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Organisering 
Norges Benkeskytterforbunds styre utnevner leder til Benkeskytterforbunds 

Rekordkomité. Komitéen består av fire medlemmer hvor lederen selv utnevner de tre 

andre medlemmene. Medlemmene må være aktive benkeskyttere og ha deltatt på 

minimum 4 godkjente stevner de siste tre år. Medlemmene bør fortrinnsvis utnevnes fra 

forskjellige klubber. 

 

Komitéens funksjon 
Rekordkomitéens mandat er å sørge for måling, gransking og godkjenning av alle nasjonale 

rekorder i de klasser og disipliner som vedtas an Norges Benkeskytterforbund. 

Kunngjøring av offisielle norske rekorder skjer løpende på Norges Benkeskytterforbunds 

hjemmeside www.benchrest.no. 

 

Godkjente øvelser for rekordnotering 
Norsk rekord kan settes i følgende øvelser godkjent av Norges Benkeskytterforbund på 

metriske avstander. Se tabell 1. 

 

Retningslinjer for arbeidet 
Minst tre medlemmer av komitéen inkludert leder samles på anmodning av leder på et 

større stevne eller annet arrangement en gang pr kalenderår for å måle og behandle 

innkomne søknader om norsk rekord. Måling utføres alltid med minst tre 

komitémedlemmer tilstede. Ingen kan måle sine egne skiver. 

Rekorder som godkjennes gjennom måling: 

- Alle enkelt grupper 

-  Aggregate til samtlige enkeltøvelser utenom UNL500 

- Alle rekorder i poeng øvelser 

Rekorder som godkjennes gjennom kontrollregning av resultatlister: 

- Alle Grand Aggregate 

- Two Gun Aggregate 

- Aggregate UNL500 

Alle resultater oppnådd i EM og i VM arrangert på metriske avstander godkjennes uten 

kontrollmåling. 

Alle målinger og kontrollberegninger føres på signerte skjema.  Skjemaene oppbevares til 

enhver tid av Rekordkomitéens leder. 

http://www.benchrest.no/
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Krav og kriterier for rekordnotering 
For at rekord skal kunne godkjennes som en ny norsk rekord, skal følgende kriterier være 

oppfylt: 

- Bevegelig bakpapir kreves for godkjenning av alle rekorder på avstander 
unntatt 500 meter når det er mer enn ett skudd pr blink 

- Resultatet skal være oppnådd på en i forhåndkunngjort konkurranse som følger 
nasjonale eller internasjonale regler for benkeskyting. For norske konkurranser 
gjelder at de skal være godkjent av Norges Benkeskytterforbund. 

- Resultatet skal være skutt på metrisk avstand  
- Skytteren må være medlem av Norges Benkeskytterforbund 
- Det er skytterens ansvar å søke om rekordnotering. Om måling kreves for 

notering skal skivene i urørt tilstand legges ved søknaden. Efter rekordmåling 
returneres skivene til skytteren.  

- For Grand Aggregate, Two Gun Aggregate og aggregate UNL500 påligger det 
skytteren å sende inn resultatlister  
 
Alle innsendte rekordskiver fotograferes/skannes og legges ut på forbundets 
hjemmeside 
 

Søknad for rekordnotering sendes til: 
 
Norges Benkeskytterforbund 
Nordslettveien 51d 
7038 Trondheim 

 

Godkjenning av rekorder 
Rekordkomitéens godkjenner med sine signaturer målingene eller 

kontrollberegningene og rekorden anses med det som ny norsk rekord. 

 

Etter godkjenning publiseres rekorden på www.benchrest.no samt at rekorddiplom sendes 

pr epost til skytteren. Skiver returneres til skytteren. 

For øvelser uten notert norgesrekord vil beste resultat første år øvelsen blir arrangert 

godkjent som rekord. 

 

Årlig rapportering 
Lederen av komitéen utferdiger årlig en rapport som beskriver Rekordkomitéens 

virksomhet og de til enhver tid godkjente rekorder. Rapporten skal også inneholde en 

historisk utvikling av offisielle norske rekorder. Rapporten sendes til Norges 

Benkeskytterforbund for godkjenning. 

 

Protester 
Eventuelle protester eller klager vedrørende Rekordkomitéens arbeid, målinger eller 

beregninger sendes skriftlig til Norges Benkeskytterforbund som behandler saken. 
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Tabell 1. Godkjente rekordøvelser 

Godkjente rekordøvelser 

GRUPPE 
LV Minste Gruppe  100 m, 200 m og 300 m  

 Agg 100 m, 200 m og 300 m   

 Grand Agg 100 m + 200 m  

HV Minste Gruppe  100 m, 200 m og 300 m   

 Agg 100 m, 200 m og 300 m  

 Grand Agg 100 m + 200 m  

Grand Agg LV + 

Grand Agg HV 
Two Gun 

  
 

Sporter Minste Gruppe  100 m og  200 m  

 Agg 100 m  og 200 m  

 Grand Agg 100 m + 200 m  

Jeger Minste Gruppe  100 m  

 Agg 100 m  

Unlimited 500m 3x10 Minste Gruppe  500 m  

 Agg 500 m  

POENG 
LV 5 x 5 100 m  

 5 x 5 200 m  

  100 m+ 200 m  

HV 5 x 5 100 m  

 5 x 5 200 m  

  100 m + 200 m  

Sporter 5 x 5 100 m  

 5 x 5 200 m  

  100 m + 200 m  

Jeger 5 x 5 100 m  

BR-50 1 x 25 Sporter   

 3 x 25 Sporter   

 1 x 25 Heavy Varmint   

 3 x 25 Heavy Varmint   

Unlimited 500 m   3 x 10 500 m  

F-CLASS 
F/TR  3 x 10 200 m  

 3 x 10 300 m  

 3 x 10 500 m  

Open 3 x 10 200 m  

 3 x 10 300 m  

 3 x 10 500 m  

 


