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1.2   KONKURRANSEKLASSER  
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Klasser Mix-stafett: 

17-19 

17-21 

17-senior 

 

Forslag: 

17-18 

17-21 

17-senior 



1.3   Konkurransedisipliner 
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1.3.2 Kvinner stafett  
          Stafett kvinner – vurdere 4 på laget. 



1.3.8 Konkurransespesifikasjoner supersprint 
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Prolog alle klasser: Strafferunde 100 meter med 6 
ekstraskudd 3+3.  

 

Finale for 17-19 med strafferunde 100 m. 20/21 og 
senior ikke strafferunder (Disk – vert tatt ut av løp).  

4 skytinger for alle klasser med 12 ekstraskudd ( inntil 3 
på hver skyting.) 

 Endres ??? 



1.5 INNBYDELSE OG PÅMELDING 
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1.5.1.1  Påmelding, startkontigent 
(….) På NM, HL og NC skal påmeldingsliste legges ut på nettet underveis før 
fristen er ute. Fra påmeldingsfristen og til tre dager før første konkurransedag 
kan løpere etteranmelde seg. Prøver en å etteranmelde seg etter tre dager før 
første konkurransedag kan TD/rennleder benytte seg av pkt 1.5.4 

 

1.5.4 For sent innkomne påmeldinger  

a) TD og rennleder kan før trekninga godkjenne en  
sen påmelding pga. ekstraordinære forhold.  

b) TD og rennleder kan etter trekninga godkjenne en sen påmelding pga. force 
majeure. TD skal bestemme når for sent påmeldte løpere skal starte. En 
separat trekning kan gjøres i slike tilfelle.  

 

§1.6.2 Tidspunkter for trekning  

Arrangøren foretar trekning av startrekkefølgen dagen etter påmeldingsfristens 
utløp, etter avtale med TD.  

 

Koordinering 



1.5 INNBYDELSE OG PÅMELDING 
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§1.5.1.2: Påmelding til stafett 

(….) Frist for navnepåmelding og rekkefølge i stafett er tidligst to timer 
etter at offisiell liste foreligger fra konkurransen dagen før.  

------ 

Tidsfristen bør endres fra 2 timer til 2 ½ time, da de største kretsene 
har dårlig tid. Arrangøren kan uansett starte med å legge inn de andre 
kretsene som har levert listene før tidsfristen. 
 



3 KONKURRANSESTEDET OG KRAV TIL DETTE  
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3.3.6 Merking  

Løypene skal merkes med tall, eller både med tall og farge (i henhold 
til IBU-reglementet: 1,5 km oransje, 2 km rød, 2,5 km grønn, 3 km gul, 
3,3 km blå, 4 km brun).  

 

Forslag: 

Ønske om anbefalte farger på løypelengder under 1,5 km (t.d. 1 km 
og ca. 0,7 km) 

 



4 KONKURRANSEUTRUSTNING OG BEKLEDNING  
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4.2.2.1 Sjekkpunkter i startkontrollen  
Følgende kontroller skal gjøres:  

a. Løperen bærer startnummer, brikke og evt. lårnummer.  

b. Geværet skal ikke ha patroner i kammer eller magasin som sitter i låskassen.  

c. Geværets vekt, avtrekksvekt, dimensjon og form, samt reklamen på geværet 
kontrolleres, samt påsettes et klistremerke på toppen lengst framme på forskjeftet, hvor 
det skal være godt synlig for funksjonærene ved start og mål. Det skal krysses av på ei 
liste hvem som har fått kontrollert våpenet.  

 

Forslag c): 

Avtrekkskontroll for løpere under 17 år: Er det nødvendig når det blir 
tatt kontroll av funksjonærar ved framlegging av våpen? Tilstrekkeleg 
med manuell avtrekkskontroll (avtrekk ca. vekt)? 

 



5 TRENING OG INNSKYTING 
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§ 5.3.3. : Her bør antall skiver/hvilke skiver legges ut på nett samme 
dag som startlistene blir offentliggjort. Dagen før konkurransene blir 
for sent i forhold til når kretsene på NC/HL/NM setter opp 
innskytingslistene. 



6  STARTBESTEMMELSAR 

6.5.3 Brikker  

6.5.3.1 Påbudt med brikker  

Under NM, HL, NC og mønstringsrenn er det påbudt med brikker og elektronisk 

tidtaking.  

 

6.5.3.2 Brikker og aldersklasser  

I de konkurranser det er elektronisk tidtaking, er det påbudt med brikke for 13 år og 

eldre.  

 

6.5.3.3 Leie av brikke  

Dersom noen ikke har brikke eller har glemt brikken, kan de leie av arrangøren. 

Pris kr.50,- pr. konkurranse. Dersom man kommer til startkontroll uten brikke, kan 

brikke leies der for kr.200,-.  

 

6.5.3.4 Brikke for 12 år og yngre  

Når arrangøren bruker brikker for løpere 12 år og yngre, kan det kreves en 

ekstraavgift på kr. 25,- pr. konkurransedag.  
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Kan dette misforståast? 

Valfritt elektronisk/ 

manuell på mindre renn 



  

8.2 SPESIELLE SKYTEREGLER FOR   

      KONKURRANSEDISIPLINENE  
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8.2.1  Valg av skyteplass 
Løpere i klasse 16 år og yngre får tildelt skive. For klassene 17 år og eldre gjelder 
følgende:  

På normal, sprint og supersprint prolog kan utøverne fritt velge skiver. I jaktstart og sprint 
med gruppestart skal utøverne fortløpende fylle opp fra skive 1 ved å ta det lavest 
tilgjengelige nummer, og deretter å begynne på igjen med nr. 1. På første skyting i 
fellesstart og lagets første skyting i stafett skytes det på samme skive som startnummer, 
og for de påfølgende skytinger fylles det fortløpende opp fra høyre på standplassen. Hvis 
det starter mer enn 30 løpere i fellesstart, så skal løpere i startgruppe to fylle opp fra 
skive nr. 1 og utover også på første skyting.  

På supersprint finale fyller en også opp fra skive nr. 1 på første skyting.   

 

Forslag: 

Fellesstart fyller opp fra skive 1 uavhengig av første eller siste skyting. 

Som jaktstart. 

 

 

  



  

8.5 SIKKERHETSREGLER  
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8.5.2.1 Sikkerhetskontroll på skytebanen etter skyting  

Forslag:  

Lagleder melder fra til rennleder/TD på løper(e) som evt ikke har vært 

til innskyting, innen fem min etter innskytings slutt. Da vil laglederne ha 

tid til dette, samt at de har kontroll på hvem som har vært på innskyting 

og ikke. Mulighet nummer 2 er at løperne sørger for å bli krysset av på 

liste selv. 

  



9 MÅLPASSERING, SLUTTID OG RESULTATER  

 

9.3.2 Måleenheter  

• Ved manuell tidtaking skal det registreres på hvert hele sekund. Ved 

elektronisk tidtaking skal det registreres i tidels sekund dersom det 

benyttes startgrind eller annen elektronisk registrering av 

starttidspunktet. 

 

Forslag: 

På NC,NM og HL skal det være startgrind på sprint, normal og 

supersprint. (mindre like plasseringer).  
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13 DnB NOR CUP (senior) OG STATKRAFT JUNIOR CUP  

13.2 KONKURRANSEDELTAKELSE 

Forslag om å auke til 30 i finalen K17 og K18. TK vil vurdere dette 

utifrå påmelding på renn. 
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1.9 og 13.5  PREMIERING 

• Premiering, sette opp en premieandel av startkontingent, eks. 50 

%. Verdi av premie skal då ha minst denne verdi.  
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§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? 

 

18: Straffebestemmelsar 



Diverse 

- Young Star finale: WC eller NM 

- Sikkerheitssertifikat: Sverige: 

Sedan 2 år tillbaka har vi ett säkerhetsprov, 

praktiskt och teoretiskt. När man genomgått detta 

får man certifikatet som vi kallar  Skidskyttekortet´.  

 

 

 

 

17 



SIKKERHETSBESTEMMELSER 

Sikkerhetsbestemmelser på nett er oppdatert, 

spesielt del som gjeld oppvaring, utlån og 

transport av våpen. Referanser til våpenlova og 

våpenforskrifta. 
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