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1.2.4 jenter og gutter

I LM: J 13/14, J 15/16, J 13–16, G 13/14, G 15/16, G 13–16. 
Det skal lages klasser for funksjonshemmede i de 
klassene hvor dette er aktuelt. Klassene betegnes med FH 
og alder. Arrangøren kan redusere antall klasser dersom 
det er få deltakere. Ingen i klasse 16 år og yngre kan starte 
i en annen klasse enn den de tilhører. 



1.3.5 Junior kvinner (K 20-21)

e) 10 km fellesstart på NM og øvrige renn – 12,5 km på NC.  



1.5.11 Påmelding, startkontigent

Påmeldingsfrister for nasjonale renn (NM, NC, HL, og Sesongstart Skiskyting) settes til 
mandag kl.23.59 i samme uke som arrangementet avvikles. For øvrige renn kan 
arrangør fastsette en annen frist. 
Eventuell etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye 

påmeldinger inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury 
har full anledning til å plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og 
de skal heller ikke ha noe prioritet for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på 
nasjonale renn er 7 x startkontingent. Etteranmeldingsgebyret er 2 x startkontingent 
for klassen 13 år og eldre. 



1.8.1 Generelt

All usportslig assistanse eller 
assistanse som ikke er tillatt iht. disse 
reglene er forbudt. Det er ikke tillatt å 
fly med drone eller lignende over 
konkurranseløypene.  



1.9 Premiering

For NM, NC, HL og LM gjelder egne regler. Det skal 
deles ut medaljer og premier til utøvere i klassen FH 
som en egen premieutdeling.  Arrangøren skal 
gjennomføre selve premieutdelingen på en slik måte 
at det blir minst mulig ventetid. 



2.1 Generelt

Følgende enheter og personer skal oppnevnes eller velges for å 
forberede, gjennomføre og kontrollere konkurransene: -
Organisasjonskomité (ved større konkurranser) - Rennleder -
Skytebanesjef, løypesjef, arenasjef, tidtakersjef, premiesjef, 
rennsekretær  - Innkvarteringssjef  og transportsjef  ved større 
arrangement - Rennjury og operativ rennjury - Teknisk delegert(e)  
- NSSFs styrerepresentant (hvis aktuelt) 



2.3.1.1 Operativ rennjury

Operativ rennjury er en jury som 
behandler saker frem til første 
lagledermøte hvor rennjuryen blir valgt.  



2.3.2 Juryens sammensetning

Sammensetning av operativ rennjury: – to TD-
er – rennleder – NSSFs representant fra 
administrasjonen har møte- og talerett i 
juryen, men ikke stemmerett.  



2.4.2 Valg av TD

Til NM, HL, NC og mønstringsrenn oppnevner 
NSSFs tekniske komite to personer som TD. 
Ved LM og Skiskytterfestival oppnevner 
NSSF minimum én TD og der hvor NSSF 
oppnevner én TD, skal arrangørens krets 
utnevne den andre TDen. Ved øvrige 
arrangement oppnevnes TD av krets. 



2.4.5 TDs kostnader

Når det er to TD-er, betaler NSSF utgiftene 
til den ene og arrangøren den andre. NSSF 
dekker kostnadene til den TDen som har 
høyest kostnader. Det utbetales ikke 
lønnskostnader. 



3.3.11 Strafferunde

………………….Strafferunden skal ligge i et 
flatt parti og rett inntil hovedløypa, slik at det 
ikke blir ekstra distanse for dem som skal inn i 
strafferunden. Det skal være et videokamera 
som filmer løperne i strafferunden på NM, HL, 
NC, mønstringsrenn, LM og Skiskytterfestival. 



3.4.3.1 Skyteplassen

…………………………På NM, NC, HL, Bendit og 
LM skal skyteplassene fra standplass og fram 
til skivene atskilles ved hjelp av 5 T-staker i 
alternerende farger for å stemme overens med 
bakgrunnsfargen på skivenumrene. Den første 
T-staken skal begynne 10 m fra standplass, se 
arrangørhåndboka for mer info. På 
andre…………………..



6.3.3 Start i jaktstart

Ved start skal det være ei startklokke, godt 
synlig fra alle startspor. Hvis det er mer enn 2 
startspor skal det være 2 klokker, ei på her 
side av starten. Det bør være et videokamera 
som filmer løperne og som også viser 
startklokka. På NM og NC skal det være et 
videokamera som filmer løperne og som også 
viser startklokka. På mindre renn kan TD 
godkjenne en enklere startordning. 



Rulleskiskyting
14.1 Generelt

2. Det er påbudt med hjelm som er godkjent iht. 
EU-direktiv (merket med CE og EN 1078), og 
som ikke er modifisert. Den skal være festa med 
stropp under haka. Stroppen kan løses opp i 
forbindelse med skyting når løperen er innenfor 
linjene som markerer standplassens 
avgrensning (10 meter før og 10 meter etter 
standplass). Løper som kommer til start uten 
godkjent hjelm, kan leie hjelm ved startområdet 
til kr. 200,- pr. hjelm. 



15.2.3 Innskyting

Det skal være kretsvis trekning og 
fordeling på klubber innad i kretsen. 



Straffebestemmelser

5.2 Startforbud 

d) å stille til start uten startnummer, lårnummer (hvor 
det benyttes) eller brikke, eller med feil startnummer, 
lårnummer (hvor det benyttes) eller brikke, 
forårsaket av utøveren eller laget 

5.6 Diskvalifikasjon 

q) å fortsette i en ulovlig skytestilling eller feil skive
etter å ha blitt tilsnakket 


