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Innspel 

 

Case  

 

1 



Skal vi la eks. M 20-21 gå opp i M senior under LM normal bare 

på grunn av en flott premie satt opp idene klassen. For så å gå 

resten av mesterskapet i M 20-21. 

Dette skaper problemer for arrangør med ny trekking av startliste 

og påfølgende ekstra arbeid med ompakking av lagsposer mm. 

Konkurranseklasser 



Supersprint: Utrolig lang dag for funksjonærer. Forslag til å 

sjekke alle våpnene ved start i finalen slik at de har med seg 4 

mag og 12 ekstraskudd og disse kan brukes fritt. Klikk eller 

mistet skudd karakteriseres som brukt skudd. 

Supersprint 



Blir alle utøvere som  ikke har vært på våpenkontroll stoppa ved 

start? Praktiserer vi alle likt? 

Våpenkontroll 



2 x våpenkontroll MÅ gjennomføres av alle. Her må rutinene 

være på plass hos alle. Sikkerheten i idretten vår må vi aldri gå 

på akkord med. 

Våpenkontroll 



- avtrekkskontroll for 16 år og yngre. Stiller spørsmål om dette 

har noe med våpensikkerhet å gjøre. Mener at vi fortsatt skal og 

MÅ ha det for 17 år og eldre. 

Avtrekkskontroll 



NC-jaktstart utfordring med klasser/startgrupper og startoppsett 

med hensyn på kvalifisering til representasjon. Ref. Orkdal.? 

Startliste 



Se TD rapport HL 2012 vedr sikkerhet. 

Når skal man sette oppladede magasin i magasinholder? 

Sikkerhetsbestemmelser 



Opplevelse som funksjonær NC Knyken 

Observasjon fra målområde som medhjelper på visitasjon. 

Far/leder setter skudd i kolben utenfor målområdet etter 

visitasjon. Hadde det desverre for travelt til å kontakte dem men 

skulle gjerne ha gjort det.? 

Sikkerhetsbestemmelser 



Ja, i forbindelse med start jaktstart! 

Vi venter med spenning …… 



§8.6.2.2 Bytte av våpen: Løpar varsla på skyteplass etter 

gjennomført skyting, og fekk reservegevær av 

standplassfunksjonær. På neste skyting fekk løparen igjen sitt 

eige gevær av standplassfuksjonær etter at det var reparert. Kva 

er evt. straff for brudd for denne forselsen? 

 

Bytte av våpen 


