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1. VEDTEKTER FOR  NORGES   
BENKESKYTTERFORBUND

Rev. 0* Vedtatt på NBSF`s Årsmøte 1997
Rev. A* *Vedtatt på Generalforsamling for 2001. (Ref: ”Høringsutkast 01.02.02”). 
Rev. B*** Endringer vedtatt på Generalforsamling 2003. (Lierkroa. 06.03.04)
Rev. D*** Endringer vedtatt. Ref. vedtak på Generalforsamling 2007 - 2008 - 2009 - 2010.

1 §1 Navn og tilknytning

Forbundets navn er: Norges Benkeskytterforbund, Forkortet NBSF. 
(Engelsk: Norwegian Bench Rest Association)
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Norges Benkeskytterforbund, (NBSF) er et forbund (sammenslutning) som består av norske 
skytterlag/klubber, og grupper av andre organiserte lag - og enkeltpersoner - som har 
benkeskyting på sitt program.

NBSF er en upolitisk organisasjon og har ikke anledning til å foreta politiske, religiøse eller 
rasemessige vurderinger i forbindelse med nasjonal eller internasjonal representasjon eller 
deltagelse.
Norges Benkeskytterforbund, (NBSF)  er medlem i World Benchrest Shooting Federation 
(WBSF)

2 §2 Formål

NBSF skal:
Ved samarbeid og kameratskap fremme vår idrett i sunne former.

Som sentralorganisasjon for benkeskyting organisere og lede arbeidet for benkeskytingens 
fremme.

Standardisere skyteprogram og våpenklasser på nasjonalt plan.

Representere norsk deltagelse ved internasjonale konkurranser, samt være et bindeledd og 
kontaktorgan med andre internasjonale organisasjoner.

3 §3 Medlemskap – plikter og rettigheter

a. Som medlem i NBSF kan opptas ethvert skytterlag, klubb, eller annen forening som 
tilfredsstiller følgende krav: 

- Minst en av NBSFs skytegrener på sitt aktivitetsprogram. 
- Sikkerhetsregler tilsvarende NBSF. 
- Minimum fem medlemmer (som danner et styre).
- Lover som følger NBSF`s minstekrav til lovnorm (skal godkjennes av NBSF`s 

styre). 

b. Medlemmer kan også være klubber og lag som er organisert i Norges Idretts- 
forbund (NIF), via NIFs basislovnorm for idrettslag § 15. (Grupper/ avdelinger). 
Medlemskap må vedtas på ovennevnte klubb/lags årsmøte. Ved en slik organisering 
velges en tillitsmann (kontaktperson) eller et styre. 

c. Det er godkjent fra POD at også  enkeltmedlemmer uten klubbtilhørighet kan 
opptas som medlemmer i NBSF. Disse betaler iht vedtak på forbundets 
Generalforsamling en høyere kontingent.

d. Søknad om opptagelse i NBSF skal inneholde opplysninger om laget, 
styresammensetning eller kontaktperson, antall medlemmer og navneliste. 
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e. Lag eller forening som ønsker å melde seg ut av NBSF, må sende skriftlig melding 
om dette til styret. Medlemskapet opphører i så fall fra utgangen av det år 
utmeldingen skjer. Utmeldingen fritar ikke for skyldig kontingent. Lag som skylder 
kontingent for mer en et år, kan strykes av medlemsfortegnelsen. 

f. Dersom en klubb/lag ikke ønsker å ha noen av NBSFs skytegrener på sitt program, 
skal medlemskapet i forbundet sies opp. Melding om uttredelse av forbundet skal 
sendes skriftlig til NBSFs styre.  

g. Dersom et medlem begår gjentatte og alvorlige brudd på sikkerhetsreglene eller ved 
annen oppførsel skader NBSFs drift eller anseelse, har NBSFs styre både rett og 
plikt til å vurdere eksklusjon av medlemmet. 

h. Medlemmet har anledning til å anke avgjørelsen til NBSFs ordinære 
generalforsamling. Anken må være skriftlig og innsendt til styret minst 4 uker før 
Generalforsamlingen. 

4 §4 Kontingent

Klubber og lag skal svare kontingent for sine benkeskytter medlemmer til NBSF, etter de 
satser og regler som til enhver tid er vedtatt på NBSF`s generalforsamling. Kontaktpersonen i 
den enkelte klubb/lag plikter å sende inn en liste over hvilke personer som kontingenten 
innbefatter.

5 §5 Startlisens / startavgift

Ved approberte (terminlisteførte) stevner betales det en fastsatt avgift pr start til NBSF, etter 
de satser og regler som til enhver tid er vedtatt på NBSFs generalforsamling.

6 §6 Regnskap

NBSF`s regnskapsår regnes fra 1. januar til 31. desember.

7 §7 Organisasjon

Alle klubber og lag - og enkeltmedlemmer - som er tilsluttet NBSF, plikter å rette seg etter 
gjeldene lov for NBSF, samt vedtak og bestemmelser som er i samsvar med disse lover.

NBSF ledes ved generalforsamlingen og et valgt styre. 
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NBSFs virksomhet utøves gjennom tillitsmenn/kvinner (kontaktpersoner) av de tilsluttede 
klubber/lag.

8 §8 Generalforsamling

NBSF`s høyeste organ er den ordinære generalforsamling som holdes hvert år innen utgangen 
av mars måned. De vedtak som gjøres må være i samsvar med NBSF`s (også WBSF) lover og 
bestemmelser.

Stemmeberettigede representanter til generalforsamling er alle medlemmer som har betalt 
kontingent for foregående år. (For regnskapsåret som behandles av årsmøtet). 

Generalforsamling kan ikke avholdes dersom færre enn 10 - ti - av forbundets medlemmer 
med møte- og stemmerett er til stede. Vedtak på generalforsamlingen treffes med simpelt 
flertall dersom ikke annet fremgår av disse vedtekter. I alle saker skal vedtakene for å være 
gyldige, være fattet med flertallet av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt av loven. 
Hvis det skulle forekomme stemmelikhet, avgjøres dette ved intern avstemming i det sittende 
styre, med simpelt flertall. Generalforsamling kan ha tilhørere (innbudte personer) til stede. 
Disse personer har ikke tale- og stemmerett, og skal plasseres slik at det tydelig markeres at 
de kun er tilhørere

Kunngjøring.
1. Kunngjøring om at generalforsamling skal finne sted sendes ut senest 6 uker i 

forveien. 
2. Forslag til saker som skal behandles av det ordinære generalforsamling må 

være styret i hende senest 3 uker før generalforsamling skal avholdes.
3. Innkallelse til generalforsamling med saksliste sendes medlemmer og 

tillitsmennene (kontaktpersonene) min.  2 uker før generalforsamling.
4. Saker som ikke er oppført på sakslisten, kan ikke behandles av 

generalforsamling.
5. Årseberetning, regnskap/budsjett, og referat fra generalforsamlingen skal ved 

kunngjøring gjøres tilgjengelig for medlemmene.

Generalforsamling skal behandle følgende poster:
1. Konstituering av generalforsamling.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
4. Valg av to møtende medlemmer til å undertegne protokollen.
5. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsmelding.
6. Fastsette medlemskontingent og startkontingent.
7. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap i revidert stand.
8. Behandle budsjett og arbeidsprogram.
9. Behandle innkomne saker og forslag, herunder straffesaker.
10. Valg av president, visepresident, kasserer, sekretær, et medlem til styre, to 

varamenn til styret.
11. En revisor med en varamann.
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12. Valgkomité på 3 personer, som ikke er medlemmer i styret eller oppnevnte 
utvalg. Valgkomité velges for ett år av gangen.

Valgbare er alle som er medlemmer via sin klubb. Alle valg er skriftelige hvis det foreligger 
mer enn et forslag. Blanke stemmer teller ikke, og regnes som ikke avgitt.

Når valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer en halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er 
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Alle vedtak på ordinær - og 
ekstraordinær generalforsamling avgjøres med simpelt flertall når ikke annet er bestemt i 
vedtektene. (Styret oppnevner medlemmer til de komiteer styret finner nødvendig for drift av 
forbundet, når komiteen som sådan er godkjent av generalforsamlingen)

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel - 1/3 - 
av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling 
kunngjøres med minst 21 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle 
den eller de saker kravet om generalforsamlingen omfatter, og som er kunngjort i 
innkallingen.

9 § 9 Forbundets ledelse

a. Forbundet ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
Forbundets styre skal bestå av:

1. Styrets formann. Formann velges for to år av gangen. 
2. Styremedlemmer herunder nestformann, kasserer, sekretær og ett 

styremedlem. Disse velges for 2 år. 
3. To varamenn til styret. Disse velges for 2 år.

b. Vervet som styrerepresentant kan kun innehas av medlemmer som har betalt 
kontingent.

c. Styrets formann velges av generalforsamlingen ved særskilt valg. Dersom styrets 
formann avslutter sitt verv før utløpet av en valgperiode, skal ny formann velges av 
og blant styrets representanter med varamenn.

d. Styret er ansvarlig for drift av forbundet, herunder forvaltning av gruppens 
eiendeler.

e. Styret skal gjennomføre sitt arbeid og utøve sitt ansvar i overensstemmelse med 
forbundets vedtekter, og innenfor rammen av de vedtak som fattes av 
generalforsamlingen.

Styret skal:
1. Iverksette generalforsamlingens vedtak og bestemmelser.
2. Forestå forbundets daglige ledelse.
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3. Foreslå opprettelse av utvalg og komiteer for generalforsamlingen etter behov, 
og utnevne medlemmer til disse komiteer og utvalg, samt gi instruks for disse.

4. Etter evne løse forbundets oppgaver, sanksjonere eller forestå stevner, samt 
ivareta forbundets og de tilsluttede klubber/lags interesser.

5. Avholde møter når formannen eller et flertall av styremedlemmene forlanger 
det. Alle vedtak i styret fastsettes med flertall av styrets medlemmer. Ved 
stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. (gyldig vedtak må ha minst tre 
stemmer). Det føres protokoll fra styrets møter.

6. Styret, eller egen komité utnevnt av generalforsamlingen har 
kontrollmyndighet ved norgesmesterskap og andre internasjonale stevner som 
arrangeres i Norge. Slike arrangementer i Norge skal godkjennes av NBSF, og 
tildeles etter søknad.

7. Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig . Medlemsmøter har 
ingen beslutningsmyndighet.

Det skal holdes minst 4 styremøter i året. Ett av styremøtene kan avholdes som telefonmøte.

10 §10 Revisorer

Forbundets regnskap skal revideres av en regnskapskyndige personer valgt til revisor på 
forbundets Generalforsamling. Det velges en revisorer og en varamann. Revisor med 
varamann velges blant betalende medlemmer som ikke er medlemmer i styret eller oppnevnte 
utvalg.

11 § 11 Tegning 

a.Forbundet tegnes av styrets formann og kasserer.

12 § 12 Oppløsning

Oppløsning av NBSF må først behandles på ordinært generalforsamling. Forslaget må være 
satt på sakslisten og tilsendt medlemmene, som ved vanlige generalforsamling. Blir 
oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinær generalforsamling tre 
måneder senere, med skriftlig innkallelse med 21 dagers varsel. For at forbundet skal 
oppløses, må vedtaket også denne gang være med to tredjedels flertall, og forutsetter at færre 
enn 10 av forbundets stemmeberettigede medlemmer stemmer mot forslaget om oppløsning. I 
tilfelle oppløsning tilfaller forbundets aktiva annen skytterorganisasjon. Sammenslutninger 
med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning av forbundet. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med 
bestemmelsene i § 13 om endring av vedtekter.

 
13 § 13 Endring av vedtekter
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Endring av vedtekter kan bare foretas på ordinært generalforsamling, eller ekstraordinær 
generalforsamling, etter å ha været oppført på sakslisten. Eventuelle endringer krever to 
tredjedels - 2/3 - flertall av de avgitte stemmene. 
§ 12 kan ikke endres.

2. STRAFFEBESTEMMELSER FOR NBSF

1 § I Virkeområde. 

Forholdet til stevneregler og tekniske bestemmelser.

Disse straffebestemmelser gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet NBSF. 

Organisasjonsledd kan ikke ha egne straffebestemmelser, men kan ha egne stevneregler og 
tekniske bestemmelser som gir hjemmel for sanksjonen ved overtredelse. Slike regler kan 
ikke påberopes uten at de er gjort kjent. 

Organisasjonsledd kan benytte følgende sanksjonen ved overtredelse av stevneregler og 
tekniske bestemmelser og som administrative forføyninger, uten at det regnes som straff etter 
dette kapittel: Irettesettelse, bot, tap av plasseringer og resultat. 

2 § 2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser 

Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd: 
a.Bryter lover, vedtak, sikkerhetsforskrifter eller – bestemmelser eller unnlater å         

etterkomme pålegg fra overordnet ledd. 
b.Begår økonomiske misligheter, utøver rettsstridig vold eller på annen måte opptrer 

uredelig eller uhøvisk. 
c.Betaler, lar betale, tar imot godtgjørelse eller inngår avtale om å ta imot godtgjørelse 

som er i strid med gjeldende bestemmelser. 
d.Gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer. 
e.Arrangerer eller deltar i arrangement eller oppvisning med diskvalifisert eller 

ekskludert lag eller lagmedlem, eller deltar i idrettsrelatert virksomhet i land som 
NBSF har vedtatt ikke å ha idrettslig samkvem med. 

f.Overtrer bestemmelsene i NIFs Lovhefte ang. doping. 
g.Nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for utøvere, ledere eller lag.  
h.Eller på annen måte opptre slik at det kan skade NBSF, dens valgte tillitsmenn, 

medlemmer eller benkeskyttersportens  anseelse. 
i.   Ved vold og andre alvorlige tilfelle av bråk og uorden i tilknytning til et arrangement 

kan lag og andre organisasjonsledd som har ansvar for eller deltar i arrangementet 
ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av reglene foran og uten at det kan 
påvises skyld. Slik straff må være egnet til å forebygge lignende hendelser. 
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3 § 3. Skyld. Villfarelse 

For å kunne straffedømmes må det foreligge forsett eller uaktsomhet med unntak av de 
tilfeller som er beskrevet i § 2, annet ledd.

En forutsetning for at organisasjonsledd kan straffes er at noen som har handlet for 
organisasjonsleddet har utvist skyld. 

Manglende kjennskap til straffebestemmelser, stevneregler eller tekniske bestemmelser etter 
at disse er gjort kjent i samsvar med § 1 annet ledd, er ikke straffebefriende eller straffe- 
nedsettende. 

4 § 4 Forsøk. Medvirkning

Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan straffes mildere. 
Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt. 

5 § 5 Straffer 

De straffene som kan idømmes er: 
a. Irettesettelse. 
b. Tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv. 
c. Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (diskvalifikasjon). 
d. Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon). 
e. Tap av rett til å arrangere stevner; eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner.
f. Tap av hedersbevisning. 

Domsorganet kan i forbindelse med fastsettelsen av reaksjonen bestemme at den det 
gjelder utelukkes fra enhver fremtidig deltagelse i nasjonal og internasjonal sammenheng. 

I forbindelse med straff kan idømmes tap av premier/mesterskap/rekorder når den 
straffbare handling kan ha hatt innflytelse på det oppnådde resultat. 

Straff etter bokstavene b) til f) kan idømmes for en begrenset tid - eller for alltid. 

Det kan gis betinget dom. 

Selv om overtredelse av straffebestemmelsene anses bevist, kan NBSFs styre unnlate 
påtale såfremt slike særlige forhold er tilstede at NBSFs styre etter en samlet vurdering 
finner at overveiende grunner taler for ikke å påtale handlingen. NBSFs styre kan gjøre 
unnlatelse av påtale betinget av slike vilkår det finner hensiktsmessig. 

Dersom den som er meddelt påtaleunnlatelse mener at straffeskyld ikke foreligger, kan 
vedkommende bringe saken inn for NBSFs generalforsamling (Jfr. § 9) innen en måned 
etter at påtaleunnlatelse er meddelt. 
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6 § 6 Foreldelse

Fristen for foreldelse er 2 år. Den regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. 
Foreldelsen avbrytes når en sak anmeldes til en domsmyndighet. Når offentlig 
straffeforfølging er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to måneder etter 
den avgjørelse som avslutter saken. 

7 §7 Saksbehandling

a. Så vel enkeltperson som organisasjonsledd kan anmelde forgåelse, men bare 
organisasjonsledd har påtalerett, dvs kan kreve at sak blir reist. 

b. Når anmeldelsen er godkjent av et organisasjonsledd, skal den inngis skriftlig til 
vedkommende domsmyndighet så snart som mulig. Den som mottar anmeldelsen 
må først vurdere om den er inngitt til riktig instans. I motsatt fall videresendes den 
til rette vedkommende med underretning herom til anmelderen. 

c. Er mottakeren riktig instans, sendes anmeldelsen snarest mulig og senest innen  2 
uker i rekommandert brev til den anmeldte, som gis en frist på minst 3 uker til å 
komme med sine bemerkninger til den inngitte anmeldelse. Samtidig gjøres 
anmeldte oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte 
anmeldelse, dersom vedkommende unnlater å fremkomme med sine bemerkninger 
innen den fastsatte frist. 

d. Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Domsinstansen skal påse at saken 
under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet, og kan i den forbindelse sette frister, 
avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Enhver sak skal 
utredes nøye før den blir avgjort. Part har rett til å kreve muntlig forhandling, med 
mindre domsinstansen enstemmig finner at dette ikke er nødvendig. Dersom det tas 
opp muntlig forklaring av parter eller vitner, skal partene varsles og ha rett til å 
være tilstede, eventuelt sammen med rådgiver. Bare de bevis som foreligger i saken 
og som begge parter er gjort kjent med blir å legge til grunn for avgjørelsen. Enhver 
rimelig tvil skal komme anmeldte til gode. 

e. Ingen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen som selv er 
interessert i saken - har inngitt anmeldelse, eller vært med på behandlingen av den i 
lavere instans - eller som på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til 
kjenne, eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til 
dennes habilitet. 

f. Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses som 
bevist og hvilken straffebestemmelse som legges til grunn. 
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g. Melding om avgjørelse sammen med begrunnelsen for denne skal sendes anmeldte i 
rekommandert brev. Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av 
avgjørelsen og om til hvem kravet om overprøving skal rettes. 

8 § 8 Suspensjon
 

Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter § 5 første ledd bokstav c) 
eller d) og særlige grunner taler for det,  kan den domsmyndighet som behandler saken 
beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan besluttes for inntil to måneder av 
gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å vil 
miste sine rettigheter ved endelig dom. 

I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som domsmyndigheten bestemmer 
innenfor de rammer som fremgår av § 5 første ledd, bokstav c) og d). Suspensjonstiden 
skal komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt.

Den som blir suspendert skal straks underrettes om beslutningen og at 
suspensjonsvedtaket kan ankes inn for høyere domsinstans. 

9 § 9 Organisasjonsleddenes kompetanse.

Saker etter disse bestemmelser behandles av: 
a. Styret i den lokale klubb og lag behandler straffesaker og tar avgjørelser i forhold til 

egne medlemmer. I de saker styret i klubb/lag ikke vil - eller kan ta avgjørelse, 
sendes saken til NBSFs styre. 

b. Styret i NBSF behandler straffesaker innrapportert av klubber og lag. NBSFs styre 
behandler anker på avgjørelser truffet av styret i lokale klubb og lag.

c. NBSFs generalforsamling behandler straffesaker innrapportert av NBSFs styre. 
NBSFs generalforsamling behandler anker på avgjørelser truffet av NBSFs styre. 

Personer som har behandlet en straffesak i en lavere instans er inhabil i videre 
behandling (jfr. § 7, pkt. e). 

Organisasjonsledds dømmende organ kan bare avgjøre saker innenfor sitt område. 

I saker som er av særlig omfattende eller av stor prinsipiell betydning kan NBSFs 
styre forlange at en avgjørelse som er fattet av underordnede organisasjonsledd og 
domsorganer skal sendes NBSFs generalforsamling til ny behandling og avgjørelse. 

10 § 10 Overordnet organisasjonsledds kompetanse 

Overordnet organisasjonsledd kan pålegge et underordnet organisasjonsledd å ta en 
sak opp til behandling.
. 
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11 § 11 Overprøving 

Anmeldende organ og domfelte kan anke en avgjørelse til én høyere instans. dvs. i 
første instans NBSFs styre og i siste instans NBSFs generalforsamling. 

Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at vedkommende er blitt 
kjent med avgjørelsen. Kravet fremsettes for den domsinstans som har behandlet 
saken og sendes av denne sammen med sakens dokumenter til den instans som skal 
foreta overprøving. 

En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre 
ankeinstansen finner at oversittelsen ikke bør legge den ankende til last, eller det av 
særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir prøvd. 

Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene i § 7 får tilsvarende 
anvendelse. 

Ankeinstansen kan: 
a. Avvise saken p.g.a. formelle feil. 
b. Oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og 

gi retningslinjer for den nye behandling. 
c. Stadfeste den påklagde avgjørelsen. 
d. Avsi ny dom.

12 § 12 Straffens ikrafttreden 

Dommen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til 
fradrag i straffen, jfr § 8 annet ledd. 

13 § 13 Offentliggjørelse. Taushetsplikt 

Saker som behandles etter disse bestemmelsene skal vanligvis ikke offentliggjøres. 
Den instans som treffer avgjørelse i saken kan når særlige grunner foreligger vedta 
at avgjørelsen skal offentliggjøres og på hvilken måte dette skal skje. NBSF`s 
styre kan gi regler om taushetsplikt. 

NBSF`s styre kan vedta offentliggjøring i saker hvor dette finnes påkrevet av 
allmenne hensyn. 

14 § 14 Saksomkostninger. Utgiftsdekning 

Når part er tilstede under muntlige forhandlinger etter anmodning fra 
domsinstansen, kan instansen beslutte å erstatte dennes reise- og diettutgifter etter 
NBSF`s satser. Tapt arbeidsfortjeneste erstattes ikke.
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Nødvendige reiseutgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av 
domsinstansen. Utgifter til sakkyndige erstattes kun når disse er oppnevnt av 
domsinstansen og utgiftene anses som rimelige.

15 § 15 Oppnevnelse av forsvarer 

Når særlige grunner taler for det kan domsinstansen oppnevne forsvarer og 
sakkyndige. 

16 § 16 Gjenopptagelse

Til fordel for den som er ilagt straff kan en sak som ellers er endelig avgjort av 
NBSFs dømmende instanser, gjenopptas når det fremkommer opplysninger som 
man antar ville ha medført et annet resultat. Til skade for den som er frifunnet, kan 
en sak som ellers er endelig avgjort gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse 
eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig at 
vedkommende er skyldig i en straffbar handling. Begjæringen om gjenopptagelse 
sendes den instans som sist har av gjort saken. Blir begjæringen om 
gjenopptagelse avslått, kan den overprøves, unntatt for avslag behandlet av NBSFs 
Generalforsamling. 

Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer 
gjenopptakelsesinstansen hvordan saken videre skal behandles og kan selv avgjøre 
saken. 

Bestemmelsene i § 7 får anvendelse så langt de passer. 

17 § 17 Benådning 

NBSs generalforsamling kan etter søknad når særlige omstendigheter taler for det, gi 
benådning.
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3. GENERELLE TEKNISKE REGLER

Rev. 0* Vedtatt på NBSF`s Årsmøte 1997
Rev. A* *Vedtatt på Generalforsamling for 2001. (Ref: ”Høringsutkast 01.02.02”). 
Rev. B*** Endringer vedtatt på Generalforsamling 2003. (Lierkroa. 06.03.04)
Rev. C*** Endringer vedtatt på Generalforsamling 2008 - 2009 - 2010.

1 GENERELT

.1 Formål med regelverket
 Norges Benkeskytterforbund oppretter regler for å styre benkeskytingen og 

gjennomføringen av mesterskap. Norges Benkeskytterforbunds mål er å oppnå like forhold 
for benkeskyting nasjonalt med den hensikt å fremme sportens utvikling.

.2 Tilpasning av regelverket
 I disse regler benyttes gjennomgående betegnelsen "mesterskap" på de konkurranser hvor 

nasjonale rekorder kan noteres, og som står under Norges Benkeskytterforbund 
overvåkning. I de tilfeller som ikke reguleres av dette regelverk, skal WBSF`s regler 
gjelde. Regelverket omhandler kun de regler som er spesielle for de program Norges 
Benkeskytterforbund administrerer. 
For øvrig henvises til regler for Norges Skytterforbund, der disse kan tillempes.

2 SIKKERHET

.1 Generelt
 Regelverket omhandler kun spesielle sikkerhetsregler som stilles ved mesterskap, og 
 som er spesielle for benkeskytingen.
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.2 Standplass (skytebenken)
Skytelederen har rett til å beordre skytterne til å ikke oppholde seg nærmere skytebenken 
enn 1.0 m ved bytte av skiver.

.3 Våpenhåndtering
 Ved all håndtering av våpen skal sluttstykke være tatt ut. Sluttstykket kan kun settes i 

våpenet ved skytelederens kommando, og skal straks tas ut igjen når skytelederen gir slik 
kommando. Ved brudd på denne regelen risikerer deltageren å bli vist bort fra banen. 
Våpen som har sluttstykke som vanskelig kan fjernes skal alltid ha åpen mekanisme så 
lenge skytteren oppholder seg innen baneområdet, og våpen skal alltid peke i en sikker 
retning. Våpen med sluttstykke i må ikke under noen omstendigheter plasseres på 
sandsekker / støtter før alle banemannskaper er i sikkerhet og skyteleder har gitt klar 
beskjed om dette.

.4 Skyting
 Det er ikke tillatt å løsne skudd før skytelederen kar kommandert "ILD" (engelsk:"
 Commence fire"), eller etter at skytelederen har kommandert "STANS" (engelsk: "Cease 

fire"). Skytter som ikke overholder denne regelen skal diskvalifiseres!

.5 Munningens plassering
 Munningen på alle våpen i skytestilling skal være foran skytebenkens fremkant.

.6 Akutt kommando
*Alle deltagere har plikt til å gi kommandoen "STANS SKYTINGEN"  (engelsk: "Cease 

fire") ved enhver situasjon som kan innebære fare eller ulykke.
*Ved kommandoen "STANS SKYTINGEN"  (engelsk: "Cease fire") skal alle skyttere 

straks avslutte skytingen, ta patroner ut av våpenet og fjerne sluttstykket.
*Om kommandoen "STANS SKYTINGEN"  (engelsk: "Cease fire") utnyttes unødvendig 

av deltagere, risikerer deltageren å bli diskvalifisert. 
*Hvis det oppstår avbrudd i skytingen så skal klokken stoppes. 
*Når skytingen gjenopptas skal det legges til 2 minutter til skytetiden. Skytetiden  skal dog 

ikke i noe tilfelle overskride 7 minutter for 5- skudds serier eller 12 minutter for 10- 
skudds serier sammenhengende.

.7 Sportslig opptreden
Skytterne skal opptre sportslig korrekt ved skyteplassen. Deltagere som opptrer 
forstyrrende risikerer å bli utestengt.

.8 Personlig beskyttelse
 Alle deltagere samt øvrige personer som befinner seg i umiddelbar nærhet av standplass 

oppfordres til å bruke fullgode hørselsvern. 
 Skyttere bør bruke splintsikre beskyttelsesbriller under skytingen.

3 STANDARD FOR SKYTEBANER
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.1 Generelt
 Regelverket omhandler kun de krav som stilles ved mesterskap og som er spesielle for 

benkeskyting. For øvrig henvises til regler for Norges Skytterforbund, der disse kan 
tillempes.

.2 Skytebane standard
* Skytebaner skal ha en rekke med skiver og en rekke med skytebenker. Rekken 

med skytebenker skal være parallelle med rekken med skiver.

* Skytebanen skal være godkjent av offentlige instanser (politiet) for de aktuelle 
våpen som skal benyttes.

* Det skal være beskyttelse mot regn, sol og vind. Slik beskyttelse skal være 
utformet slik at det ikke medfører åpenbare fordeler eller ulemper for enkelte 
skyttere. Beskyttelsen skal ikke kunne blafre i vinden eller på annen måte virke 
forstyrrende for enkelte skyttere.

* Det skal være tilstrekkelig plass bak skytebenkene til at skytebanepersonellet 
og juryen kan utføre sine plikter. Røyking er forbudt i dette området.

* Område for tilskuere skal ha passende stengsel, og bør plasseres 5 meter bak 
standplass.

* Skiveramme eller transportør skal være merket med skytebenkens nummer. 
Merkingen skal være så stor at den lett kan ses med normalt syn under normale 
skyteforhold på den aktuelle avstand med kikkertforstørrelse maks 6 ganger.

* Skivene skal være festet slik at de ikke rører seg merkbart selv i sterk vind.

* Alle manøversystem er tillatt under forutsetning av at de medfører nødvendig 
sikkerhet, nøyaktig tidskontroll samt nøyaktig og rask avlesning og markering 
inkludert bytte av skiver.

* Det skal anordnes et kommunikasjonssystem mellom skyteleder og 
funksjonærer som bytter skiver etc.

.3 Skyteavstand
 Det står arrangør fritt å avholde mesterskap på avstand:

- 100 m 
- 200 m 
- 300 m
- 500 m

 Eventuelt annen avstand som kan henføres til NBSF`s regler.
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 Skyteavstand skal måles mellom skytebenkens forkant og skivens overflate. Avstanden 
skal være så nøyaktig som mulig. Det tillates følgende toleranser for godkjente baner der 
mesterskap kan avholdes og rekorder registreres.:

- 100 m +/- 0.3 m
- 200 m +/- 0.6 m
- 300 m +/- 1.0 m
- 500 m +/- 5.0 m

Skal det arrangeres stevner på lengre avstand må det for registrering av rekorder meldes 
inn til NBSF for godkjenning.

.4 Skiver til mesterskap
 Skiver for grupper (treffbilder) og poengskiver skal være godkjent av NBSF. (WBSF)
  Det står arrangør fritt å velge skivestørrelse i forhold til avstand og skyteform.

.5 Bakpapir
Bevegelig bakpapir skal alltid benyttes ved skyting av grupper (treffbilder) på 300 meters 

avstand eller kortere. I tillegg kan fast bakpapir benyttes ved verdens-, europeisk-, nordisk- 
eller norsk mesterskap, og anbefales også ved andre konkurranser. 

Fast bakpapir skal være fastsatt slik at det ikke beveger seg merkbart i sterk vind.

 Anbefalt avstand mellom skiver og fast bakpapir:
- 100 m skyteavstand 1.0 m
- 200 m skyteavstand 2.0 m
- 300 m skyteavstand 3.0 m

 Bakpapir skal merkes særskilt for hver skytter og hver serie.
.6 Vindflagg

 Det anbefales at arrangøren utstyrer banen med vindindikatorer (vindflagg). Vindflagg 
tillates også utplassert av deltakerne. Vindflagg plassert inne på banen tillates ikke i en 
høyde som er over en linje fra skytebenkens overkant og skivenes underkant. Det tillates 
ikke at vindflagg flyttes i løpet av mesterskapsdagen, fra 15 minutter før skytingen starter 
til alle er ferdig med sin skyting for dagen. Skyteledelsen har rett til å fjerne vindflagg som 
forstyrrer eller hindrer skytingen. Elektroniske vindmålere er ikke tillatt.

4 FUNKSJONÆRER
 Ledelsen av et mesterskap skal minst bestå av:

* Stevneleder. Ansvarlig for mesterskapet. 
* Skyteleder
* Ansvarlig for måling (av grupper eller poengberegning)
* Resultatansvarlig
* Jury. En Jury skal bestå av minst tre personer. Om mulig skal jury bestå av personer 

av ulik nasjonalitet. Maksimalt en person fra arrangørklubb kan sitte i juryen.
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5 SKYTEBENKER OG SANDSEKKER / STØTTER.

.1 Skytebenker
 Minst 1/10 av benkene, dog minst 1 stk av skytebenkene skal være tilpasset venstre- 
 hendte skyttere.

.2 Sandsekker og støtter
 Fremre støtte skal støtte forstokken og det bakre skal støtte kolben. Støttene skal ikke være 

festet til hverandre eller til våpenet. Våpenet skal kunne løftes ut av støttene uten at disse 
løftes fra benken. Fremre støtte skal i tverrsnitt sett ha anlegg mot hele forskjeftets 
underside. Sekkene skal kun være fylt med sand og være minst 13 mm (0,5") høye og det 
skal være mulig å komprimere sekkene 6 mm (0,25") i siden med fingerkraft. Støttene skal 
ikke være mekanisk festet til benken. Plant underlag under den bakre sekken er tillatt, hvis 
det ikke inneholder justeringsmuligheter, har anordning for forankring i sekken eller i 
benken eller i noen del omslutter sekken. Styreanordninger eller rekyldempende 
anordninger er ikke tillatt.

6 SKYTEPROGRAM OG MESTERSKAPSREGLER

.1 Generelt
Mesterskapsarrangør skal være organisert i Norges Benkeskytterforbund.

.2 Bekjentgjørelse av mesterskap
* Innbydelse til mesterskap skal sendes ut senest 30 dager før mesterskapet 

arrangeres.
 Innbydelsen skal minst inneholde:

* Arrangørens navn
* Tid og sted for mesterskapet
* Eventuelle begrensninger
* Type og omfang av mesterskapet, 10 /5 skudds serier etc.
* Avstand for mesterskapet
* Anbefalte overnattingsmuligheter

.3 Opprop
 Skytter som ikke innfinner seg ved opprop risikerer å bli utestengt

.4 Våpenklasser
 Heavy Varmint er obligatorisk ved mesterskap. Arrangør har rett til å begrense øvrige 

våpenklasser. Arrangør har rett til å ta inn i mesterskapet våpenklasser som ikke er nevnt 
under kapittel 4. Disse skal i tilfelle betraktes som en særskilt konkurranse.

.5 Skyteform
 I klassene Heavy - og Light Varmint skal det skytes grupper (treffbilder). I øvrige klasser 

kan det skytes grupper (treffbilder), poeng eller kombinasjoner av disse.
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.6 Antall serier
 Det skal alltid skytes 5 (fem) serier. Dog har arrangøren rett til å begrense antall serier i 

andre klasser enn Heavy Varmint, hvis dette er nødvendig av plass- eller tidshensyn. Det 
skal i alle tilfeller skytes minst 3 (tre) serier.

.7 Merking av skyttere
 Skytter skal bære entydig merking, som skal være fullt synlig for banefunksjonærer.

.8 Skytelederens kommando
 Innen skytelag kalles frem til standplass skal skytelederen forvisse seg om at ingen person 

befinner seg innenfor banens sikkerhetssone. Kommando for fremkalling av skyttere skal 
være: ”Skyttere - innta skytebenker”.

.9Kommandoer	  som	  skal	  benyttes	  under	  mesterskap:
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Dette er serie nummer -----
Lag nummer------
Banemannskaper er i sikkerhet, og alle 
skyttere kan plassere sine våpen på 
benkene.
Det skal skytes ----- skudds serie på -----
meter.
Skytetiden er -----minutter.

Er det noen skytter som ikke er klar?

Sluttstykke i (etter 5 sekunder)
(Ladning)
Ild. (etter 5 sekunder)
Det er to minutter igjen.
Det er ett minutter igjen.
Det er 30 (tretti) sekunder igjen.
Stans.
Sluttstykke ut. 
Forlat benkene.

This is match number-----
Relay number----
The range is hot. All shooters can place their 
guns on the benches.
This is a -----shot match at -----meters.
You will be allowed ----- minutes to complete 
your firing.
Ready on the right? Ready on the left? Ready on 
the firing line?
Place bolt in rifle.

Commence firing.
You have two minutes left to complete your 
firing.
You have one minute left to complete your firing.
You have 30 seconds left to complete your firing.
Cease fire.
Remove your bolts.
Clear the benches.

 

Før første serie i mesterskap skal skytelederen gi skytterne følgende instruksjon:
a. Funksjonærer kommer til å kontrollere våpen, støtter og sandsekker. 
b. Utstyr som avviker fra reglene kan føre til utestengelske fra mesterskapet. 
c. Ved enhver situasjon som kan innebære fare eller ulykke har alle deltagere plikt til å 

gi kommandoen "STANS SKYTINGEN"  (engelsk: "Cease fire").
d. Ved kommandoen "STANS SKYTINGEN"  (engelsk: "Cease fire") skal alle 

skyttere straks avslutte skytingen, ta patroner ut av våpenet og fjerne sluttstykket fra 
våpenet. 

e. Klokken vil bli stoppet og det legges 2 minutter til skytetiden. 
f. Skudd mot feil skive eller bytte av kaliber skal straks meldes til skytelederen.

 Skytelederen skal gi følgende kommandoer med ca. 5 sekunders mellomrom:
* Er det noen skytter som ikke er klar?
* Sluttstykke i. 
* Ladning.
* Ild.

 De to siste minuttene av skytetiden gis følgende kommandoer:
* Det er to minutter igjen.
* Det er ett minutter igjen.
* Det er 30 sekunder igjen.
* Stans.
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 Når skytetiden for serien er slutt skal følgende kommandoer gis:
* Sluttstykke ut.
* Forlat benkene.

Skytelederen skal forvisse seg om at alle kan høre kommandoer som gis. 
Hørselskadet deltager har rett til å få kommandoer ved for eksempel tegngivning. 
Ved mesterskap med ikke norsktalende deltagere bør kommandoer gis både på norsk og 
engelsk.

.10 Rotasjonsregler
 Rotasjon av skyttere skal/kan skje.

.11 Håndtering av skiver
 Skiver og bevegelig bakpapir skal oppbevares av arrangør inntil alle resultater er endelige 

og alle protester er avgjort av juryen. For alle mulige rekorder og "skreamere" skal 
arrangør ta vare på skiver og bakpapir, og snarest mulig sende disse videre til Norges 
Benkeskytterforbund. Det er forbundets ansvar å registrere alle rekorder og å få godkjent 
"skreamere". Forbundet skal oppbevare alle skiver for minst de tre siste registrerte norske 
rekorder i alle skyteprogram som administreres av Norges Benkeskytterforbund der norske 
rekorder kan settes.

.12 Skytetider for mesterskap
 For første serie for mesterskapsdagen, eller ved endret skyteavstand, skal skytetiden være 

15 minutter for 10- skudds serier og 10 minutter for 5- skudds serier, hvis ikke første serien 
er prøveserie (warm up match).

 For alle andre serier skal skytetiden være 12 minutter for 10- skudds serier og 7 minutter 
for 5- skudds serier.

 Det anbefales at tiden mellom slutten på en serie og begynnelsen på neste serie for samme 
skytelag ikke er mindre enn 30 minutter.

 Tidtakingen i mesterskap skal skje med 1 sekunds nøyaktighet.
 For hver akutt stopp av klokken skal 2 minutter legges til skytetiden, dog skal ikke 

skytetiden overstige 7 minutter for 5- skudds serier eller 12 minutter for 10- skudds serier 
sammenhengende.

.13 Måling av resultat
 Grupper (treffbilder) dannes av de hull som er innenfor eller tangerer skivens ramme. Med 

gruppe størrelse menes den lengste avstanden fra senter til senter mellom ytterhullene. 
Målingen skal skje mellom ytterkant av ytterskuddene. Fra målet trekkes oppgitt kaliber.

 For kaliber .17 trekkes fra 4,37 mm
 For kaliber .22 RF trekkes fra 5,64 mm
 For kaliber .22 trekkes fra 5,69 mm
 For kaliber 6 mm trekkes fra 6,18 mm
 For kaliber .25 trekkes fra 6,53 mm
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 For kaliber 6,5 mm trekkes fra 6,70 mm
 For kaliber .270 trekkes fra 7,04 mm
 For kaliber 7 mm trekkes fra 7,20 mm
 For kaliber .30 (308) trekkes fra 7,83 mm
 For kaliber .338 trekkes fra 8,59 mm
 For kaliber .375 trekkes fra 9,53 mm.

 Alternativt kan det benyttes måleinstrument som sentreres over hullene eller som på annen 
måte måler korrekt avstand. Måleresultatet skal angis med toleransen +/- 0,01 mm. Om det 
har forekommet bytte av kaliber under serien i overensstemmelse med 3.6.20, skal det 
minste kaliberet regnes som basis for serien.

 Poengskiver skal måles i henhold til regler for Norges Skytterforbund.

.14 Diskvalifisering og straff
 Alle skiver som har et mindre antall treff enn det som gjelder for mesterskapet skal påføres 

et tillegg av ett vinkelminutt for hvert skudd som mangler. Skytter som har flere treff i 
konkurranseblinken enn det som kreves for serien har ikke rett til omskyting, hvis ikke 
skyteledelsen kan identifisere noen feilskyting fra medskyttere (med bakpapiret til hjelp). 
Ytterskuddene skal regnes.

.15 Straffemål
 Ett vinkelminutt regnes som:
 100 m skyteavstand 29,09 mm
 200 m skyteavstand 58,18 mm
 300 m skyteavstand 87,27 mm
 500 m skyteavstand         145,45 mm 

.16 Senterlinje mellom prøveskudd - og konkurranseskive
 Senterlinjen defineres som en linje midt mellom underkanten av konkurranseblinken og 

overkanten av prøveskuddsblinken. Alle treff nedenfor senterlinjen skal anses som 
prøveskudd og ikke gi straff. Alle skudd som tangerer senterlinjen skal anses å være over 
senterlinjen.

.17 Treff utenfor rammen
 Alle treff utenfor, men som ikke tangerer, den merkede rammen for konkurranseblinken 

men som er over senterlinjen skal gi et tillegg til gruppen på ett vinkelminutt pr. treff 
utenfor rammen.

.18 Første skudd i konkurranseblink
 Skytter hvis første skudd ved feiltagelse havner i konkurranseblinken skal underrette 

skytelederen før neste skudd skytes, og har siden rett til å fullføre serien uten hensyn til det  
første skuddet. Skytelederen skal forvisse seg om at det er det første skuddet, og skal 
meddele skyteledelsen at det aktuelle treffet ikke skal regnes med.
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.19 Skudd mot feil skive
 Deltaker som har løst skudd mot feil skive skal umiddelbart meddele dette til skytelederen, 

og siden skyte de gjenstående skudd mot sin egen skive. Treffet i feil skive skal overføres 
til skytterens skive og det skal legges til ett vinkelminutt til serien.

 Skytter som har skutt mot feil skive og ikke er oppmerksom på hendelsen samt har et 
mindre antall skudd i konkurranseblinken enn det som gjelder for serien og kan 
identifiseres av skyteledelsen ved hjelp av bakpapiret skal behandles som over.

 Skytter som har skutt mot feil skive og som har løsnet flere skudd enn det som gjelder for 
serien inklusiv det feil plasserte skuddet og kan identifiseres av skyteledelsen ved hjelp av 
bakpapiret risikerer å bli diskvalifisert.
.20 Bytte av kaliber

 Skytter som under et mesterskap bytter kaliber skal umiddelbart meddele dette til 
skyteledelsen. Om skytteren bytter til et grovere kaliber og ikke informerer skyteledelsen, 
skal gruppen/tolkning av treff måles/regnes ut fra det oppgitte, mindre kaliberet. Skytter 
som bytter til et mindre kaliber uten å informere skyteledelsen på forhånd risikerer å bli 
diskvalifisert.

.21 Funksjonsfeil
 Skytter som under serie får ammunisjons- eller våpenfeil kan bytte våpen/kaliber, dog får 

ikke tiden for den aktuelle serien overskrides. Skytter skal herunder opptre på en sportslig 
og korrekt måte så ikke medskyttere blir forstyrret. Skytter skal umiddelbart etter avsluttet 
serie rapportere byttet til skyteledelsen. Funksjonsfeil på våpen eller ammunisjon gir ikke 
rett til omskyting.

.22 Hjelp og veiledning
Under serien får skytteren kun motta hjelp og veiledning av banefunksjonærer og 
medskyttere.

.23 Kunstig lys
 Mesterskap eller del av mesterskap kan skytes med kunstig lys.

.24 Resultatpresentasjon
 Deltagere kan ikke selv håndtere skiver eller fjerne skiver fra resultattavlen før eventuelle 

protester er behandlet og mesterskapet er avsluttet. Det anbefales at den gjennomsnittlige 
gruppen / treffbildet ( ved poengskyting den gjennomsnittlige poengsummen) for samtlige 
serier brukes som grunnlag for resultatlisten.

7 FORHOLD VED MESTERSKAP

.1 Bekjentgjørelse av startliste
 Skyttere og lagfunksjonærer skal informeres om nøyaktig skytetid og tildelte skiver og 

benker senest 1 time før mesterskapet starter.
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.2 Loddtrekning
 Loddtrekning av skytebenker og skytetider skal skje under juryens overoppsyn med 

loddtrekning eller ved datatrekning (på PC). Arrangør har rett til å forberede loddtrekning 
før mesterskapsdagen.

8 REGLER FOR KONKURRENTERS OG LAGLEDERES 
OPPTREDEN

 
Konkurrenters og laglederes opptreden skal være i overensstemmelse med 
regler for Norges Benkeskytterforbund. (ref. WBSF)

9 KONTROLL AV UTSTYR
 
Kontroll av våpen skal skje i overensstemmelse med Norges Benkeskytterforbund.
 (ref. WBSF)

10 AVGJØRELSE AV PLASSERING

.1 Førsteplassen
 Om to eller flere skyttere får samme resultat skal det være omskyting. Skytternes 

skyteplasser ved omskytingen avgjøres ved loddtrekning og skal være ved siden av 
hverandre og til fordel for tilskuere. Det skal skytes om en ordinær serie som for 
mesterskapet, inntil førsteplassen er avgjort.

.2 Ved likt resultat
 Skyttere som havner på likt resultat skal skilles ved at de forskjellige seriene 

sammenlignes, med siste serie som avgjørende. Hvis ikke skytterne kan skilles med 
ovenstående skal loddtrekning eller omskyting benyttes.

11 PROTEST
 Protest mot resultat eller domsavgjørelse skal avgis skriftlig og med et depositum med 

fastsatt størrelse. Depositum betales tilbake hvis protesten tas til følge. Protest mot 
måleresultat godkjennes om avviket er større enn 0,2 mm.

12 FORHOLD TIL MEDIA
 Mesterskap og resultater skal offentliggjøres i massemedia.

13 REGLER FOR POENGSTEVNER

.1 Våpenklasser
Poengstevner (match) kan arrangeres i alle våpenklassene. De samme reglene som ved 
standard benkeskytter programmer gjelder med tanke på våpenvekt, kikkertforstørrelse etc. 
(Se kap. 4 og 5.)
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.2 Skiver
Skivene som benyttes skal være av typen poengskive godkjent av Norges 
Benkeskytterforbund for de respektive skyteprogrammer.

.3 Prosedyrer
Stevneprosedyrene er de samme som ved standard stevner.

3.13.4Diskvalifisering og straff
• Når en skytter skyter et uidentifiserbart skudd på feil skive, skal det skuddet som har 

lavest verdi på denne skiven overføres til skytteren som avfyrte skuddet. I tillegg skal 
det trekkes et straffepoeng fra sluttresultatet til denne skytteren.

• Hvis samme skytter gjør seg skyldig i samme forseelse på samme avstand, vil verdien 
av skuddet ikke bli overført til hans resultat, men bli registrert som bom. Det samme 
skjer ved ytterligere gjentagelser.

• En skytter som skyter på naboskiven, må ikke skyte på sin egen skive. Dersom dette 
skjer kan skytteren diskvalifiseres, hvis det anses gjort som et forsøk på å skjule hvem 
det var som avfyrte skuddet.

• Dersom det første skuddet som avfyres treffer utenfor prøveskiven, skal det ikke 
trekkes poeng for dette, dersom skytelederen varsles, før det avfyres flere skudd.

• Skyttere som har flere treff i den tellende delen av skiven, enn det som kreves for 
serien, har ikke rett til omskyting, hvis ikke skytelederen kan påvise feilskyting fra 
medskyttere (Ved hjelp av event. bakpapiret). Hvis feilskyting ikke kan påvises, 
regnes de fem dårligste treffene som tellende.

.4 Våpen og skyteunderlag

- Rifler skal kun avfyres fra benk - eller godkjent skytestilling iht. program.
- På rifler med magasin, er det generelt forbudt å mate patron fra magasin inn i 

kammer. (magasin kan sitte i rifla) 
- OBS:  Våpenet skal lades for hånd med ett skudd om gangen.                                                                                      

(Avvik fra denne regel kan forekomme da det eks. på enkelte 
"halvautomatiske" rifler er nesten umulig og lade uten å benytte magasin. For 
å delta med denne type rifle må den fremvises - og godkjennes av stevneleder 
før deltagelse i approberte stevner.)

- Riflene må avfyres fra de samme typene underlag som er godkjent i de 
respektive våpenklassene, når de benyttes til standard benkeskyting. 

.5 Bytte av våpen
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- Samme våpen skal brukes på hver omgang i samme match. Skytteren kan 
ikke melde seg på en gang til i samme match, med et annet våpen, men han 
kan bruke ulike våpen på de ulike avstandene f.eks. 100HV og 200HV.

- Ved våpenbrudd kan skytteren benytte en annen rifle, men skytteren må i 
slike tilfeller fullføre matchen innenfor de fastlagte tidsrammene.

- Skytelederen har ansvaret for skytingen, og dommeren dømmer fritt om alle 
forhold.

.6 Bakpapir.

- Stasjonære bakpapir er påbudt ved internasjonale mesterskap, og skal plasseres 
1m bak skivene på 100m, 2m på 200m og 3m bak på 300m.

.7 Poengbedømmelse

- Sluttresultatet utregnes som gjennomsnittsresultatet av seriene, iht. samme praksis 
som standard benkeskytter stevner.

- Skuddet skal regnes som tellende for poengverdien i den innenforliggende 
sirkelen, dersom streken til denne er brutt. Dersom dommeren er i tvil, skal 
skivetolk benyttes.

.8 Rangering

- Ved poenglikhet rangeres skytterne etter hvem som skyter fullt hus lengst  ut  i 
matchen, regnet fra skive 1. (F.eks. Den første som skyter utenfor X-ringen 
rangeres som nr. 2 )

- Ved poenglikhet i stevner der det er resultatet sammenlagt som teller, vinner 
skytteren som har det beste resultatet på. l00 meter.
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4. SPESIELLE TEKNISKE REGLER

VÅPENKLASSER  ( NBSF`s regler - ref. også WBSF int. regler)

I kategoriene Heavy Varmint (HV) og Light Varmint (LV) følger NBSF  den 
internasjonale benkeskytterorganisajon World Benchrest Shooting Federation (WBSF) 
tekniske regelverk som brukes i internasjonale mesterskap innen for Benkeskyting. 

1 HEAVY VARMINT

  Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav:
- Har en manuell og mekanisk – eller elektrisk avfyringsanordning.
- Vekt som ikke overstiger 6,12 kg (13,5 Ibs) inkludert siktemidler.
- Stokk med forskjefte som har flat eller konveks underside og med bredde 

maksimalt 76,2 mm (3")
- Bakstokkens underside (målt fra pistolgrepet og bakover) skal danne minst like 

bratt vinkel mot pipens senterlinje som den linje som dannes av undersiden av 
pipen 457 mm (18") foran støtbunnen og stokkens bakkant 102 mm (4") under 
pipens senterlinje.

- Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift.  
(WBSF er min. Løpslengde 457 mm (18")  Pipelengden defineres som avstanden fra 
løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon.

-  Pipen tillates ikke å ha større diameter enn 31,75 mm (1,250") fram til 127 
mm (5") foran støtbunnen. Kon (taperingen) skal være under det som dannes 
av diameteren 31,75 mm (1,250") målt 127 mm (5") foran støtbunnen og 
diameter 22,86 mm (0,900") målt 737 mm (29") foran støtbunnen.

- Pipens innfesting i låskassen, beddeblokk, hylse (sleev) eller lignende tillates 
ikke å være lenger enn 102 mm (4") foran støtbunnen. Total lengde av låskasse, 
beddeblokk, hylse (sleev)  eller lignende tillates ikke å overstige 356 mm (14").
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2 LIGHT VARMINT

  Som Heavy Varmint men vekten tillates ikke å overstige 4,76 kg (10,5 Ibs) 
  inkludert siktemidler.

3 SPESIFIKASJONER PÅ RIFLER BRUKT I HEAVY- OG LIGHT 
VARMINT.

(ref. WBSF. Official Rule Book)
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5.   NASJONALE TEKNISKE REGLER

 Rev. 0* Vedtatt på NBSF`s Årsmøte 1997
Rev. A* *Vedtatt på Generalforsamling for 2001. (Ref: ”Høringsutkast 01.02.02”. Anbefalt  
av NBSF`s styre i fremlagt form for generalforsamling 2001.). 

 Rev. B*** Endringer vedtatt på Generalforsamling 2003. (Lierkroa. 06.03.04)
 Rev. C**** Endringer vedtatt på Generalforsamling 2006. (Lierkroa. 03.03.07)
 Rev. D***** Endringer vedtatt på Generalforsamling 2007. (Lierkroa. 01.03.08)
    Rev. E***** Endringer vedtatt på Generalforsamling 2008 - 2009 - 2010.

 Dette er regler godkjent av Norges Benkeskytterforbund på nasjonale stevner.

Det er helt opp til den enkelte arrangør av benkestevner om hvilke norske øvelse som skal 
tas med på stevneprogrammet. Det forutsetter at stevnearrangør påfører  terminliste og/
eller stevneinnbydelse hvilke øvelser som tas med.

Skyttere fra andre Nordiske land som har våpen som tilfredsstiller kravene til en spesifikk 
klasse i sitt hjemland skal ha rett til å delta i Norske mesterskap i samme klasse. 
Norske regler skal følges så langt det er mulig. (For eksempel innstilling av kikkert 
forstørrelse) 
* OBS. Se regler for Sveriges Benkeskytterforbund: I jegerklassen. Standard våpen 4,8 kg, 
ombygde våpen 4,5 kg.  Min. pipelengde 508mm (20”)

Se forøvrig under Kap. 3. GENERELLE TEKNISKE REGLER 

1 JEGER KLASSE.

 Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav:
a. Våpen med minimum kaliber 6,5mm, og som kan benytte ammunisjon med 

godkjent anslagenergi for jakt på elg, hjort og villrein.
b. Våpen med standard fabrikk/serieprodusert låsekasse. 
c. Vekt som ikke overstiger 4,5 kg inkludert siktemidler. 
d. Kikkertsikte med maks. 12 ganger forstørrelse. Kikkertsikte med variabel 

forstørrelse skal tapes fast på maks. 12 ganger forstørrelse. 
e. Stokk med bredde på forskjefte maksimalt 51 mm.
f. Fungerende magasin og sikring. 
g. Avtrekksvekt minst 1000 g.
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h. Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk 
Våpenforskrift.  Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til 
støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon.  

i. Pipen tillates ikke å ha større diameter enn 31,75 mm (1,250") fram til 102 mm (4") 
foran støtbunnen. Kon (taperingen) skal være under det som dannes av diameter 
31,75 mm (1,250") målt 102 mm (4") foran støtbunnen og diameter 19,05 mm 
(0,750") 660 mm (26") foran støtbunnen. (Se pkt. 8.2. Måletabell Jegerklasse)

j. Jegerklasseprogram (gruppe/poeng) skytes  på 100m.
k. Skivene som benyttes skal være av typen 200m (gruppe/poengskiver)
l. De øvrige regler for standard benkeskytter programmer gjelder.
m. Enkeltskuddrifler (Rolling-/ Falling Block mekanismer) tillates såfremt de 

tilfredsstille øvrige krav, og at det er delt skjefte. (Separat forskjefte og bakskjefte)
n. Det er ikke tillatt for skytter å benytte egen skivekikkert (spotting-scope) på 

standplass.

Rev. B*** Endringer vedtatt på Generalforsamling 2003. (Lierkroa. 06.03.04)                                    
Sporter I og Sporter II ble vedtatt slått sammen til en klasse. Heretter kalt SPORTER.

2 SPORTER KLASSE.

 Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav:
a. Vekt som ikke overstiger 5,5 kg inkludert siktemidler.
b. Kaliber er fritt.
c. Stokk må ha konveks underside. Maks. 60mm bredde.
d. Kikkertsikte med maks. 20 ganger forstørrelse. Kikkertsikte med variabel 

forstørrelse skal tapes fast/forsegles på maks. 20 ganger forstørrelse.
e. Fungerende magasin og sikring.
f. Avtrekksvekt minst 500 g.
o. Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk 

Våpenforskrift.   Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til 
støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon. Pipen tillates ikke å ha større 
diameter enn 31,75 mm (1,250") fram til 127 mm (5") foran støtbunnen. Kon 
(taperingen) skal være under det som dannes av diameter 31,75 mm (1,250") målt 
127 mm (5") foran støtbunnen og diameter 22,86 mm (0,900") målt 737 mm (29") 
foran støtbunnen. (Se pkt. 8.1. Måletabell HV100 – HV200 - Sporter) 

p. Skivene som benyttes skal være av typen 100m - 200m (gruppe/poengskiver)
g. De øvrige regler for standard benkeskytter programmer gjelder.

.1 Tillegg Sporter : 
-Våpen som er godkjent av DFS eller er godkjent som internasjonalt standardgevær kan 

benyttes. Hvis vekten er over 5,5 kg, skal avtrekksvekt være som godkjent i den 
aktuelle gren (DFS minimum 1,5 kg).
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-Enkeltskuddrifler (Rolling-/ Falling Block mekanismer) tillates såfremt de tilfredsstiller 
øvrige krav, og at det er delt skjefte. (Separat forskjefte og bakskjefte)

-Det er ikke tillatt for skytter å benytte egen skivekikkert (spotting-scope) på standplass.

 

3 BR50. Kal. 22 LONG RIFLE.

• Oversettelse til norsk : Godkjent Årsmøte 1997.
• Vedtatt på Generalforsamling for 2001. (Ref: ”Høringsutkast 01.02.02”. Anbefalt  
 av NBSF`s styre i fremlagt form for Generalforsamling 2001.)
• Endringer vedtatt på Generalforsamling 2007. (Lierkroa. 01.03.08)
• Endringer Heavy Varmint Kal. 22 (HV/22) vedtatt på Generalforsamling 2010. 

(Lierkroa 05.03.11)
Stevneprogrammet, og våpenvekt og tekniske spesifikasjoner endres til å samsvare det 
internasjonale organisasjon WBSF "OFFICIAL RULE BOOK. Rimfire Competition. 
NBSF er medlem i WBSF.
NB: Endring av stevneprogrammet gjelder også Sportsrifle (Sporter) Kal. 22.

 
 

5.3.1Generelt. (Program)
 Poengtellende konkurranse. Nasjonale stevner/mesterskap.

- Et mesterskap skal defineres som et komplett program i den totale konkurransen.
-  Det skytes 3 serier a` 25 tellende skudd fra benk. Tottalt 75 tellende skudd.

5.3.2Sammelagt resultat (Aggregate)

- Et sammenlagt resultat blir total poengsum for en dags program (3 serier x 25 skudd) 
- Eller om mesterskapet går over flere dager, ref. internasjonale mesterskap EM/VM - 

henvises det til. WBSF "OFFICIAL RULE BOOK. Rimfire Competition.
- En serie vil være poengsum oppnådd på en skive. (25 skudd)
- Skyteavstand er 50m (50yds), mot spesialskive (poengtellende)

  med ET TELLENDE SKUDD I HVER BLINK. (Se BR50 skive) 
- Skytetid er 30min. Det gis vanlig ildkommando. 
- Skyteleder gir melding når det er 15min. igjen av skytetiden, 5min, 1min, og 30sek. 
- Normalt skytes programmet på utendørs bane, men kan også skytes innendørs. 
- Rekorder kan registreres, men må holdes adskilt for resultater som oppnås henholdsvis 

utendørs og innendørs.
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* Tiden mellom slutten på en serie og begynnelsen på neste serie for samme lag skal 
ikke være mindre enn 30 minutter.

5.3.3Våpen/utstyr. 
Rifle kamret kun for kal. 22 Long Rifle, (randtenning) 
Kal. 22 Magnum er ikke tillatt. 

5.3.4Ammunisjon (Patron) 
Det er kun tillatt å benytte standard fabrikkprodusert kal. 22 Long Rifle patron. Det er ikke tillatt å 
benytte patroner i kal. 22 Magnum, eller mantlede prosjektiler. 

5.3.5Frontstøtte og sandsekker (Bag). 
Frontstøtte og sandsekker (Bag) er tillatt iht. NBSF`s Generelle Tekniske Regler pkt. 3.5. 
”SKYTEBENKER OG SANDSEKKER/STØTTER”. 
Frontstøtte og bakre støtte (sandsekk) skal være plassert direkte på toppen av skytebenken. Hvis/
om skivene er plassert lavere en standplass er det tillatt med et plant underlag (blokk/plate) (av 
tre?) maks. 15,2 x 15,2 x 5cm (6” x 6” x 2”) under bakre støtte (sandsekk) for elevasjon. Dette 
underlaget skal ikke på noen måte være festet til bakre sandsekk/støtte, eller skytebenk. 

5.3.6Skiver til konkurranse/mesterskap. 
Det skal brukes NBSF`s godkjent skive i konkurranse og mesterskap, (poengtellende 
“INTERNATIONAL RIMFIRE 50/50) 

- Skiven har 25 enkeltblinker, og tre testblinker på toppen (merket: S) for 
prøveskudd, der det kan avfyres valgfritt antall testskudd innenfor tillatt skytetid. 

- Skivene skal henges opp, og tas ned av ansvarlig hjelpemannskaper/
standplasspersonell og bringes direkte til sekretariat for bedømming og utregning 
av poeng. 

- Skivene henges deretter opp lett synlig for skytterne. 

5.3.7Bedømming/kontroll av skiver. 
- Ved kontroll/bedømming av skiver anbefales å bruke “Tolk” med glass (lupe) for 

vurdering av riktig poengverdi der det er tvil. 

5.3.8Prosedyre forresultatutregning. 
- Hvis kulehull berører streken for høyere poengverdi, godkjennes høyeste 

poengverdi. Om det er tvil - og tolk må brukes - skal dette noteres på skiven og 
signeres av vedkommende kontrollør. 

- Er det mer enn et skudd i blinken, tildeles skytter laveste poengverdi, minus 1 
poeng. 

- Om noen kulehull har større diameter enn kaliberet (avlangt/nøklehull”) vil laveste 
verdi ved bruk av tolk godkjennes skytter. 

- Om første prøveskudd treffer poengtellende skive må skytter meddele 
standplassleder dette før neste skudd avfyres. Standplassleder må kontrollere dette 
og notere slik at skytter ikke trekkes for dette skudd. 
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- Perfekt score er 250 poeng med 25 X (innertier). Poeng og X (innertier) anmerkes 
på blinken. 

 

5.3.9Protest. 
- Etter at skivene er kontrollert, og poeng er notert henges skivene opp på resultattavle. 
- Skytter har ikke adgang til å se sine skiver før disse er kontrollert og resultatet er 

notert av sekretariatet.
- Etter at skiver for siste lag er hengt på resultattavlen skal det gis minimum 10 min. 

frist for innlevering av eventuelle protester. 
- Protest skal innleveres skriftlig med et gebyr på kr. 100,-. 
- Om protest godkjennes/aksepteres tilbakebetales protestgebyret. Hvis ikke protest 

aksepteres tilfaller protestgebyret arrangørklubb. 

5.3.10Våpenklasser. 

5.3.10.1Heavy Varmint Kal. 22 (HV/22) 
Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav: 

- Har en manuell og mekanisk  avtrekker (avfyringsanordning).  
- Avtrekker skal betjenes manuelt.  
- Fri Avtrekksvekt. 
- Fri forstørrelse på kikkertsikte. 
- Vekt som ikke overstiger 6,35 kg. (14 lbs) inkludert siktemidler. 
- Stokk med forskjefte med bredde maksimalt 76,2mm (3”)  og ha en standard design/

utførelse.

- Det vil også bli tillat med halv-auto .22 rifler (àla Ruger 10/22) om de øvrige 
spesifikasjoner om mål og vekt overholdes - og skytter skal selv medbringe 
”kammerflagg” som viser at kammer er tomt i våpenet. 

OBS: avtrekk som er gjenstand for tilfeldig/ufrivillig avfyring er ikke tillat. 
Det er skytters ansvar at avtrekkerfunksjon fungerer tilfredsstillende.
Arrangør av stevner/mesterskap har ansvar for å ta stikkprøver på dette. 

5.3.10.2Sportsrifle (Sporter) Kal. 22. 
Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav. . 

- Vekt som ikke overstiger 4,0 kg inkludert siktemidler. (vekt av eventuell ”To-fot” skal 
ikke regnes med) 

- Kikkertsikte med maks. 12x forstørrelse. Kikkert med variabel forstørrelse skal tapes 
fast på maks. 12x. 

- Våpenet må ha en “repeter” mekanisme med magasin for minst 2 patroner, og 
fungerende sikring. 

- Stokken må være standard fabrikkprodusert av typen Sportsrifle, eller “jaktmodell” for 
det aktuelle våpen. 
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- Det er ikke tillatt å frese - eller bore ut treverk - utvendig på stokken for å redusere 
vekt. 

- Minimum lengde fra avtrekker til bakkant av kolbe (minus kolbekappe) skal 
være31,75mm (12,5”). 

- Det er ikke tillatt med ufreste spor/riller i løp (Fluted) for å redusere på vekt. 
- Det er ikke tillatt med vekter, eller andre typer justeringsanordninger på løpet for å 

redusere vibrasjon (Eks. Boss-system) 
- Har et manuelt og mekanisk avtrekkssystem. 
- Ingen elektrisk, eller mekanisk hjelpemekanismer (eks. snellert, fjærnutløser etc.) for 

avfyring er tillatt. 
- Avtrekksvekt min. 500g. 
- Det vil også bli tillat med halv-auto .22 rifler (àla Ruger 10/22) om de øvrige 

spesifikasjoner om mål og vekt overholdes - og skytter skal selv medbringe 
”kammerflagg” som viser at kammer er tomt i våpenet. 

.

4 500 METER FRI-KLASSE (Unlimited) 

NASJONALE (NORSKE) REGLER IHT. VEDTAK PÅ NBSF 
GENERALFORSAMLING.
* Endringer vedtatt på NBSF`s Generalforsamling 2006. (Lierkroa. 03.03.07)
Fremlagt forslag fra NBSF`s styre til å utvide benkeskytterforbundets stevneprogrammet med 
500 meter Fri-klasse (Unlimited). Utarbeidet av John Flatby.

REGLER FOR 500 METER FRI-KLASSE (Unlimited) innen benkeskyting arrangert i 
NBSF`s  regi.

5.4.1 Generelt.
Formål med regelverket.

- Norges Benkeskytterforbund oppretter regler for å styre benkeskytingen og 
gjennomføringen av mesterskap. 

- Norges Benkeskytterforbund mål er å oppnå like forhold for benkeskyting
 nasjonalt med den hensikt å fremme sportens utvikling.

5.4.2 Tilpasning av regelverket.
I disse regler benyttes gjennomgående betegnelsen "mesterskap" på de konkurranser hvor
nasjonale rekorder kan noteres, og som står under Norges Benkeskytterforbunds overvåkning.
Regelverket omhandler kun de regler som er spesielle for ”Fri-klasse” (Unlimited) i 
benkeskyting med avstand 500m – eller lenger. 
Det er helt opp til den enkelte arrangør av benkestevner om hvilke norske øvelse som
skal tas med på stevneprogrammet. 
Det forutsetter at stevnearrangør påfører terminliste og/eller stevneinnbydelse hvilke øvelser 
som tas med.
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* For øvrig henvises til GENERELLE TEKNISKE REGLER for Norges Benkeskytterforbund, der 
disse kan tillempes.

5.4.3 Skyteprogram.

Generelt.
- Mesterskapsarrangør skal være organisert i Norges Benkeskytterforbund.
- Det kan arrangeres mesterskap både for gruppeskyting (treffbilder) og poengskyting. 
- Tellende konkurranse blir skutt i en klasse. 
- Avstand 500 meter. (Programmet kan også benyttes på andre avstander)
- Skyteavstand skal måles mellom skytebenkens/standplassens forkant og skivens 

overflate. Avstanden skal være så nøyaktig som mulig. 
- Det tillates følgende toleranser: +/- 5 meter for godkjente baner der mesterskap kan 

avholdes og rekorder registreres.
- Skal det arrangeres stevner på lengre avstand må det for registrering av rekorder 

meldes inn til NBSF for godkjenning.
- Det skytes tre serier á 10 skudd (3x10 skudd) 
- 12 minutter skytetid pr. serie. 
- Før tellende serie starter kan en innskytingsserie foretas med inntil 5 skudd med 

skytetid 2 minutter. 
- Anvisning etter serie.

Skyteprogrammet kan også avvikles med 5-skudds serier (6 x 5 skudd) med kortere skytetid, 
men kan da ikke regnes for registrering av rekorder.

5.4.4 Våpen. 
Alle rifler med følgende begrensninger er tillat brukt. 
a) Det er fri vekt på rifle komplett.
b) Fri forstørrelse på kikkert.
c) Fri Avtrekksvekt. OBS: avtrekk som er gjenstand for tilfeldig/ufrivillig avfyring er 

ikke tillat. Det er arrangørs ansvar å ta stikkprøver på dette. 
d) Det er tillat med munningsbrems. (men må spesifiseres ved påmelding om det skal 

skytes med rifle påmontert denne type utstyr. 
e) Det er tillatt med lyddemper
f) Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift.   

Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med 
sluttstykket i låst (fremre) posisjon. 

g) Avtrekkerbøyle/beskyttelse er påbudt.
h) Riflene skal kunne avfyres fra benk med vanlige skytestøtter, eller i liggende posisjon.
i) På rifler med magasin, er det generelt forbudt å mate patron fra magasin inn i kammer. 

(magasin kan sitte i rifla) OBS:  Våpenet skal lades for hånd med ett skudd om 
gangen.                                                                                                                    
(Avvik fra denne regel kan forekomme da det eks. på enkelte "halvautomatiske" rifler 
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er nesten umulig og lade uten å benytte magasin. For å delta med denne type rifle må 
den fremvises - og godkjennes av stevneleder - før deltagelse i approberte stevner.)                                                    

j) VIKTIG: Øvre kaliberbegrensning er opp til kaliber.400.

5.4.5 Våpenhåndtering/sikkerhet.
Ved all håndtering av våpen skal sluttstykke være tatt ut. Sluttstykket kan kun settes i våpenet 
ved skytelederens kommando, og skal straks tas ut igjen når skytelederen gir slik kommando. 
Ved brudd på denne regelen risikerer deltageren å bli vist bort fra banen. 

*NB: Alle rifler som har sluttstykke som vanskelig kan fjernes (halvautomat – eller med 
en utforming på kolbekam der sluttstykke ikke kan tas ut uten at våpenet må 
demonteres) skal alltid ha åpen mekanisme (sluttstykke i bakre stilling) med isatt 
”Kammerflagg” så lenge skytteren oppholder seg innen baneområdet, og våpen skal 
alltid peke i en sikker retning. 
Dette for at standplassleder til enhver tid kan være forsikret om at våpenet har tomt 
kammer.

Våpen med sluttstykke i må ikke under noen omstendigheter plasseres på sandsekker / støtter 
før alle banemannskaper er i sikkerhet og skyteleder har gitt klar beskjed om dette.

5.4.6 Skyting
Det er ikke tillatt å løsne skudd før skytelederen kar kommandert "ILD", eller etter at 
skytelederen har kommandert "STANS" .
Skytter som ikke overholder denne regelen skal diskvalifiseres!

5.4.7 Munningens plassering
Munningen på alle våpen i skytestilling skal være foran skytebenkens (standplass) fremkant.

5.4.8 Bytte av våpen
Samme våpen skal brukes på hver omgang i samme match. 
Skytteren kan ikke melde seg på en gang til i samme match, med et annet våpen.
Ved våpenbrudd kan skytteren benytte en annen rifle, men skytteren bør i slike tilfeller 
fullføre matchen innenfor de fastlagte tidsrammene for serien. Om spesielle forhold tilsier det 
kan skytter ved avtale med Skyteleder/Stevneleder få fullføre serien med de antall skudd som 
står igjen av serien.
Stevneleder har ansvaret for skytingen, og dømmer fritt om alle forhold iht. til gjeldende 
regelverk.
  

5.4.9 Skytestilling. 
Skytestilling er normalt sittende fra benk. 
Men det gis anledning til å skyte liggende med to-fot - eller med annet anlegg for rifla i 
liggende stilling. 
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Her må ansvarlig stevneleder sørge for at skyttere i liggende stilling plasseres til siden - slik at 
de ikke blir sjenert av skyttere som skyter fra benk.
Riflestokk – eller hele våpenet for ikke på noe måte festes ”permanent” til skytebenk eller 
underlag.

5.4.10 Skiver til mesterskap
Skiver for grupper (treffbilder) og poengskiver skal være godkjent av NBSF. Det står arrangør
fritt å velge skivestørrelse i forhold til avstand og skyteform. 
Men skal rekorder registreres ved poengskyting må skiven være av standard størrelse
godkjent av NBSF.

5.4.11 Måling av resultat
Grupper (treffbilder) dannes av de hull som er innenfor eller tangerer skivens ramme. 
Med gruppe størrelse menes den lengste avstanden fra senter til senter mellom ytterhullene. 
Målingen skal skje mellom ytterkant av ytterskuddene.

 Fra målet trekkes oppgitt kaliber.
 For kaliber .17 trekkes fra 4,37 mm
 For kaliber .22 RF trekkes fra 5,64 mm
 For kaliber .22 trekkes fra 5,69 mm
 For kaliber 6 mm trekkes fra 6,18 mm
 For kaliber .25 trekkes fra 6,53 mm
 For kaliber 6,5 mm trekkes fra 6,70 mm
 For kaliber .270 trekkes fra 7,04 mm
 For kaliber 7 mm trekkes fra 7,20 mm
 For kaliber .30 (308) trekkes fra 7,83 mm
 For kaliber .338 trekkes fra 8,59 mm
 For kaliber .375 trekkes fra 9,53 mm
Alternativt kan det benyttes måleinstrument som sentreres over hullene eller som på annen 
måte måler korrekt avstand. 
Måleresultatet skal angis med toleransen +/- 0,5 mm. 
Om det har forekommet bytte av kaliber under serien i overensstemmelse med retningslinjer 
fra NBSF, skal det minste kaliberet regnes som basis for serien.
Poengskiver skal måles i henhold til regler for Norges Skytterforbund.

5.4.12 Diskvalifisering og straff
Alle skiver som har et mindre antall treff enn det som gjelder for mesterskapet skal påføres et
tillegg av ett vinkelminutt for hvert skudd som mangler. 
Skytter som har flere treff i konkurranseblinken enn det som kreves for serien har ikke rett til 
omskyting, hvis ikke skyteledelsen kan identifisere noen feilskyting fra medskyttere .
Ytterskuddene skal regnes.
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5.4.13 Straffemål
Ett vinkelminutt regnes som:
 100 m skyteavstand 29,09 mm
 200 m skyteavstand 58,18 mm
 300 m skyteavstand 87,27 mm
 400m skyteavstand 116,36 mm
 500m skyteavstand 145,45 mm

5.4.14 Poengbedømmelse
Sluttresultatet utregnes som gjennomsnittsresultatet av seriene, iht. samme praksis som 
standard benkeskytter stevner.

Skuddet skal regnes som tellende for poengverdien i den innenforliggende sirkelen, dersom 
streken til denne er brutt. Dersom dommeren er i tvil, skal skivetolk benyttes.

5.5  NBSF’s “F-CLASS RIFLE” REGLEMENT.

** Godkjent på NBSF`s Generalforsamling 5. mars 2011.
Fremlagt forslag fra NBSF`s styre til å utvide benkeskytterforbundets stevneprogrammet med 
F-Class. Oversatt av Arild Støen.
Vedtatt for en prøveperiode på 1. år. Det foretas evaluering av  F-Class stevner avviklet i 
kommende sesong og tas opp til vurdering før NBSF`s Generalforsamling 2011.
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UTSTYR OG AMMUNISJON

5.5.1F-Class. Åpen klasse. (Open class. F-O)
NB: Riflekaliber opp til og med kaliber .35.

“Rail-guns” og andre aktive mekaniske metoder for å returnere til eksakt samme siktepunkt 
for neste skudd, er ikke tillatt.  
Ethvert sikkert, manuelt operert avtrekk er lov. Ethvert siktesystem er lov, men skal regnes 
med under totalvekten på riflen.

(a) Riflens totale vekt, inkludert alle ting festet til denne, som kikkertsikte og to-fot, må 
ikke overskride 10 kg. Som ”ting festet til rifle” regnes også med alle eksterne 
objekter, unntatt skytteren og dens påkledning, som delvis eller fullt ut rekylerer med 
riflen, eller er på noen måte heftes til - eller festes til riflen for hvert skudd, eller på 
noen som helst måte følger med hvis riflen løftes fra sitt/sine anlegg.

(b) Bredden på riflens for-tre (fremre del av skjeftet) får ikke overskride 76mm.
(c) Riflen må avfyres fra liggende skytestilling, med skulderanlegg på skytteren og ved 

hjelp av anlegg/rest som nærmere beskrevet i pkt. 5.5.3.

5.5.2F-Class Standard. (Target - F-T/R) 
–	  Rifle begrenset til standard, umodifisert patronkammer for .308 Winchester/
7.62x51mm NATO, eller .223 Remington/5.56x45mm NATO kammer.	  

Riflen må avfyres fra ”to-fot”, solid festet til for-treet, og/eller med reim. 
Enhver ”to-fot”, som defineres som ”to-fot” er lov, men vekten på ”to-foten” skal regnes med 
i totalvekten på riflen.  
Ethvert sikkert, manuelt avtrekk er lov. 
Ethvert siktesystem er lov, men skal regnes med i riflens totale vekt.

(a) Riflens totale vekt, inkludert alle ting festet til rifle, som reim og “to-fot”, får ikke 
overskride 8.25kg.  

(b) Som ”ting festet til rifle” regnes også med alle eksterne objekter, unntatt skytteren og 
dens påkledning, som delvis eller fullt ut rekylerer med riflen, eller er på noen måte 
heftes til eller festes til riflen for hvert skudd, eller på noen som helst måte følger med 
hvis riflen løftes fra sitt/sine anlegg.

(c) Riflen må avfyres fra liggende skytestilling, med skulderanlegg på skytteren og ved 
hjelp av anlegg/rest som nærmere beskrevet i pkt. 5.5.4..

5.5.3Riflens anlegg. (Frontrest/baksekk). F-Class Åpen klasse. (F-O)
 

 Riflen får bruke enhver støtte som ikke på noen mekanisk eller positiv måte hjelper til å 
returnere siktepunktet tilbake til eksakt samme sted før neste skudd avfyres.

a. Det kan ikke benyttes flere enn to anlegg(rest) (ett foran og ett bak). Hvis to anlegg 
benyttes får disse to ikke henge sammen med hverandre.

b. Bruk av bord/benk er ikke lov. Separate plater som ikke er større enn 25mm enn det 
individuelle anlegget (rest), kan brukes under anlegget (rest’en), både foran og bak. 

c. Ingen nivåjustering eller feste til underlaget er lov på disse underlagsplatene. De må 
være helt flate på over og undersiden.
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d. Denne disiplinen er ment å være en modifisert form for liggende skyting, og er ikke 
ment å være en form for benkeskyting, og må derfor ikke blir dreid i den retning.

e. Et front-anlegg (frontrest) kan tilpasses enten riflens fortre, eller skytterens hånd. Hvis 
anlegget er festet til riflen så skal det veies med i riflens totale vekt.(5.5.1.a.)

f. Ingen del av riflens bakskjefte eller pistolgrep skal hvile direkte på bakken eller på noe 
hard underlag. Og enhver bakstøtte (rest/anlegg) som brukes skal ikke på noen måte 
være festet til riflen på noe vis. Mekanisk justerbar bakstøtte er ikke lov.

g. Som et alternativ til (e) eller (f), riflen kan støttes på en sentral støtte som en 
sammenrullet jakke, teppe, eller liknende, eller på en sandsekk.

h. Det er lov å bruke hjelpemidler for å hindre at anlegget ruller eller for å bygge opp til 
riktig høyde.

i. Frontstøtten eller dens fot kan ha opp til 3 føtter med pigger som ikke får presses ned i 
bakken mer enn 50mm, der dette er mulig uten å skade standplassens underlag.

j. Støtten kan justeres etter hvert skudd som avfyres for å kompensere for treffpunkt eller 
rekylens endring av støttens posisjon. En reim kan brukes sammen med en støtte, men 
vil blir regnet inn i riflens totale vekt. (5.5.1. a.) 

5.5.4Riflens anlegg. (Frontstøtte - Bakstøtte) F-Class Standard. (F-T/R). 

En “to-fot” og/eller reim er den eneste lovlige frontstøtten for F-T/R rifle. 
Riflen kan støttes av en “to-fot” og/eller reim i tillegg til bakstøtte uten noen for mekanisk 
hjelp for at riflen skal vende tilbake til eksakt samme siktepunkt mellom skuddene.

a. ”To-foten” og/eller reimen og bakre støtte skal ikke være festet til hverandre på noen 
måte.

b. Bruk av bord/benk eller liknende, er ikke lov. Separate plater som ikke er større enn 
50mm enn det individuelle anlegget (rest), kan brukes under anlegget(rest’en), både 
foran og bak. Ved bruk av ”tofot” kan denne platen være 50mm bredere en vidden på 
to-foten, og ikke over 30cm lang. Ingen nivåjustering eller feste til underlaget er lov 
på disse underlagsplatene. De må være helt flate på over og undersiden. Denne 
disiplinen er ment å være en modifisert form for liggende skyting, og er ikke ment å 
være en form for benkeskyting, og må derfor ikke blir dreid i den retning.

c. En “To-fot” er en innretning med kun 2 støtteben som berører underlaget, og må være 
godt festet til for-treet på riflen. ”To-foten” får ha faste eller sammenleggbare ben, og 
får være justerbare i høyde og for å kompensere for ujevnt underlag.

d. Ingen del av riflens bakre del av skjefte skal hvile direkte mot underlaget eller hardt 
underlag. En baksekk eller hånden med en hanske på kan brukes til å støtte riflen bak. 
Ingen bakstøtte skal være festet til riflen på noe som helst vis, eller festes til undelaget. 
Ingen mekanisk justerbar bakstøtte er lov å benytte.

e. Det er lov til å benytte underlag for å kompensere for høyde både forran og bak.
f. ”To-foten” og bakstøtten får justeres mellom hvert skudd for å korrigere siktepunkt. 

En reim kan brukes sammen med ”to-fot”/støtte, men vil blir regnet med i riflens 
totale vekt. 
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5.5.5Mål og Program.

Klubber står fritt i forhold til benyttet skivemateriell under konkurranser, og hvilke program 
som skytes. 

Men hvert stevne vil være individuelt, og Nasjonale eller Internasjonale rekorder vil 
foreløpig ikke bli mulig å få registrert.
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5.6  OFFISIELT REGELVERK FOR "HUNTER" KLASSE, 
RIFLE

Våpenklasser som er i henhold til regler fra NBRSA. Godkjent og vedtatt av National 
Bench Rest Shooters Association, Inc. i 1980.
Oversettelse 30.12.1998. Forelagt årsmøte 6. mars 1999.
* Vedtatt på Generalforsamling for 2001. 
(Ref: ”Høringsutkast 01.02.02”. Anbefalt  
av NBSF`s styre i fremlagt form for Generalforsamling 2001.)
 
Se forøvrig under Kap. 3. GENERELLE TEKNISKE REGLER 

5.6.1Formål.

* Å rekruttere skyttere som ikke er aktive konkurranseskyttere fra tidligere.

* Å forbedre presisjonen for jaktrifler og komponenter som benyttes i forbindelse med 
disse.

* Å gjøre jaktskyttere bedre kjent med sine jaktrifler og forbedre hans/hennes 
konkurranseferdigheter.

 
5.6.2Rifler.

Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav:

a. Skjefte må ikke være bredere enn 57,15mm (21/4") og hele undersiden av skjefte 
skal ha konveks overflate.

b. Det er tillatt å bytte løp, skjefte og avtrekker.
c. For rifler med bolt mekanisme må låskassen ikke være bredere enn 35,56mm (1,4"), 

og ikke lenger enn 260,35mm (10,25").For beregning av diameter (bredde) skal ikke 
medregnes utstikk som rekylklakk, festeklakk for sikte, sikring og lignende 
gjenstander.

d. Riflens løp og låsmekanisme skal ikke være konstruert i ett stykke. (Sauer)
e. Forbindelse mellom løp og låskasse skal ikke være lenger enn 38,1mm (1,5") 

inkludert rekylklakk, løpsring, festebrakett for løp eller kombinasjoner av disse.
f. Pipen skal ikke være kortere enn 457 mm (18")  målt fra støtbunnen. 
g. Pipen tillates ikke å ha større diameter enn 31,75 mm (1,250") på noe punkt på de 

første 101,6 mm (4") målt fra støtbunnen, og ikke å ha større diameter enn 31,75 
mm (1,250") lenger enn 101,6 mm (4") målt fra støtbunnen. 

h. Pipen tillates ikke å ha større diameter enn det som ligger innenfor en rett kon (rett 
tapering) tilsvarende det som dannes av diameter 31,75 mm (1,250") målt 101,6 mm 
(4") foran støtbunnen og diameter 19,05 mm (0,75") målt 660,4 mm (26") foran 
støtbunnen. Originale løp som er montert i våpenet fra fabrikant behøver ikke å 
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overholde spesifiserte mål. Ved enhver omkamring eller skifte av løp med nytt eller 
originalt løp skal spesifiserte mål overholdes. 

i. Ingen blokkering av åpninger i låskasse eller beddeblokk, hylse (sleev) eller 
lignende avstivning av låskasse tillates. Det er ikke tillatt å lime fast løp eller 
låskasse til skjefte. Det skal være mulig å fjerne løp og låskasse fra skjefte uten å 
skade skjefte. Det er ikke tillatt å feste noe til løpet, bortsett fra siktemidler, baser 
for siktemidler, munningsbrems, mirage band og originale deler som er montert fra 
fabrikant. (For eksempel feste for bærereim etc.)

j. Kaliber skal være 6mm (.236") eller større. Hylsekapasitet skal være minst 45,5 
grains / (2,95 gram) vann. (Tilsvarende 30-30 kapasitet)

k. Fungerende magasin kreves ikke, men låskasse skal ha utskåret åpning for magasin. 
Slik åpning for magasin må være stor nok til at den patronen som riflen er kamret 
for kan passere gjennom åpningen. "Patron" i denne sammenheng  skal forstås 
som standard patronlengde for den aktuelle patronen inkludert kule, når patronen 
holdes parallelt med løpet. En patronfølger eller rampe kan installeres, men må 
festes til kolben og må ikke festes til låskassen på noen måte.

l. Alle typer siktemidler er tillatt. Kikkertsikter eller andre sikter med forstørrelse skal 
ha 6 ganger forstørrelse eller mindre. Sikter med variabel forstørrelse skal settes på 
6 ganger forstørrelse eller mindre og tapes fast.

m. Komplett våpen må ikke overstiger 10 pund (4,536 kg) inkludert siktemidler.
n. Enkeltskudds rifler med Fallblokk mekanismer eller "Rolling Block" mekanismer 

tillates såfremt de tilfredsstiller øvrige krav. 

5.6.3Våpenklasser.
 
Det skal kun være en klasse for alle skyttere i "HUNTER" klassen. Arrangør kan sette 
opp egne premier i tillegg for originale serieproduserte jaktrifler eller lette jaktrifler. Et 
hvert forsøk på å begrense deltagelse med våpen som tilfredsstiller regelverket eller til å 
sette opp separate klasser kan føre til eksklusjon av arrangøren fra NBSF. Intensjonen 
med dette er å motivere nye skyttere til å delta i registrerte benkeskytterkonkurranser 
innenfor regelverket.

5.6.4Skyteprogram og mesterskapsregler.
     Generelt

Mesterskapsarrangør skal være organisert i Norges Benke Skytter Forbund 
eller Norges Skytterforbund.

5.6.4.1Skiver
Skiver (100, 200 og 300 meter) for "Hunter" klassen skal være godkjent av
NBRSA. (Godkjent for 100, 200 og 300 yards)

5.6.4.2Serier.
Det skal alltid skytes 5 (fem) tellende serier som summeres (aggregat) på hver avstand 
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av 100, 200 og 300 meter. Total sum for de 2 eller 3 avstander avgjør hvem som er 
vinner sammenlagt. (Grand agg. vinner) Arrangørklubben avgjør om det skal være en 
oppvarmings serie. ("Warm-up" match.)

5.6.4.35 skudds serier 
5 skudds serier skal skytes avskilt med 30 minutters pause fra ett lag er ferdig til samme 
lag skal starte neste serie. Skytetiden skal være 7 minutter for 5- skudds serie.

5.6.4.4Diskvalifisering og straff:
Når det kan fastslås at et treff i en skive skyldes at en skytter har skutt på feil skive 
(crossfire), skal den laveste verdien eller det identifiserbare treffet overføres til skiven til 
den skytter som skjøt på feil skive og en straff på 1 poeng skal trekkes fra. Skulle den 
samme skytteren i samme konkurranse på samme avstand skyte i feil skive igjen, så skal 
han/hun ikke få noen poeng for skudd i feil skive. En skytter som skyter i feil skive må 
ikke skyte på sin egen skive. Å gjøre dette kan føre til diskvalifisering, hvis det kan fastslås 
at dette var et forsøk på å skjule at det ble skutt på feil skive. Skytteren skal ikke få noen 
poeng for noen blinker som det ikke er treff i, bortsett fra det første skuddet som skytes i 
feil skive (første crossfire). Hvis det er mer enn ett skudd i en blink på en skive, bortsett fra 
på 300 meter, så skal bare den laveste verdien i den blinken telle.

5.6.4.5Skyteposisjon.
Det skal skytes fra benker. Våpenet skal kun lades med ett skudd av gangen. Riflen skal 
støttes på formbare sandsekker både foran og bak (det skal være mulig å komprimere 
sekkene med fingerkraft, som for øvrige klasser). Støttene skal ikke være festet til 
hverandre eller til våpenet. Fremre støtte med sandsekk kan være justerbar. Blokker, bokser 
eller lignende for å heve sandsekkene til riktig høyde er tillatt. 

 Faste støtter (machine rest) eller andre støtter som holder våpenet fast eller som kan bringe 
våpenet tilbake til utgangsstillingen eller som bremser rekylen eller andre styreanordninger 
eller rekyldempende anordninger er ikke tillatt.

5.6.4.6Lokale / regionale stevner 
Lokale / regionale stevner skal følge samme regler og program som Norgesmesterskap

5.6.4.7Første skudd.
Det skal ikke være straff for det første skuddet i hver serie når det treffer utenfor 
innskytingsblinken (sighter - bull), hvis dette rapporteres til skyteleder på banen før det 
skytes flere skudd.

5.6.4.8Flere treff.
Skytter som har flere treff i konkurranseskiven enn det som kreves for serien har ikke rett 
til omskyting, hvis ikke skyteledelsen kan påvise noen feilskyting fra medskyttere (med 
bakpapiret til hjelp). De fem dårligste treff regnes.
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5.6.5Regler og prosedyrer.

Flere rifler.
 Mer enn en rifle kan benyttes. En rifle kan benyttes på en avstand og en annen rifle på en 

annen avstand. En deltager kan ikke delta i samme konkurranse to ganger, verken med 
samme våpen eller med to forskjellige våpen.

5.6.5.1Våpenfeil.
Skytter som under serie får ammunisjons- eller våpenfeil kan bytte våpen/kaliber, dog får 
ikke tiden for den aktuelle serien overskrides. Skytter skal herunder opptre på en sportslig 
og korrekt måte så ikke medskyttere blir forstyrret. Funksjonsfeil på våpen eller 
ammunisjon gir ikke rett til omskyting.

 
5.6.5.2Ansvar.
Baneledelsen har ansvaret for skytingen og skyteledere, og skal avgjøre alle forhold ved 
skytingen. Deres avgjørelse er endelig. De har fullmakt til å diskvalifisere skyttere som 
ikke opptrer i henhold til NBSF`s regler, eller hvis hans / hennes våpen eller utstyr ikke 
tilfredsstiller regelverket.

5.6.5.3Endring i program
 En hver endring i programmet må avgjøres og slås opp før omgangen starter.

5.6.5.4Resultatservice.
 Resultater skal slås opp og det skal gis 30 minutter tid for protest.

5.6.5.5Sikkerhetsregler.
 Sikkerhetsregler for NBSF og Norges Skytterforbund og arrangørklubben skal følges.

5.7  RESULTATER
 

5.7.1Skiver.
Skiver skal oppbevares av arrangør inntil alle resultater er endelige og alle protester er 
avgjort av juryen. For alle mulige rekorder skal arrangør ta vare på skiver, og snarest mulig 
sende disse videre til Norges Benke Skytter Forbund. Det er forbundets ansvar å arkivere 
alle resultater for 100, 200 og 300 meter og sammenlagt resultater (grand agg.) og å 
registrere å få godkjent alle rekorder. Forbundet skal oppbevare alle skiver for minst de tre 
siste registrerte norske rekorder i alle klasser. 
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5.7.2Regler for rekorder.
 Forbundets regler for godkjenning av rekorder skal følges.

5.7.3Medlemskrav.
 Alle deltagere i alle registrerte konkurranser skal være medlem av NBSF.

5.8  NORGESMESTERSKAP

5.8.1Oppvarmingsserie. (”Warm-up” serie.)
Det skal alltid skytes en oppvarmingsserie ("Warm-up" match) og 5 (fem) tellende serier 
som summeres (aggregat) på hver av avstandene 100 og 200 meter. Vinner er den som har 
størst poengsum totalt for de 2 avstandene. (Grand agg. vinner)

5.8.2Rotasjon.
Det skal være rotasjon av skyttere på benkene.

5.8.3Bakpapir.
Fast bakpapir skal brukes. Fast bakpapir skal være fastsatt slik at det ikke beveger seg 
merkbart i sterk vind.

Avstand mellom skiver og fast bakpapir skal være minst:
• 100 m skyteavstand 1.0 m
• 200 m skyteavstand 2.0 m
• 300 m skyteavstand 3.0 m

Arrangørklubben oppfordres til å skifte og merke bakpapiret etter hvert lag, slik at 
treffene kan identifiseres for hver skytter.

5.8.4Søknad om NM.
Medlemsklubber må søke om å arrangere Norgesmesterskap i "Hunter" klassen til 
forbundets generalforsamling. Ovennevnte søknad skal inneholde dato som er foreslått for 
Norgesmesterskapet i "Hunter" klassen, som må godkjennes av Generalforsamling. NBSF 
Norgesmesterskap skal alltid holdes i Norge.

5.8.5Regler for NM.
Alle regler og prosedyrer som gjelder for Norgesmesterskap skal følges.

5.8.6Premier og medaljer til NM.
Premier (medaljer / trofeer) til Norgesmesterskap i ("Hunter" klassen). Arrangørklubben er 
ansvarlig for premiering for minst følgende plasseringer: De tre første plassene på hver 
skyteavstand, de fem første plassene sammenlagt (Grand agg.) og for flest innertreff (X) på 
hver skyteavstand.

5.9  AVGJØRELSE AV PLASSERING VED LIKT RESULTAT
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5.9.1 Like resultater.
Skyttere som havner på likt resultat for en skyteavstand skal skilles ved å gå tilbake til 
første tellende serie for den aktuelle avstand (ikke oppvarmingsserie) og gå fremover fra 
første blink på første skive til forskjellig resultat avgjør plasseringen. I tilfelle ved likt 
resultat sammenlagt (grand agg.) skal resultatet skilles ved å gå tilbake til første tellende 
serie for 100 meter (ikke oppvarmingsserie) og gå fremover som beskrevet over.

5.9.2 Rangering av resultater.
Skyttere som havner på likt resultat for en omgang (match) skal skilles ved å gå tilbake til 
første blink på skiven for den aktuelle omgangen og gå fremover fra første blink til neste 
blink til forskjellig resultat avgjør plasseringen. I tilfelle ved identisk resultat skal resultatet 
skilles ved å benytte resultatet sammenlagt for den aktuelle skyteavstanden. (Se pkt. 6.8.1)

 Avgjørelse av resultat på en blink betyr for eksempel 10X er bedre enn 10 og så videre.

5.10 ENHVER REGEL I NBSF`s REGELVERK 
SOM IKKE ER I DIREKTE KONFLIKT MED OVENSTÅENDE SPESIFISERTE REGLER FOR 
"HUNTER" KLASSEN GJELDER FULLT UT OGSÅ VED KONKURRANSER I "HUNTER" 
KLASSEN.
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5.11 MÅLETABELL 

* Vedtatt på Generalforsamling for 2001. (Ref: ”Høringsutkast 01.02.02”. Anbefalt  
av NBSF`s styre i fremlagt form for Generalforsamling 2001.)
 
DIAMETER PÅ LØP IHT. LØPSLENGDE
Alle mål angitt i millimeter (mm)

5.12 MÅLETABELL FOR LØP I HV100 - HV200 - SPORTER.
 Avtrapping = 0,15mm/cm       (Diff. Pr. milimeter på lengde = 0,0146mm)

LØPSLENGDE UTREGNING
DIAMETER v/
MUNNING

737mm (737 - 127 = 610 x 0,0146 = 8,89) :     31,75 - 8,89 22,86
710mm 31,75 - 8,51 23,24
700mm                           31,75 - 8,37 23,38
690mm 31,75 - 8,22 23,53
680mm 31,75 - 8,07 23,68
670mm 31,75 - 7,93 23,82
660mm 31,75 - 7,78 23,97
650mm 31,75 - 7,64 24,11
640mm 31,75 - 7,49 24,26
630mm 31,75 - 7,34 24,40
620mm 31,75 - 7,15 24,60
610mm 31,75 - 7,05 24,69
600mm 31,75 - 6,91 24,84
590mm 31,75 - 6,76 24,99
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LØPSLENGDE UTREGNING
DIAMETER v/
MUNNING

737mm (737 - 127 = 610 x 0,0146 = 8,89) :     31,75 - 8,89 22,86
710mm 31,75 - 8,51 23,24
700mm                           31,75 - 8,37 23,38
690mm 31,75 - 8,22 23,53
580mm 31,75 - 6,61 25,14
570mm 31,75 - 6,47 25,28
560mm 31,75 - 6,32 25,43
550mm 31,75 - 6,18 25,57
540mm 31,75 - 6,03 25,72
530mm 31,75 - 5,88 25,87
520mm 31,75 - 5,74 26,01
510mm 31,75 - 5,59 26,16
500mm 31,75 - 5,45 26,30
490mm 31,75 - 5,30 26,45
480mm 31,75 - 5,15 26,60
470mm 31,75 - 5,00 26,74
457mm 31,75 - 4,82 26,93

5.13 MÅLETABELL FOR LØP I JEGERKLASSE.

Avtrapping = 0,23mm/cm        (Diff. Pr. millimeter på lengde = 0,0228mm) 

LØPSLENGDE UTREGNING
DIAMETER v/
MUNNING

660mm (660 - 102 =558 x 0,0228 = 12,72):   31,75 - 12,72 19,05
650mm 31,75 - 12,49 19,26
640mm 31,75 - 12,27 19,48
630mm 31,75 - 12,03 19,71
620mm 31,75 - 11,81 19,94
610mm 31,75 - 11,58 20,17
600mm 31,75 - 11,35 20,40
590mm 31,75 - 11,13 20,62
580mm 31,75 - 10,90 20,85
570mm 31,75 - 10,67 21,08
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560mm 31,75 - 10,44 21,31
550mm 31,75 - 10,21 21,54
540mm 31,75 -  9,99  21,76
530mm 31,75 -  9,76 21,99
520mm 31,75 -  9,53 22,22
510mm 31,75 -  9,30 22,45
500mm 31,75 -  9,07 22,68
490mm 31,75 -  8,85 22,90
480mm 31,75 -  8,62 23,13
470mm 31,75 -  8,39 23,36

5.14 SKIVER FOR GRUPPE. 
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100 meter Skive
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200 meter  skive

5.15 SKIVER 
FOR POENG.
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