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PROTOKOLL
Til stede:

Arne Horten, Lisbeth Gederaas, Bjørn Tore Årevik, Gjermund Hol,
Gunhild Kvistad, Håkon Engstu.

Fra administrasjonen:

Stig Flatebø, Vegar Rolfsrud, Christian Gedde-Dahl, Morten Aa
Djupvik.

Fraværende:

Mathea Tofte

SAKSLISTE
SAKER TIL BEHANDLING
76 Avstraffelse ved brudd på reglene under offisiell trening
VEDTAKSSAKER
Sak 67

Avstraffelse ved brudd på reglene under offisiell trening

Under Lerøy Cup 1 på Geilo ble 6 utøvere ilagt startforbud etter brudd på reglene i forbindelse med offisiell
trening da de møtte på «kontroll av visitasjon» med skudd i skjeftet. Dette er lov etter innskyting, men ikke
etter offisiell trening. Arrangør og jury gjorde det riktig i henhold til gjeldende regelverk, som på dette
punktet ikke har vært endret på flere år.
Saken har skapt diskusjon i miljøet da noen har oppfattet regelen som «sovende» og ikke blitt håndhevet, og
det har nok forekommet at arrangører ikke har hatt tilstrekkelig fokus på dette og/eller at utøvere som har
møtt der har fått beskjed om å utbedre før man prøver på nytt.
Det som gjør at vi må se på denne saken nå er at det har i sakens anledning blitt klart at det er en stor
inkonsekvens i dagens regelverk. Utøvere som unnlater å møte på denne kontrollen i det hele tatt etter
offisiell trening får nemlig kun 2 minutters tilleggstid ved neste konkurranse (11.3.3.f). Det er særdeles
uheldig.

Vedtak:

Styret vedtar følgende justering i NSSF sikkerhetsregler:

11.2.e:
å bryte sikkerhetsreglene i forbindelse med offisiell trening eller innskyting, eller reglene
for oppvarming og skitesting.
11.2.f:
ikke gjennomført utstyrskontroll, kontroll av visitasjon etter innskyting og/eller kontroll av
visitasjon etter offisiell trening
11.3.1.d:
dersom en utøver har tomhylse i kammer ved avtrekkskontroll eller kontroll av visitasjon
etter innskyting eller offisiell trening. Utøver som bryter dette på offisiell treningsdag skal
straffes i påfølgende konkurranse.
11.3.3.f:
en løper i klasse 17 år og eldre som møter til kontroll av visitasjon ved offisiell trening med
skudd i magasin eller i skjeftet. Utøver skal straffes i påfølgende konkurranse.
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