
Norges Benkeskytterforbund 

Generalforsamling 2016 

 

Norges Benkeskytterforbund minner om Generalforsamling søndag 26. mars 

2017, kl 1300 på Radisson Blue, Værnes 

Enkel servering 

 

Dagsorden: 

1.Konstituering av Generalforsamling. 

2.Valg av møteleder og referent. 

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

4.Valg av to medlemmer til å signere protokollen. 

5.Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning. 

6.Fastsette medlemskontingent og startkontingent. 

7.Gjennomgang og godkjenning av regnskap i revidert stand. 

8.Behandle budsjett og arbeidsprogram. 

9.Behandle innkomne saker og forslag, herunder straffesaker. 

10.Valg 

 

 

  



Innkomne saker: 

Sak 1:  

Innsendt av Frode Moen og John-Arthur Skogås 

Forslag til endringer i vedtektene i F-Class. 

F-Class Rifle endres til:  

F-Class Åpen klasse (Int. F-Class Open/ F-O)  

F-Class Standard (target – F-T/R, endres til:  

F-Class Standard klasse/ F-TR (Int. F-Class Target Rifle/ F-TR)  

 

Sak 2 

Innsendt av Frode Moen og John-Arthur Skogås 

Forslag til endring i regelverket F-Class/ F-tr 

Regelverket er pr i dag oversatt fra en liten del av det internasjonale reglementet, men 

mangler en vesentlig detalj. Bl.a. er rekylbrems og demper forbudt i disse klassene.  

Siterer ”NRS RULEBOOK” 

3.16.1 Compensators and Muzzle Brakes—The use of compensators or muzzle brakes is 

prohibited. An extension tube that has been installed on the muzzle of a rifl e to extend the 

sight radius shall not be considered a “muzzle brake.” The extension tube must have an 

interior diameter of .5 inches or greater and may have 1/4 inch x 1 inch slots cut at 12 and 6 

o’clock to remove cleaning patches. Threaded holes along the top of this tube for the 

installation of sight bases will be allowed. (a) Sound suppressors are not authorized for use in 

high power competition. 

I forbindelse med godkjenningen av F-Class, var det også at krav fra POD om at 

internasjonalt, og ikke et særnorsk regelverk ble fulgt. 

Følgende tillegg foreslås til tekniske regler F-Class/ F-tr. 

”Rekylbrems og  lyddemper er ikke tillatt i F-Class/ F-tr” 

 

 

  



Sak 3. 

Innsendt av Frode Moen og John-Arthur Skogås 
 

 

Forslag til skyteprogram F-Class og F-tr  

 

Det foreslås å bruke ”Sørlandsmodellen”  

Det skal skytes 3x10 skudd i en match. 

12 minutter prøveserie/innskyting på papp, og/eller stål, før serie 1.  

2 minutter innskyting på papp, og/eller stål, før serie 2  

2 minutter innskyting på papp, og/eller stål, før serie 3.  

Ingen sighter/ gong under serie. Spotterkikkert kan benyttes av skytteren under tellende serie. 

Begrunnelse: Under internasjonale matcher, får skytteren fortløpende anvisning. Siden denne 

praksisen knapt lar seg gjennomføre i Norge, vil spotterkikkert gi skytteren tilsvarende 

fordeler. 

Hvordan hver enkelt arrangør velger å gjennomføre dette, må på grunn av banefasiliteter, 

avgjøres av arrangør selv. Men vi synes «Sørlandsmodellen» er meget fornuftig, og mener vi 

burde bruke denne uten noen endringer.  

 

 

 

  



Sak 4 
Innsendt av Nidaros Benkskytterklubb 

 

UNL, Railgun og klarhet i reglene…. 

Nå har ikke Railgun vært noe tema her i Norge så langt. Men i Sverige skytes det railgun i 

UNL klassen…… 

Ser en på reglene for UNL her i Norge: 

http://www.benchrest.no/unlimited/ 

Så står det under punkt H: 

H. Riflene skal kunne avfyres fra benk med vanlige skytestøtter, eller i liggende posisjon. 

Der står det «vanlige skytestøtter»,og etter Nidaros Benkskytterklubb mening kan ikke det 

tolkes andre veier enn at dette er frontrest/tofot og baksekk. Så derfor mener vi at dette må 

presiseres i reglene at Railgun ikke er tillatt i UNL.  

Punkt H forandres til: 

H. Riflene skal kunne avfyres fra benk med vanlige skytestøtter, eller i liggende 

posisjon. Railgun er ikke tillatt.  

Og da evnt vurdere en egen Railgun klasse for ettertiden? 

 

 

 

 

Sak 5 

Innsendt av Nidaros Benkskytterklubb v/ Kåre Inge Viken 

Godkjenning av ny Rekordhåndbok for NBSF: 

http://www.benchrest.no/unlimited/


 

    

  

  

Versjon 1.0, 14.Februar 2017 

 

Rekordhåndbok 

  

 

Norges Benkeskytterforbund 

  

  



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 alla nasjonale 

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

Kunngjøring av offisielle norske rekorder skjer løpende på Norges Benkeskytterforbunds 

hjemmesidehemsida 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 

- Alle aggregate til samtlige øvelser utenom UL500 

- Alle rekorder i poeng øvelser 

Rekorder som godkjennes gjennom kontrollregning av resultatlister: 

- Alle Grand Aggregate 

- Two Gun Aggregate 

- Aggregate UL500 

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/


Krav og kriterier for rekordnotering 
For at rekord skal kunne godkjennes som en ny norsk rekord, skall følgende kriterier være 

oppfylt: 

- Resultatet skall 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. 

- For godkjent rekord kreves at det brukes bevegelig bakpapir på alle 
gruppeøvelser unntatt UNL500 

- Resultatet skall vara 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  

 

 

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 att rekorddiplom 

sendes pr epost til skytteren. Skiver returneres til skytteren. 

 

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. 

  



 

Tabell 1. Godkjente rekordøvelser 

Godkjente rekordøvelser 

GRUPPE 
LV Minste Gruppe  100 & 200m 2 

 Agg 100 & 200m 2 

 Grand Agg 100 + 200m 1 

HV Minste Gruppe  100 & 200m 2 

 Agg 100 & 200m 2 

 Grand Agg 100 + 200m 1 

Grand Agg LV +  

Grand Agg HV 
Two Gun 

  
1 

Sporter Minste Gruppe  100 & 200m 2 

 Agg 100 & 200m 2 

 Grand Agg 100 + 200m 1 

Jeger Minste Gruppe  100m 1 

 Agg 100m 1 

Unlimited 500m 3x10 Minste Gruppe  500m 1 

 Agg 500m 1 

 Antall rekorder Gruppe 20 

POENG 
LV 5 x 5 100m 1 

 5 x 5 200m 1 

  100 + 200 1 

HV 5 x 5 100m 1 

 5 x 5 200m 1 

  100 + 200 1 

Sporter 5 x 5 100m 1 

 5 x 5 200m 1 

  100 + 200 1 

Jeger 5 x 5 100m 1 

BR-50 1 x 25 Sporter  1 

 3 x 25 Sporter  1 

 1 x 25 Heavy Varmint  1 

 3 x 25 Heavy Varmint  1 

Unlimited 500 m   3 x 10 500 m 1 

 Antall rekorder Poeng 15 

 

 

 

  



Årsmøte i  NBSF 26.mars 2017 

 

Valgkomiteens forslag 
 

 

 

President for 2 år:     Geir Grøtan 

Visepresident for 1 år:    Roy Arne Syversrud 

Sekretær for 1 år:                       John Olav Nordby               

Kasserer  for  2 år:                     Christian Lauvrud              

Styrmedlem for 2 år:                 John A. Skogås    

 

Varamedlem:                             Fredrik Nor   (ikke på valg)              

Varamedlem for 2 år:                Jørgen Sivertsen 

Revisor for 2 år:                      Jørgen Løe 

 

 

Valgkomite: Krister Bertilsson, Kåre Inge Viken, en representant velges på 

årsmøtet 

 

 

 

 

Trondheim 10.03.17 

 


