
Til:
Norges Benkeskytterforbund og generalforsamling 2011

Fra:
Pål Erik Jensen

Emne: Endring av vedtekter.

Punkt 1
Forbundet bør ha en forside av vedtektene, samme gjelder klubblov. Her bør det 
også være en forside på vedtektene.

Punkt 2
Her lister jeg opp direkte feil, noen mangler og oppdateringer som må gjøres.
I sin helhet bør vel det nye styret bli gitt mandat til å gjøre endringer i sin helhet av 
vedtektene?
Evnt. at generalforsamling sier som følger: Styret blir gitt mandat til å gjøre de 
endringer de finner nødvendig som er påpekt og evnt andre. Og så er det 2 personer 
utenfor styret som ser over og godkjenner innholdet før det blir lagt ut offentlig og 
oversendt POD.
På samme måte som regnskap og revisor?

§ 1.3 C.
Søknad om opptagelse i NBSF skal inneholde opplysninger om laget, 
styresammensetning eller kontaktperson, antall medlemmer og navneliste. 

Mitt forslag:Navnliste på medlemmer skal også inneholde email til hver enkelt.

§ 1.3 D.
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. 

Mitt spørsmål:
Har vi lagskontigent? Eller er det noe jeg missforstår? Hvis ikke kan dette strykes.



§ 1.5 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.

Mitt spørsmål: 
Hva er den fastsatte avgiften som skal inn til forbundet ifb med startavgift fra stevne?
Hvor mye er denne satsen på? 
Den har såvidt jeg vet aldri blitt gjennomført?
Kanskje en ide og begynne med dette. Men da må man bli enige om en sats som alle 
kan leve med!

§ 1.8 Generalforsamling
2. Forslag til saker som skal behandles av det ordinære årsmøte må være styret i 
hende senest 3 uker før årsmøtet skal avholdes. 

3. Innkallelse til generalforsamling med saksliste sendes medlemmer og 
tillitsmennene (kontaktpersonene) min. 2 uker før generalforsamling. 

5. Årsberetning, regnskap/budsjett, og referat fra generalforsamlingen skal ved 
kunngjøring gjøres tilgjengelig for medlemmene. 

11. To revisor med en varamann.

Mitt forslag:
Punkt 2 & 3
Dette vil si at styret har 1 uke på seg til å gå igjennom innkommende saker. Og vi vet 
pr.d.d at det er styremedlemmer som arbeider f.eks offshore. Her burde styret få mer 
tid på seg. Og trenger medlemmer mer enn 1 uke på seg til å lese gjennom 
innkommende saker?

Punkt 3.
Samtidig når det gjelder punkt 3, så har dette aldri blitt praktisert. Det har kun vært 
sendt ut innkalling til generalforsamling, så har det ligget printet ut ved ankomst på 
møtet innkommende saker. De har ikke vært sendt ut tidligere.
Skal de sendes ut, så må dette skje elektronisk for å spare porto. Da posten har øket 
portoen på forsendelser med mye. Sende ut saksliste med innkommende saker vil 
være 23,- pr stk + kostnader for A4 ark, konolutt, blekkpatron til printer, kjøring til 
posten og ikke minst arbeidet som må gjøres av en eller annen person.
Hvorfor ikke bare legge ut ei PDF fil på hjemmesiden for nedlastning til de som er 
interesert?

Punkt 11.
Har vi noengang valgt varamann her? 
Hvorfor ikke bruke en regnskapsfører til å gjennomgå dette fra kasserer? Ja det vil 
være en kostnad, men kan umulig være den store kostnaden. 



§1.9 Forbundets ledelse
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. 

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

Mitt spørsmål: 
6: Skal NM godkjennes av generalforsamling?
Dette er tungvint, og jeg mener det er helt klart en styresak. Styret inneholder jo 
medlemmer fra hele Norge. Og de må klare å bestemme hvilken klubb som skal få 
NM

8: styremøter, hvor et er tlf. møte
Dette lar seg vel ikke gjøre i praksis? Da styret inneholder personer fra flere klubber 
over hele landet. Her burde man heller skrive at det skal være minimum 4 styremøter 
i året på en måte som styret finner hensiktsmessig.

§ 1.13 Endring av vedtekter
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.

Mitt forslag: 
Her må vi finne en enkel løsning på å oppdatere vedtekter når WBSF endrer sine 
regler. Eller når Norsk våpenlov endres. Da bør man kunne endre dette iht Norsk lov 
og informere medlemmer om endringen via mail og på hjemmesiden. Vi må kunne 
endre det fortløpende uten å gå via generalforsamling. Selvfølgelig må det 
informeres omkring dette. 
Eksempel er § 3.6.15 (eget punkt senere)



§ 2.14 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. 

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. 

Mitt spørsmål: Hva og hvilke er dette?
De står ikke nevnt noen steder som jeg finner.

§ 3.6 Skyteprogram og mesterskapsregler.
Her skulle vel § 6.6 (resultater) & 6.7 (Norgesmesterskap) vært flettet inn?
Slik at alle regler som omhandler skyteprogram & mesterskap står på et sted?
Et eksempel er dette med protesttid under stevne. Dette står oppgitt på 3 forskjellige 
steder med 10/20/30min protesttid. Slik kan vi ikke ha det. Protesttiden skal være 30 
minutter og gjelde alle klasser i NBSF. Da vet alle hva de har å forholde seg til.
Protesttiden på 30min er iht til WBSF § C.18

§ 3.6.9 Kommandoer som skal benyttes under mesterskap:
Under VM i Frankrike brukte de nå fløyte i tillegg
Samt at de varslet om halvtid

Iht WBSF
C.14    Standard Range Commands – Each Match:
To ensure the championship is conducted without confusion, the following range        
commands are to be used.

1. This is Relay………Match………..
2. Are all shooters ready
3. You have ………..minutes to complete this match.
4. Place bolts in your rifle
5. Commence Fire
6. Half Time
7. You have two minutes to complete your firing.
8. You have one minute to complete your firing
9. You have 30 seconds to complete your firing.
10. five seconds
11. “Sound of whistle” - Cease Fire
12. Remove bolts from rifles.



§ 3.6.11 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 gruppeskyting (treffbilder) i klassene 
Heavy Varmint, Light Varmint, Sporter og Jegerklasse.

Mitt spørsmål:
Det må være skytterns ansvar å innrapportere mulige rekorder og screamere til 
forbundet. Iht gjeldene regler som står på hjemmesiden. Det er heller ikke samsvar 
mellom vedtekter og hjemmesiden. Noe som ble vedtatt på et styremøte jeg selv var 
med på. Det kan heller ikke være forbundets oppgave å ta vare på alle skiver for 
Norges rekorder og de 3 siste rekordene?
Det har etter min erfaring aldri vært praktisert!
For min egen del hadde jeg aldri gitt ifra meg ei rekordskive, om jeg ikke fikk den 
igjen. Og hva skal egentlig forbundet med den skiva etter den er kontrollmålt? Enten 
er den godkjent som ny rekord, eller så er den underkjent.

Screamer:
Hvilke mål er det for screamer på 100 & 200m?
Dette må jo inn å vedtektene, hva en screamer er i faktiske mm. Pr avstand
Skal man også ha screamer på 500m?

Jeg har tatt meg den friheten og sjekket opp i hvilke krav det er til en «screamer»
100m = 2,75mm (5 skudd)
200m = 6,93mm (5 skudd)
300m = 12,49mm (5 skudd)

Jeg har også spurt om det finnes til 500m? Svaret er at det ikke finnes pr.d.d!
Men utifra omregningsfaktor.... Så skal det være følgende:
500m = 35,55mm (10skudd)

Målene omkring screamer har jeg fått av Braconi i Italia som er President i Europa.



§ 3.6.15 Straffemål
Ett vinkelminutt regnes som:

100 m = 29,09

200 m = 58,18

300 m = 87,27

500 m = 145,45

Straffemål / vinkelminutt er feil i vedtektene.
100m = 2.778mm dette ble diskutert under siste VM (Frankrike) hvor Graeme Smith 
hadde bedt en Tysker (husker ikke navnet) om forklaring & utregning… Det korrekte 
er 2.778mm på 100m

§ 3.6.16 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.

Senterlinje er feil iflg WBSF, jeg har spurt Graeme Smith  konkret om dette.
Det riktige er på toppen av sighter i vannrettlinje ut til kanten på skiva.
Dette bør forklares nøye med tegning i vedtektene, da det er flere skyttere som ligger 
farlig nære  med sine sighterskudd da de sikter etter S i hvert hjørne.

§ 3.6.17 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.

Bør også klargjøres i form med tegning, for å unngå missforståelser

§ 3.6.24
I våre vedtekter varierer protesttiden fra 10min til 30min. Dette bør stå et sted, og 
gjelde alle klasser



§ 3.7.2 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.

Lar seg i praksis ikke gjøre, da det er mange skyttere som ønsker å bruke samme 
flagg, samme våpen etc.
Etter min mening strykes dette. Blir heller ikke gjennomført under VM.

§ 3.11 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.

Depositum av protest har variert fra 100-150,- her bør vedtektene si at arrangør 
redegjør dette i samråd med styret i NBSF. 100,- om 10år er jo ikke mye, og det 
burde være unødvendig å måtte gå via generalforsamling for  å endre dette.

Samtidig er måleresultet og avvik på 0.2mm feil!
Iht til WBSF § E.11 er kravet 0.25mm

§ 3.12 Forhold til media
Mesterskap og resultater skal offentliggjøres i massemedia.

Har vel kun vært gjort via Geir Storvann? Er dette et reelt krav, eller kan det strykes?

§ 5.1 Jegerklasse
H. Pipen skal være lengre enn 470 mm (18,5") målt fra støtbunnen

Ny Norsk våpenlov sier minste pipelengde er 40cm
Skal vi da vise bort en skytter som kommer med for kort pipe? Jeg mener nei!
Vedtektene sier fortsatt at pipemunning skal være forann benkens fremkant, og da er 
det opp til skytter å klare dette.
Samtidig foreslår jeg å stryke måletabell for jeger, dette tror jeg er med på å 
”skremme” bort skyttere da det ser komplisert ut og de vet ikke om rifla vil bli 
godkjent osv.



§ 5.2 Sporterklassen 
M. Pipen skal være lengre enn 457 mm (18") målt fra støtbunnen. 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)

Ny Norsk lov sier minste pipelengde er 40cm
Skal vi da vise bort en skytter som kommer med for kort pipe? Jeg mener nei!
Vedtektene sier fortsatt at pipemunning skal være forann benkens fremkant, og da er 
det opp til skytter å klare dette.
Samtidig foreslår jeg å stryke måletabell for sporter, dette tror jeg er med på å 
”skremme” bort skyttere da det ser komplisert ut og de ikke vet om rifl vil bli godkjent 
osv.

Foreslår også å fjerne måletabell for sporter.

§ 5.3.5 Skiver til konkuranse
Det skal brukes godkjent skive i konkurranse og mesterskap, (poengtellende 
“INTERNATIONAL RIMFIRE 50/50) Skiven har 25 enkeltblinker, og tre testblinker på 
toppen (merket: S) for prøveskudd

Vi kan ikke binde oss til ei skive. WBSF diskuterer allerede hvilken skive man skal gå 
for under VM 2012 i Australia. Om det er den Franske eller Australiske skiva.
Siden vi er underlagt WBSF, bør vi rette oss etter de. Og sette inn i vedtektene at 
skive skal være iht gjeldene regler.

§ 5.3.7 Protest
Se også § 3.6.24 & § 3.11
Protest gjelder alle klasser, og kan derfor stå et sted med korrekt tidsfrist for protester 
og hvilken sum som gjelder for å innlevere protest. Da er det kun et sted å lese og 
oppdatere.

§ 5.3.8
WBSF har kun en klasse, og ingen sporter eller ”10/22” klasse
Skal vi følge WBSF i HV og skrive om til nasjonal klasse for sporter?

§ 5.3.8.2 blir da å regne som en nasjonal klasse



§ 5.4.3 Våpen
F. Minste tillatt løpslengde er 47 cm. (18,5”)

Minste pipelengde igjen 40cm som må oppdateres

§ 5.4.10 Måling av resultater
Fjernes, da dette trenger å stå kun et sted i vedtektene

§ 5.4.12 Straffemål
Fjernes, da det er feil mål, samtidig som dette trenger å stå kun et sted i vedtektene
Se også § 3.6.15

§ 6 OFFISIELT REGELVERK FOR "HUNTER" KLASSE, RIFLE
som er hunterklasse, kan fjernes i sin helhet. Det har aldri vært arrangert et stevne i 
Norge for hunter
Isteden kan F-class flettes inn her? Etter godkjenning av POD

§ 6.5.5 Resultatservice
Her er protesttid gitt med 30min
Resultatservice og protest tid bør stå kun et sted i vedtektene

§ 6.6.1 Skiver
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.

Se § 3.6.11 som også omhandler dette. Igjen bør det stå kun et sted

§ 6.6.2
Det er ikke samsvar med det som står i vedtekter og hjemmeside. Det som står på 
hjemmesiden er mitt forslag som ble vedtatt på styremøte og slik har det vært 
praktisert siste årene.



§ 6.7.1 Norgesmesterskap
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)

Vinner skal vel være den med minst sum, hvertfall ved gruppeskyting.
Burde ikke dette ha et eget kapitel?
Og ikke innunder §6 som er hunterklasse

§ 6.7.4 Søknad 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.

Søknad om NM uansett klasse må være en styresak, da det sitter folk fra flere 
klubber og spredd over hele landet.

§ 6.7.6 Premier 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.

Gjelder dette bare hunterklassen eller alle klasser i NM? At arrangør er selv ansvarlig 
for medaljer?

§ 7
Måletabell for pipe i sporter kan slettes

§ 8
Måletabell for jeger kan slettes
Mangler bilde av skive for 500m
Mangler bilde av F-class

§ 9
Mangler bilde av BR50 skive
Mangler bilde av F-class




