B
TINGVEDTAK
Disse TINGVEDTAK er samlet og registrert som en hjelp og service for
klubber og medlemmer.
Ved
eventuelle
divergenser
eller
fortolkinger
vil
alltid
originalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige.

Disse TINGVEDTAK omfatter også bestemmelser fattet av Forbundsstyret
etter fullmakt fra Tinget, som Tinget har godkjent eller som
Forbundsstyret har fattet i egenskap av NBF’s høyeste myndighet i
tingperioden.
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ART. 100
A.

B.

-

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Administrasjon.
1968
Forbundsstyret gis fullmakt til å ansette forretnings1974
fører. Utgifter i forbindelse med stillingen fastsettes
av Forbundsstyret.
Forbundsstyret har videre fått fullmakt til også å ansette
en utviklingsansvarlig person.
2014
Forbundsstyret har fullmakt til å regulere bestemmelsene
om skyterunder og klasseinndeling.

2012

Referat fra møter i NBF's styre, komiteer og utvalg
skal offentliggjøres på forbundets nettside.

2010

UK (Uttakingskomité) Representasjonslag.
UK skal utnevnes av Forbundsstyret og arbeider etter
instruks vedtatt av Forbundsstyret/Tinget.

1988

Tinget 98 åpnet for muligheten av å selv finansiere
representasjonsdeltakelse i de tilfeller man har klart
kvalifiseringskravene, men ikke blir tatt ut fordi
forbundets økonomiske rammer ikke gjør det mulig å fylle
deltakerkvoten.
Nærmere retningslinjer utarbeides av Forbundsstyret.
C.

Sportsutvalg.
Det skal ikke være flere enn to representanter fra samme
klubb i Sportsutvalget.

D.

Dommere - utdanning, autorisasjon, aktivitet etc.
Nasjonale dommere utdannes ved kurs for lover, regler,
materiell etc. (Se NBF's Utdanningsplan.)

E.

Trenere – utdanning, autorisasjon, aktivitet etc.
Nasjonale trenere utdannes ved kurs i hht NBF’s
Utdanningsplan.

F.

Reklameavtaler/Sponsorvirksomhet.
Ved nasjonale stevner er reklame tillatt (ref. NIF's
bestemmelser) på skytter, på teknisk utstyr, på anlegg
og på anleggsutstyr - forutsatt at sponsoravtale er
inngått i henhold til NBF's retningslinjer for forholdet
mellom bueskytter-idretten og næringslivet.
Bestemmelser for forholdet bueskytteridretten –
næringslivet. (Bygger på retningslinjer vedtatt av
Idrettstinget 1980, på World Archery’s
amatørbestemmelser) og på retningslinjer vedtatt på
Tinget, (Se NBF’s nettside).

2008

1970
1978
2008

2016
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Organisasjonsmessige prinsipper:
Pkt. 1:

Som avtalepartner skal bueskytteridretten
ivareta sin frie stilling.

Pkt. 2:

Samarbeidsavtaler som omfatter bruk av en
skytter med person, navn, bilde eller
idrettsutøvelse i reklameøyemed, godkjennes
av skyters klubb.
Godkjent avtaleformular skal benyttes.

Pkt. 3:

Det organisasjonsledd som inngår
samarbeidsavtaler, står ansvarlig for alle
økonomiske forhold som er en følge av avtalen.

Pkt. 4:

De forpliktelser NBF’s organisasjonsledd påtar
seg gjennom samarbeidsavtaler med næringslivet,
må innfris.
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IV.

V.

Pkt. 5:

Ingen avtaler kan inneholde bestemmelser som
bryter med norsk idretts etiske grunnlag, eller
er egnet til å skade idrettens anseelse.
Reklame for tobakk og alkohol, eller
sponsoravtaler knyttet til dette, er forbudt.
Det kan heller ikke gjøres avtaler med
utenlandske spillselskaper som opererer i
konkurranse med Norsk Tipping.
Utøvere kan tillate sin person, navn, bilde
eller idrettsutøvelse benyttet i reklameøyemed,
samt motta premier og eller penger uten noen
begrensninger i verdi.

Pkt. 7:

Utøvere kan bære reklame i tillegg til normale
varemerker for produsenten av de artikler som
bæres. Et varemerke er det registrerte merket
til den som produserer artikkelen. Hvis et firma
får laget en artikkel på kontrakt, skal
artikkelens etikett samsvare med det påførte
varemerket.

Pkt. 8:

Utøvere kan ha reklame på sitt personlige og
tekniske utstyr (som bue, bager etc.) i tillegg
til gjenstandens normale varemerke.

Pkt. 9:

Reklame nevnt i pkt. 7 og 8 ovenfor, har ingen
størrelsesbegrensning i stevner i Norge (unntatt
eventuelle internasjonale mesterskap), bortsett
fra at navn/logo til skytters klubb skal
fremkomme på skytetrøye.

Norges Bueskytterforbunds hederstegn kan i en hvilken
som helst valør tildeles utenlandske statsborgere, og
kan i gull og sølv tildeles utenlandske organisasjoner
som på en meget fortjenestefull måte har arbeidet for
norsk bueskyting, eller som på meget fortjenestefull
måte har samarbeidet med NBF på bueskytingens område.
Hederstegn som tildeles utenlandske statsborgere eller
organisasjoner, skal ha en spesiell utforming.

VI.

Begrunnet innstilling om tildeling av hederstegn kan
skriftlig fremsettes av styrene i særkretser, idrettskretser eller klubber.
Innstillingen skal sendes NBF's Ordenskanselli.
Forslagene behandles konfidensielt.

VII.
Pkt. 6:

Definisjon: Stikkordet er fortjenestefull og fordrer
Styret
en betydelig innsats over lang tid, ca 10 år. Det
kan være i kraft av styreverv, trenerverv etc. i egen
Klubb eller regionalt hvor innsatsen har vært ekstraordinær.
Skyttere kan få hederstegnet (som skytter alene) i
første omgang for sine meritter internasjonalt. Å være
landslagsutøver er ikke nok. Medaljer i internasjona le
mesterskap og deltagelse i OL vil normalt kvalifisere.

VIII.

Ordenskanselliet skal bestå av 2 medlemmer utnevnt av
Forbundsstyret, samt NBF's til enhver tid fungerende
president. De nevnte to medlemmer utnevnes for en
funksjonstid av fire år, dog slik at første gang
utnevnes det ene medlem for to år. Gjenvalg kan finne
sted.
Forslag som enstemmig bifalles av Ordenskanselliet,
oversendes Forbundsstyret for godkjenning. For utdeling
av hederstegn skal Forbundsstyrets vedtak være enstemmig.
Forbundsstyret fatter samtidig vedtak om hvordan tildeling
skal finne sted.
I tilfelle et forslag ikke blir godtatt, blir melding om
dette å sende til forslagsstilleren konfidensielt.
ART. 110

Skytters startnummer tilhører arrangørens
forvaltningsområde.

-

NBF's FOND

Tinget 2010 vedtok å oppløse NBF’s Fond og overføre innestående
midler til NBF.
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IV.

V.

Dokumentasjon ved erobring av merker:

Pkt. 10:

b)

Scorekort skal være signert av skytter og markør
eller medskytter, og sendes av arrangøren sammen med
resultatlister og stevnerapport til forbundet.

Andre samarbeidsavtaler.

c)

Skytter som oppnår resultat som kvalifiserer til
mestermerket eller internasjonale merker, kan selv
sørge for å sikre sitt krav ved å sende det/de
signerte scorekort med attestasjon til NBF.

d)

For jakt/feltskyting gjelder videre at det påhviler
skytterne selv å oppbevare attesterte scorekort for
senere selv å kunne dokumentere sine resultater ved
evnt. krav om ferdighetsmerker i jakt/felt.

Skytterne anskaffer ferdighetsmerkene gjennom sine
klubber.
Foruten mestermerkene og Norden 1250, bekoster NBF
også FITA's stjernenåler f.o.m. 1300 og oppover, samt
stormestermerket i jakt/feltskyting. Disse merker
deles ut ved norske mesterskap.
-

Norges Bueskytterforbunds hederstegn i gull
(forgylt sølv) er forbundets høyeste utmerkelse.
Det kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for
fremragende fortjenester av bueskytingen.

Ved inngåelse av samarbeidsavtaler vedr. bingo/
lotteri, messer/utstillinger, trykksaksproduksjon
m.v., må alltid et eller flere av bueskytteridrettens organisasjonsledd stå som ansvarlig
arrangør.
Ingen samarbeidsavtaler kan gi den tekniske
arrangør (firma eller enkeltperson) rett til
utad å opptre på idrettens vegne.

Pkt. 12:

Bueskytteridrettens navn må ikke brukes for å
oppnå avtaler, annonsekontrakter og/eller andre
fordeler, hvis det økonomiske utbyttet i hovedsak
tilfaller andre.

Pkt. 13:

Det organisasjonsledd som inngår slike avtaler,
må ha full og løpende adgang til alle regnskap
og kontroll over alle forretningsmessige tiltak
som nevnt i pkt. 11 og 12 ovenfor.

2008
1990

Utfyllende bestemmelser:
1961
1968

Pkt. 14:

I avtaler som forutsetter at enkeltutøvere
medvirker i reklamesammenheng, har
enkeltutøveren rett til å ta forbehold.
Dette gjelder likevel ikke startnummerreklame
ved arrangementer.

Pkt. 15:

Privat sponsor på landslagstøy.

Styret
Styret 2017

Innenfor bestemmelsene nedenfor vil landslagsutøvere som har privat sponsor godkjent av sin
klubb kunne søke forbundet om å profilere sine
sponsorer på vårt landslagstøy;

Norges Bueskytterforbunds hederstegn i sølv kan
tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for
særlige fortjenester av bueskytingen.

Norges Bueskytterforbunds hederstegn i bronse kan
tildeles enkeltpersoner for fortjenestefull innsats
for bueskytingen, og som aktive skyttere med særlige
meritter.

Det må vises varsomhet med reklamens omfang,
slik at den ikke virker forstyrrende eller
skjemmende.

Pkt. 11:

1973

HEDERSTEGN

Definisjon: Her er stikkordet særlig, og oftest er
dette langvarig innsats på region/kretsplan og/eller
i Forbundsstyret. Og det legges vekt på betydningen
av arbeidet, det er ikke nok å «bare» være valgt.
III.

Reklame.

For norske merker t.o.m. elitemerket – resultatliste
For norske merker f.o.m. mestermerket – scorekort
For internasjonale merker
- scorekort

Definisjon: Stikkordet er fremragende, og oftest er
dette Forbundsnivå og da som president i flere
perioder, eller på annen måte bidratt positivt til
bueskytingens utvikling over lang tid (10-15 år).
II.

1982

a)

ART. 109
I.
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Styret

Det frigis en plass på venstre side av skyttertrøyen (sett forfra) og som skal være 10 cm fra
venstre side av WA merket.
Denne plassen vil da ha en bredde på 10 cm og
en høyde på 12 cm.
Denne avsatte størrelsen vil gjelde alle plagg
som tilhører vårt sortiment.
Det settes også av plass på venstre lår i en
størrelse på 4 cm bredde og 30 cm høyde.
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B-16-35

Skytterens caps eller bøttehatt kan også
profileres.

d)

Disse områdene kan disponeres fritt av de
skyttere som får godkjenning, men det er
viktig å presisere at den enkelte søker må
forholde seg til det internasjonale
regelverket og at eventuelle sponsorer må
fjernes hvis det kommer i konflikt med
forbundet sponsorer.

Norden
FITA
FITA
FITA
FITA
FITA
FITA

Det vil bli laget en skisse som synliggjør de
forskjellige plasseringer.

Internasjonale nåler må tas på "Stjernestevner".
e)

G.

H.

I.

J.

Dessuten har vi følgende internasjonale merker ved
skyting på senior 1440-runde:

Sesonger.
2000
En bueskytter kan ikke representere mer enn 1 klubb i
samme sesong. Vi har to sesonger; fra 21/10 ett år
t.o.m. 14/4 neste år og fra 15/4 t.o.m. 20/10 hvert år.
I tilfelle flytting til annen krets eller ved opprettelse
av ny klubb, kan forbundsstyret gi dispensasjon fra denne
bestemmelse.

III.

a)

2010/2016

NBF har vært i dialog med Antidoping Norge omkring en mer
fleksibel løsning for dem som av medisinske hensyn må
bruke denne type medisiner, og der er vedtatt visse
endringer - som vi i korte trekk kan gjengi slik:

I tillegg kan man erobre en type merker som
betegnes "20-poengere". Dette er deltakermerker.
Man får 5 p. pr. Stevne, og man oppnår et merke
for 20 p. (= 4 stevner). Man har fire valører og
høyeste valør oppnås således etter 16 stevner.

Jakt- og feltmerker kan erobres på innen- og
utenlandske jakt- og/eller feltstevner som NBF
godkjenner for dette formål.

1973

Følgende merker kan erobres av seniorer og
juniorer, for alle divisjoner:
Bronse-, sølv-, gull-, og stormestermerket.
Kravene er omhandlet i Regelverk D.

Utenlandske statsborgere som representasjonsskyttere .
2010
Utlendinger som ansees å være fastboende i Norge og som er
medlem av norsk klubb, kan delta på norsk representasjonslag
i bueskyting. For å kunne ansees som "fastboende", må vedkommende ha bodd i Norge i minimum 3 år.
Styret i NBF kan dispensere fra kravet om 3 år i særtilfeller
der det ansees som rimelig, f.eks. for flyktninger. I tillegg
må det innhentes tillatelse fra Bueskytterforbundet i det
land der utøveren har sitt statsborgerskap – i tråd med
World Archery sine bestemmelser.

Pkt. 1 – betablokkere.

p
p
p
p
p
p
p

Jakt og felt.

Norsk bueskytter som er medlem av utenlandsk klubb.
1973
Norsk statsborger kan være medlem av såvel norsk som
utenlandsk klubb, men kan i så fall ikke representere den
utenlandske klubben på stevner i Norge. Vedkommende kan
2016
bare delta for Norge i landslagssammenheng med mindre
unntak herfra godkjennes.

Forholdet til bestemmelsene om antidoping.
Generelt er våre utøvere underlagt Norges Idrettsforbunds
bestemmelser om anti-doping.
Det er i denne sammenheng gjort følgende vedtak som
omfatter bueskyting:

1250
1000
1100
1200
1300
1350
1400

b)

c)

B.

Bronse- og sølvmerket kan erobres på ikkeapproberte stevner.
Disse stevner må være på minimum 2x10 mål.

1979
1986

I tillegg kan man erobre en type merker som
betegnes "20-poengere". Dette er deltakermerker.
Man får 5 p. pr. stevne, og man oppnår et merke
for 20 p. (= 4 stevner). Man har fire valører og
høyeste valør oppnås således etter 16 stevner.

Generelt.
I.

II.

III.

Alle nasjonale merker må tas i rekkefølge nedenfra opp, med unntak for tilfeller i hht. A II b)
ovenfor.

1969

Merkekravene godkjennes til enhver tid av
Forbundsstyret.

1979
1984

Der hvor skyterundene er de samme, eller hvor de
tilsvarer hverandre, er merkekravene poengmessig
like for damer og herrer.

1979
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BB
Bronse
Sølv
Gull
Elite
Mester
Instinkt og
Langbue
Bronse
Sølv
Gull
Elite
Mester

B-16-7

A.
800
850
900
1050
1100

500
600
650
700
750

380
420
480
540
600

For å få godkjent fritak på medisinsk grunnlag må bl.a.
følgende kriterier oppfylles og kunne dokumenteres:
a)

b)
800
850
900
1050
1100

500
600
650
700
750

c)

380
420
480
540
600

Krav til ferdighetsmerker for yngre skyttere er:

B.

Vi har følgende kategorier skyttere som behandles
forskjellig:
a)

2009

Mini recurve
Merke FITA Scandia 720 12/16 m
Bronse 900 600
500 435
Sølv
950 700
225 510

b)

c)
Rekrutt recurve
Merke FITA Scandia 720
Bronse 900
600
500
Sølv
950
700
525

18 m
435
510

Mini compound
Merke FITA Scandia 720
Bronse
950 650
520
Sølv
1000 700
540

12/16 m
445
520

Rekrutt compound
Merke FITA Scandia 720
Bronse
950 650
520
Sølv
1000 720
540

18 m
445
520

Rekrutt,
Merke
Bronse
Sølv

d)

C.

Skyttere som går inn i høyere klasse på FITArunden og erobrer det merket som er fastsatt for
den runden, har også anledning til å anskaffe
merkene for lavere nivå.

c)

Bronse-, sølv-, og gullmerket kan tas på ikkeapproberte stevner, mens de andre merkene må tas
på approberte stevner.

Skyttere som deltar i internasjonal sammenheng
(representasjonsskyttere). I denne sammenheng er
betablokkere ikke tillatt brukt (uten unntak).
Definerte nasjonale toppidrettsutøvere utover dem
som er nevnt under pkt. 1 ovenfor, må søke fritak
etter spesielle retningslinjer. Dette er utøvere i
våre satsingsgrupper.
Andre utøvere (som ikke omfattes av pkt. 1 og 2
ovenfor).
Utøvere under 15 år.

Bruk av betablokkere.

Utøvere i kategori B3 og B4 ovenfor kan benytte betablokkere
på medisinsk grunnlag i andre konkurranser enn NM - uten
forhåndsgodkjenning. Ved evnt. dopingtest, må det oppgis at
betablokkere benyttes og ved evnt. positiv prøve vil
Antidoping Norge normalt be om at det sendes inn søknad om
fritak med nødvendig dokumentasjon i etterkant.
Utøvere i kl. D50 og H50 tillates også å benytte betablokkere
i NM etter forhåndsgodkjenning fra Antidoping Norge.

barebow, instinkt og langbue
FITA Scandia 720
18 m
700
450
380
300
750
550
420
360

b)

Utøveren ville fått betydelige helseplager uten
bruk av legemiddel inneholdende det forbudte
stoffet/metoden.
Legemiddel brukt i medisinsk behandling gir ingen
prestasjonsforbedring utover normaltilstand.
Det er ingen gode behandlingsalternativer til
bruk av legemiddel inneholdende det forbudte
stoffet/metoden.

Pkt. 2 – Alkohol.
1988

Styret 2010

Skyttere som får utslag på blåseprøve knyttet til
alkoholtesting i regi av Antidoping Norge, vil ikke få
anledning til å starte i angjeldende konkurranse.
Nærmere forskrifter omkring prosedyrene for alkoholtestingen utarbeides i samarbeid med Antidoping Norge.

1978
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K.

Sammensetning av Jury.
a)

B-16-33

ART. 108

Styret 2017

Ved godkjente konkurranser har arrangør anledning til å
oppnevne en Jury – i fall det foreligger en protest på en
dommeravgjørelse eller generelt på baneutlegg. En slik
Jury skal bestå av 3 uhildete medlemmer. Om én av
Jurymedlemmene anser seg som inhabil, eller blir vurdert
som inhabil av de øvrige jurymedlemmene i en sak,
oppnevnes et nytt Jurymedlem i hans/hennes sted.

b)

I tilfeller der en Jury ikke er oppnevnt, vil NBF’s
Lovkomite være konkurransens Jury.

c)

Ved NM oppnevnes lederen av Juryen av NBF. I fall det blir
en protest, vil denne oppnevne Juryens to øvrige
medlemmer, der man kan ta hensyn til habilitetsspør smålet
ved selve oppnevningen.

A.

ART. 101

-

I.

II.

III.

NBF's terminliste gjelder som generell innbydelse
til alle godkjente klasser.
Klasseinndelingsreglene kan fravikes dersom egen
innbydelse informerer om dette.

Følgende merker kan tas på innendørsrunder:

Merkekrav for yngre skyttere følger av tabellen
under pkt. II nedenfor.
b)

Kravene på seniorrunde er:
(60 piler på 18m eller 25m)

Bronse
ved skyting på 60/80cm skive)
Sølv
(ved skyting på 60/80cm skive)
Gull
Elite
Mester

Regelverk B – art. 101 – stevner.
1978
For å oppnå approbasjon for rekorder,
2010
ferdighetsmerker og opp- og nedrykkskrav, må stevnet
avvikles etter NBF’s regler.
I tillegg til arrangerende klubbs medlemmer skal det
sendes innbydelse til minimum 3 andre klubber i rimelig
tid før stevnet.
De innbudte klubber må være fra steder/distrikter i en
etter forholdene rimelig avstand fra stevneplassen.

Forbundsstyret kan godkjenne eller avslå søknad som
ledd i gjennomføringen av godkjente handlingsplaner.

2008

Bronse-, sølv-, gull-, elite- og mestermerket.

STEVNER

Søknad om approbasjon må være NBF i hende senest 30
dager før stevnedagen. Søknaden skal foreligge
elektronisk gjennom registreringssystemet Ianseo.
Dersom et stevne må flyttes pga uforutsette forhold,
kan unntak fra tidsfristen gis.

Innendørs.
a)

Approbasjon.
I.

FERDIGHETSMERKER

Merker.

Omkostninger ved pkt c) dekkes av NBF og er ikke med i NMbudsjettet.

A.

-

2016

c)

II.

2012

Comp
370
445
445
520
535
550
570

BB
300
360
360
440
450
475
500

IN
300

LB
300

360

360

450
475
500

450
475
500

Bronse-, sølv-, og gullmerket kan tas på ikkeapproberte stevner, mens de andre merkene må tas
på approberte stevner.

1978

Skiveskyting.
1969
a)

Følgende merker kan tas på våre approberte runder:
Bronse-, sølv-, gull-, elite- og mestermerket.
Kravene for dem som skyter maksimumavstand for
hhv damer og herrer, er:
FITA

1988

Rec
360
435
435
510
525
540
560

Recurve
Bronse
Sølv
Gull
Elite
Mester
Compound
Bronse
Sølv
Gull
Elite
Mester

900
950
1000
1100
1200
950
1000
1050
1200
1300

Skandia/
kortrunde
600
700
750
790
825
650
720
770
800
850

Norges/
720-runde
500
525
550
590
625
520
540
570
600
650

2008

B-16-32

ART. 107

-

B-16-9

UNIFORMER OG SKYTEANTREKK

B.

Påmelding.
I.

A.

Representasjon.
I.

Representasjons- og reiseantrekk:

2010

NBF vil stille med funksjonelt skyteantrekk og
representasjons-/reiseantrekk kostnadsfritt for
skyttere som er tatt ut av NBF til representasjon.

II.

NBF og/eller Lagleder gir de nødvendige anvisninger.
II.

Skyteantrekk:
NBF's skytetrøye for representasjonsskyttere
benyttes.
For øvrig vil man forholde seg til internasjonale
bestemmelser for antrekk ved konkurranser.

B.

1979

Styret

III.

Andre stevner.

C.

2010

Treningsdresser eller andre plagg som er klubbantrekk
(og som oppfyller kravet til uniformering og
identifisering – se ovenfor), er tillatt.

2008

Fottøy som ikke er åpne for tær eller hel, skal
benyttes.

FITA

Påmelding er bindende og startkontingenten forfaller
til betaling enten skytteren deltar i stevnet eller
ikke. Hans klubb hefter for kontingenten, men har
regresskrav på skytteren. Dog kan reserve settes inn
i samme klasse. Anmeldelse "med forbehold" godtas ikke.
Etteranmeldelse betinger at den etteranmeldte skytter
erlegger dobbelt startkontingent.
Arrangør kan avslå å motta etteranmeldelse.

1972

Deltakerbegrensning.

1973

På vanlige stevner der deltakerbegrensning må foretas
av plasshensyn, skal det i innbydelsen være opplyst at
det foreligger muligheter for slik begrensning.
Anmelderklubb skal på dette grunnlag selv nummerere
sine skyttere fra nr. 1 og utover uansett klasse.
Arrangørene skal så foreta evt. begrensning ved
prosentvis nedskjæring i deltakerantallet fra hver
klubb og gi beskjed til de respektive klubber om hvilke
skyttere (hvilke nummer) som ikke får delta.
Dette må meddeles tidsnok til at disse skytterne kan
få beskjed i tide før avreise. Strykningen av skyttere
foretas fra høyeste nummer og nedover.

Skyteantrekk for stevner forøvrig: Skjorte/T-trøye
(som dekker armhulen) eller genser og lange bukser eller
skjørt, fortrinnsvis i klubbens farge eller i hvitt.
Shorts kan benyttes.
Et klubbantrekk består som minimum av en overdel
skytteren har på seg under skyting. Overdelen skal
identifisere klubben ved navn og/eller logo som skal ha
en størrelse på minst 200 cm2.

Påmelding til stevner skal postlegges senest 6
1958
dager før stevnedagen. Klubbene skal ha en lagleder
som har ansvar for at startkontingenten er betalt eller
betales samlet for klubbens skyttere før stevnet
1972
begynner. Ovennevnte gjelder såfremt ikke skriftlig
innbydelse fastsetter noe annet.

C.

Medieomtale av stevnet.
Tinget påla alle stevnearrangører å sørge for å arbeide
for forhåndsomtale i pressen, samt så hurtig som mulig å
sende resultater til lokalpresse, NTB, til NRK og lokal e
radio- og TV-stasjoner.

1960
1967

Generelt.
D.
Klubber kan valgfritt bruke en av NBF sine logoer i en
størrelse på maks 10 x 15 cm hvor den skal fremkomme
kun på skytetrøyas venstre bryst, plassert over
eventuelle sponsormerker.

Gjennomføring.
I.

Skyteregler.
a)

Skyteregler for skiveskyting så vel som for
jakt- og feltskyting finnes i særtrykk og på NBFs
nettside.

b)

Forbundsstyret har fullmakt til å godta endringer
i de norske jakt- og feltreglene for å få dem i
samsvar med de internasjonale eller nordiske
regler.

1970

B-16-10

B-16-31

Den nasjonale jakt- og feltskytingen skal
prinsipielt tillempes slik at den blir mest mulig i
overensstemmelse med World Archery sine regler,
dog kan nasjonale jaktstevner skytes på oppgitt
1990
avstand.
c)

Forbundsstyret har anledning til å gi dispensasjon
for deltakere i våre stevner til utøvere med
funksjonshemming (klassifisert) som av medisinske
grunner må bruke utstyr/hjelpemidler som faller
utenfor våre regler.

III.

IV.

M.
1972

1972

Scorekort.
Ved approberte stevner, med unntak for finaler, skal
det benyttes doble sett scorekort. (Dobbelt føring.)
Det ene settet skal arrangøren arkivere i minimum ett
år.
Scorekortene skal være utformet i overensstemmelse med
en mal fastsatt av forbundsstyret.

1986

Dommere ved stevner.
Alle approberte stevner skal ha minimum èn autorisert
dommer, og hoveddommer skal bekjentgjøres senest 30
dager før stevnedagen.
Ved flere enn 25 deltakere skal hoveddommer ikke selv
være deltaker i stevnet.

I.

1992

1967
1972

2012

2014

Ved stjernestevner approbert av NBF, skal det være
1982
minst èn autorisert nasjonal eller internasjonal dommer
pr. 10 matter.

1973

Bare utlendinger som ansees å være fastboende i Norge og
som er medlem av norsk klubb tilsluttet NBF kan delta i
norske mesterskap i bueskyting. For å kunne ansees som
"fastboende", må vedkommende ha bodd i Norge i minimum
3 år.
Styret i NBF kan dispensere fra kravet om 3 år i
særtilfeller der det ansees som rimelig, f.eks. i
tilfelle vedkommende har måttet flykte fra sitt eget
land e.l.

ART. 106

I klassene for minijuniorer premieres alle del2006
takere. Det samme gjelder Aspirantklassen, der det
2016
ikke foretas noen rangering.
Dersom det skytes en stevneserie (flere enn ett stevne)
kan det premieres ved seriens slutt.
2012
V.

Utlendingers deltakelse i NM.

II.

Arrangøren skal holde seg til de innbudte klasser.

Premiering ved stevner.
1 premie på 3 deltakere, 2 premier på 4 deltakere.
Når flere deltar: 1 premie pr. 4. deltaker eller del
derav. (Deltaker = Påmeldt skytter)
Eksempler: 8 deltakere gir 2 premier, 9 deltakere gir
3 premier, 13 deltakere gir 4 premier.

2017

VI. Det er utarbeidet egne tabeller for sammenligning mellom
divisjonene (særtrykk – se www.bueskyting.no)

Dispensasjonsadgangen skal være spesiell for den
enkelte utøver - der det skal foreligge en samlet
vurdering av deltakeren og hans utstyr, slik at
vedkommende gjennom bruk av slikt utstyr ikke kan
sies å få noen fordeler framfor funksjonsfriske
utøvere. Retningslinjer foreligger i særtrykk.
II.

V. Klasser med færre enn 8 deltakere (startende)konkurrerer
ikke om NBF's Pokal.

-

REGIONALE MESTERSKAP

Bestemmelsene ble strøket under Tinget 2010 under henvisning til at
kretser og regioner selv burde fastsette sine regler.

B-16-30

II. De høyeste ferdighetsmerker inklusive World Archery's
stjernenåler f.o.m. 1300 p. og oppover og "Norden"
1250 p, deles fortrinnsvis ut i forbindelse med
premieutdelingen for de respektive mesterskap.

B-16-11

1957
1968
1982

III. Ved alle norgesmesterskap kåres "beste klubb", og i den anledning
utdeles plakett fra NBF.
Kåringen gjøres ved å gi 7 poeng for 1. plass, 5 poeng for 2.
plass, 4 poeng for 3. plass ned til 1 poeng for
6. plass. Det gis poeng både i individuelle klasser og i
lagmesterskap.
Den klubben med høyeste poengsum sammenlagt kåres som
beste klubb. Ved evnt. poenglikhet teller flest gull, evnt. flest
sølv osv.
IV. NBF's Pokal utdeles som alternativ til HM Kongens Pokal, til
beste kvinnelige og mannlige skytter ved de mesterskap der HM
Kongens Pokal ikke deles ut – etter de samme regler som HM
Kongens Pokal.
Tilsvarende utdeles pokaler i juniorklassen.
2006

E.

Deltakeravgift.

2010

Det skal erlegges en deltakeravgift til krets- eller
regionsleddet for terminlisteførte stevner til den
krets- eller region stevnets arrangør hører til.
Avgiftens størrelse fastsettes av NBF sitt Ting.
Pr. 2016 er avgiften kr. 20,- pr. deltaker.
I tilfeller der arrangør ikke tilhører en krets- eller
region, tilfaller avgiften NBF.
F.

Rapportering.
I.

Stevnearrangører skal sende til NBF:
a)
b)
c)

1973
2016

Stevnerapport
Resultatliste
Melding om eventuell rekord bilagt scorekort i
signert stand.

Rapporter og resultatlister – som nevnt under
pkt. a og b ovenfor – kan isteden sendes elektronisk
til NBF’s e-postadresse; bue@nif.idrett.no.

Hans Majestet Kongens pokal
ID
Skive
Herrer Herrer
2018
2019
2020
2021
2022

x

2017
2018
2019
2020
2021
2022

Skive Felt
Damer Damer
x

x

x
x
x

x

x
x
x
NBF's pokal senior

ID
Skive
Herrer Herrer
2018
2019
2020
2021
2022

Felt
ID
Herrer Damer

x

Felt
ID
Herrer Damer

Skive Felt
Damer Damer

Jakt
Inst/Langb.\
Herrer
x
x
x
x
x
Jakt
Damer

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
NBF's pokal junior

ID
Skive
Felt
ID
Skive Felt
Jakt
Herrer jr
Herrer jr
Herrer jr
Damer jr
Damer jr
Damer jr
Herrer jr.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Resultatlistene skal inneholde følgende opplysninger:
-

Arrangørens navn
Stevnets dato(er
Skyterunde(r)
Klasseinndeling
Distanser
Skytters plassering
Skytters navn
Skytters klubb
Poengsum pr. runde/distanse
Poengsum totalt
Oversikt over eventuell(e) rekord(er)

Ufullstendige rapporter/resultatlister vil bli
ansett som ikke levert.
Resultatene skal også lastes opp på nettet i hht vedtatt løsning innenfor resultatsystemet Ianseo.
Det som er nevnt under a), b) og c) ovenfor skal
være NBF ihende i korrekt stand senest 10 dager etter
stevnedagen. Hvis dette ikke overholdes, erlegges
kr. 500,- i avgift pr. stevne.

1986

2016
2008

B-16-12

G.

B-16-29

Avlysning.
I.

Avlysning av stevner kan ikke foretas hvis det har
meldt seg minst 8 skyttere fra min. 2 andre klubber
med mindre det foreligger «force majeure», eller med
mindre det foreligger muligheter for farlige uhell ved
å avvikle stevnet.

1958
1968

II.

Såfremt én skytter ønsker å skyte, må stevnet avvikles under hensyntagen til nevnte sikkerhetsregler.

1969

III.

Avstemning blant skyttere har ingen hjemmel og godtas
ikke. Eksempel: Tåke er ingen grunn for avlysning
såfremt stevnet kan avvikles over kortere distanser,
slik at man kan se skivene.

IV.

H.

Dersom et terminlisteført stevne avlyses, skal NBF
ha skriftlig beskjed senest 10 dager etter at stevnet
skulle ha vært avholdt. Dersom denne fristen ikke
overholdes, erlegges et gebyr på kr. 500,-.

K.

II.

Ved utdelingen vurderes stevnets kvalitet og kvantitet,
og under ingen omstendigheter utdeles pokal i
konkurranser med færre enn 15 deltakere.
I slike tilfeller vurderes alle mesterskapene under ett
før pokal deles ut.

III.

Innbydelse til slikt NM skal inneholde følgende tekst:
"H.M. Kongens Pokal(er) tilfaller norsk mester i
(forutbestemt seniordivisjon), såfremt resultatet
kvalifiserer".

Medaljer.
I.

2010
II.

Generelt.
I.

II.

Bestemmelser om norske mesterskap, klasseinndeling,
rekorder, merker, uniformer, aldersgrenser og skyterunder
finnes under egne artikkelnummer nedenfor.
Det innføres en innendørs Norgescup.

Medaljer ved NM - som betales av NBF – utdeles
som følger: Gull- (gylt)-, Sølv- og Bronsemedaljer,
individuelt så vel som til lag, i alle individuelle
klasser og i lagkonkurransen, så vel innendørs, i
skiveskyting, i jakt- og i feltsskyting.

1971
1976

Medaljenes utførelse.
1984
Samtlige NM-medaljer skal være utstyrt med NBF's merke,
nasjonalfarget, langt bånd og med gravering som angir,
skytegren, klasse og årstall.
NM-medaljene utføres i to størrelser, èn for
individuelt mesterskap og én for lagmesterskap.
Medaljenes utforming fastsettes av Forbundsstyret - og
medaljene skal ha bueskyttermotiv.

2016
III.

Det gjennomføres 4 stevner i hver geografisk område
(Nord-, Midt-, Øst-, Sør-, Vest-Norge) hvorav skytternes
tre beste resultater teller med.
Det arrangeres et finalearrangement.
Øvrige bestemmelser fastsettes av Forbundsstyret.

Medaljeutdelingskriterier.
Ved 3 startende deltakere (eller lag) utdeles:
gull, sølv og bronse.
Ved 2 startende deltakere (eller lag) utdeles:
gull og sølv.
Ved 1 startende deltaker (eller lag) utdeles:
gull.

1984

For at det skal utdeles gullmedalje i NM i klasser med
én deltaker eller ett lag, må deltakeren resp. hele
laget fullføre konkurransen.
2002
IV.

L.

Medaljene utdeles ved en enkel seremoni snarest etter
skytingen.

1972

Premiering.

I. Premier i NM er standardiserte pokaler, formidlet
gjennom NBF. De skal være påført NBF's merke og gravert
"NM....(år) Skive", "...pr." respektive
"NM Innendørs", "NM Skive", "NM Jakt" og "NM Felt".

1998

B-16-28

LAG NM JAKT/3D:

B-16-13

ART. 102

2016
A.

Lag består av:
1 Langbue
1 Recurve eller Compound eller Buejeger
1 Instinkt eller Barebow

I.

·

En klubb kan delta med flere lag.

·
2016

·

Lag består av:
1 Compound
1 Recurve
1 Barebow eller Instinkt eller Langbue

·

I.

II.

III.

J.

Skiveskyting:
"Norgesmester Bane" for respektive
divisjoner/aldersklasser nevnt ovenfor, og "Norgesmester
Lag".

H.M. Kongens Pokal
I.

H.M. Kongens Pokaler utdeles hhv innendørs, skive
og felt ved en 3-årig turnus.
NM Jakt har egen Kongepokal for «tradisjonelle
skyttere» (Instinkt og Langbue) for herrer hvert år.

Både kadetter og juniorer konkurrerer sammen med
seniorene i klasse 1-3 i våre vanlige stevner.

1968
1990

Innendørs:
"Norgesmester Innendørs" for respektive
divisjoner/aldersklasser nevnt ovenfor, og "Norgesmester
Lag".

Jakt/felt:
"Norgesmester Jakt" og "Norgesmester felt" for
respektive divisjoner/aldersklasser nevnt ovenfor og
"Norgesmester Lag".

Aspirant (fra det kalenderåret du fyller 8 t.o.m. det
2016
kalenderåret du fyller 10
Minijunior (fra det kalenderåret du fyller 11 t.o.m. det
kalenderåret du fyller 13)
Rekrutt (fra det kalenderåret du fyller 14 t.o.m. det
kalenderåret du fyller 15)
Kadett (fra det kalenderåret du fyller 16 t.o.m. det
kalenderåret du fyller 17)
Junior (fra det kalenderåret du fyller 18 t.o.m det
kalenderåret du fyller 20)
Klasse 50+ kan man skyte i fra det kalenderåret man fyller
50 år.

En klubb kan delta med flere lag.
Titler.

2010

Generelt
·

I.

KLASSEINNDELING

Alder:

(Kun divisjoner/klasser som skyter fra rød og blå påle,
kan danne lag)

LAG NM FELT:

-

II.

III.

2000

Alle kan skyte i en høyere klasse enn der de
resultatmessig/aldersmessig hører hjemme, med unntak av
Aspirantklassen som ikke kan gå opp før det året de fyller
11. De kan også velge å skyte i denne klassen til den dagen
de fyller 11 år.
En ungdom som ønsker å skyte i seniorklasse, skal stille i
den klassen han/hun resultatmessig hører hjemme etter
vanlige regler for seniorklassen. Denne bestemmelsen er
relevant når det skytes samme runde for ungdom som for
seniorer.
Det samme gjelder ved overgang til seniorklassen når
senioralder er nådd.

1982
1996
2014

Pokalen tilfaller den norgesmester som har gjort «beste»
prestasjon i kvalifiseringen, vurdert på bakgrunn av en
utjevningsfaktor mellom divisjonene. Denne fastsettes
hvert år av Forbundsstyret.

IV.

Etablerte skyttere som skifter mellom divisjonene recurve
og compound, kan gå inn én klasse lavere i den nye
divisjonen.

B-16-14

B.

B-16-27

Innendørsskyting

Alle individuelle finaler skytes på samme avstand som
innledende.
For compound skytes finalematcher med totalscore.
For recurve, barebow, instinkt og langbue er det settskyting.

I. AVSTANDER OG KLASSER
Divisjon

Recurve
Benevnes
R

Compound
Benevnes
C

Barebow
Benevnes
B

Instinkt
Benevnes
IN

Langbue
Benevnes
LB

Felles
Benevnes
F

Klasse

Nivå

Skive/avstand

R1

Elite

40/60 trippel
18/25m

R2

Masse

40/60 full skive
18/25 m

R3

Startnivå

60/80 full skive
18/25 m

R4
(Rekrutt)

Fra og med kalenderåret de fyller 14
Til og med det kalenderåret de fyller 15

60/80 full skive
18/25 m

R5
(Minijunior)

Fra de fyller 11,
Til og med kalenderåret de fyller 13

60/80 full skive
12/16 m

C1

Elite

40/60 trippel
18/25m

C2

Masse

40/60 trippel
18/25m

C3

Startnivå

C4
(Rekrutt)

Fra og med kalenderåret de fyller 14
Til og med det kalenderåret de fyller 15

60 trippel/80
18/25m
60 trippel/80
18/25m

C5
(Minijunior)

Fra de fyller 11,
Til og med kalenderåret de fyller 13

60 trippel/80
12/16m

B1

Elite

40/60 full skive
18/25m

B2

Masse

60/80 full skive
18/25m

B4
(Rekrutt)

Fra og med kalenderåret de fyller 14
Til og med det kalenderåret de fyller 15

60/80 full skive
18/25m

B5
(Minijunior)

Fra de fyller 11,
Til og med kalenderåret de fyller 13

60/80 full skive
12/16 m

IN1

Elite

60/80 full skive
18/25 m

IN4
(Rekrutt)

Fra og med kalenderåret de fyller 14
Til og med det kalenderåret de fyller 15

60/80 full skive
18/25 m

IN5
(Minijunior)

Fra de fyller 11,
Til og med kalenderåret de fyller 13

60/80 full skive
12/16 m

LB1

Elite

60/80 full skive
18/25 m

LB4
(Rekrutt)

Fra og med kalenderåret de fyller 14
Til og med det kalenderåret de fyller 15

60/80 full skive
18/25 m

Barebow, Instinkt og Langbue:
Damer, Herrer, Kadett (felles), Rekrutt (felles).

LB5
(Minijunior)

Fra de fyller 11,
Til og med kalenderåret de fyller 13

60/80 full skive
12/16 m

NB! Ingen juniorklasser for Barebow, Instinkt og
Langbue i NM, juniorer må stille i seniorklassen.

F6
Aspirantklasse
Felles for
alle div.

Fra og med det kalenderåret de fyller 8
Ut det kalenderåret de fyller 10
eller til fylte 11 år.

60/80 full skive
12/16m

LAG NM Skive
Vi har følgende lag i NM Skive
Lag compound på 50m
Lag compound på 30m
Lag recurve på 70m, 60m og 40m
Lag barebow på 40m
Lag barebow på 25m
Lag instinkt på 30m og 25m
Lag langbue på 30m og 25m
Vi følger nå internasjonale regler der slike finnes.
Følgende klasser har ikke internasjonale regler for
skiveskyting:
Alle klasser i Barebow-, Instinkt- og Langbuedivisjoner og
rekruttklasser i compound og recurve.
For disse klassene er det derfor laget egne nasjonale regler
som går fram av tabellen.
Lagkonkurransen består av unominerte klubblag med 3
skyttere fra samme klubb i samme divisjon som skyter
samme avstand. En klubb kan delta med flere lag.
Lagkonkurransen skytes som særskilt disiplin, der man
så langt som mulig skal følge World Archery’s skyteregler for
lagkonkurransen.

III.

Jakt og felt:

1969,1986

INDIVIDUELT:

2008,2010

Recurve og compound:
Damer, Damer jr., Kadett jenter, Rekrutt jenter,
Herrer, Herrer jr., Kadett gutter, Rekrutt gutter.

Buejeger:(kun jakt)
Fellesklasse.

2008,2012

2008, 2013

B-16-26

H.

Klasseinndeling.

I.

Triangulær 40cm skive godkjennes også som trippelskiver og
kan benyttes under ordinære innendørsstevner.

Innendørs:
1968, 1986
Recurve og compound:
2006
Damer, Damer 50, Damer jr., Herrer, Herrer 50,
2010
Herrer jr, Kadett jenter, Kadett gutter, Rekrutt jenter,
Rekrutt gutter, samt unominerte klubblag bestående av 3
skyttere fra samme klubb i samme divisjon som skyter
samme runde.
Barebow, Instinkt og Langbue:
Damer, Herrer, Kadett (felles) og Rekrutt (felles),
samt unominerte klubblag bestående av 3 skyttere fra
samme klubb i samme divisjon som skyter samme runde.
En klubb kan delta med flere lag.

II.

Skiveskyting:

1968,1986
2006,2010,2016

INDIVIDUELT:
Divisjon
Compound
Compound
Recurve
Recurve

Klasser
Damer og herrer:
senior, junior, kadett og 50+
Rekrutt gutter og jenter
Damer og herrer:
senior og junior
Damer og herrer:
Kadett og 50+

B-16-15

Avstand/Skive
50 m
Seksringet 80 cm skive
30 m
Seksringet 80 cm skive
70 m
122 cm
60 m
122 cm
40 m
122 cm
40 m
122 cm

Recurve

Rekrutt gutter og jenter

Barebow

Damer og Herrer senior.
Kadett med fellesklasse for jenter og gutter

Barebow

Rekrutt med fellesklasse for jenter og gutter

25 m
122 cm

Instinktiv

Damer og Herrer senior.
Kadett med fellesklasse for jenter og gutter

30 m
122 cm

Instinktiv

Rekrutt med fellesklasse for jenter og gutter

25 m
122 cm

Langbue

Damer og Herrer senior.
Kadett med fellesklasse for jenter og gutter

30 m
122 cm

Langbue

Rekrutt med fellesklasse for jenter og gutter

25 m
122 cm

NB! Ingen juniorklasser for Barebow, Instinkt og Langbue i
NM, juniorer må stille i seniorklasse.

Vi har også en egen nasjonal skyterunde, som for
øvrig følger reglene ovenfor, der man skyter halve
runden; 30 piler på 18m.
II.

Opprykkskrav
60 piler/18m og 25 m
Recurve
Til kl. 1 550 p.
Til kl. 2 525/480 p. - avhengig av 60/40cm
skive
Compound Til kl. 1
Til kl. 2
Barebow

Til kl. 1

30 piler 18m
Recurve
Til kl. 1
Til kl. 2
Compound Til kl. 1
Til kl. 2
Barebow

Til kl. 1

570 p.
550/500 p. - avhengig av 60/40cm
skive
525/500 p. - avhengig av 80/60cm
skive

275 p.
263/240 p. - avhengig av 60/40cm
skive
285 p.
275/250 p. - avhengig av 60/40cm
skive
263/250 p. - avhengig av 80/60cm
skive

Opprykk på 18 m, uansett 30 piler eller 60 piler,
sees i sammenheng. Rykker man opp på den ene runden,
har man også rykket opp på den andre runden.
Likeledes vil ett opprykkskrav i hver runde føre til
opprykk.

2014

B-16-16

B-16-25

IV.

C.

Jakt/3D:
Mesterskapet avvikles over 24 mål (se nedenfor om 3D).
Det benyttes papirfigurer eller 3D-figurer.
Ved bruk av papirfigurer er poengberegningen i hht
World Archery sine regler (unntak for Buejegere,
Instinkt- og Langbueklassene).

1996
2000

Skiveskyting.
Ved 3D-skyting gjennomføres mesterskapet slik:
Nedenfor følger en tabell som viser klasseinndelinger
og avstander for de forskjellige divisjonene.
I.
SKYTERUNDE

Klasse

2016

Innledende runde gjennomføres med 24 mål, 2 piler pr.mål.
De 8 beste i hver klasse går videre til eliminering. De
deles i seedede grupper, men tar ikke med seg poengene fra
innledningen.

AVSTANDER OG KLASSER
1440
Halv 1440

Skandia

Norsk
kortrunde

Norges
runden

De som ikke kom videre blant de 8 beste, deles også i
seedede grupper, men tar med seg poengsummen fra dagen før
og konkurrerer om de resterende plassene (9. plass osv.).

R1 og C1

Herrer senior og Herrer jr.

90-70-50-30

60-50-40

50-35-25

50

R2 og C2

Kadett gutter og H50,
Damer sen. Damer jr.

70-60-50-30

60-50-40

50-35-25

50

R3 og C3

Nybegynnere Kadett
jenter og D50

60-50-40-30

60-50-40

50-35-25

50

R4 og C4

Rekrutt
Gutter og jenter

50-40-30-20

40-30-20

35-25-20

30

BB1

Damer og Herrer senior,
junior og kadett

50-40-30-20

40-30-20

35-25-20

30

BB2

Nybegynnere

30-25-20-15

40-30-20

35-25-20

30

BB4

Rekrutt

30-25-20-15

40-30-20

35-25-20

30

I lagskyting går de 8 beste lagene (som settes sammen
uansett kjønn og alder med unntak for de unge som skyter
fra gul påle) til eliminasjon og finaler gjennom
matchskyting. Skytterne skyter fra sine respektive påler.

IN1 og LB1

Damer og Herrer senior,
junior og kadett

40-30-25-20

25-20-15

25-20-15

20

Se for øvrig Regelverk D.

IN4 og LB4 Rekrutt

30-25-20-15

25-20-15

25-20-15

20

NM-arrangementet kan avholdes som et "åpent mesterskap"
(Norway Open).

R5, C5,
BB5, IN5
og LB5

Minijunior

30-25-20-15

25-20-15

25-20-15

20

Felles 6

Klasse 8-10 år, felles for
alle divisjoner

25-20-15-10

20-15-10

20-15-10

15

122/80
144/72

122
90

80
90

80
72

Skiver
Piler

Klasse R1, C1 og C2 skyter på 80 cm senterskiver (seksringet, 105) på 50 og 30 meter der de øvrige klasser skyter på 80 cm.
På korthold skal det skytes 3 pilsserier.
Nybegynnere (senior, junior og kadett) starter i klassen R3,
C3 og BB2 og rykker opp etter poengkravene i tabellen.
Ut fra dette oppsettet følger vi nå internasjonale regler
der slike finnes.

Elimineringsrundene gjennomføres ved at første runde
skytes på 12 mål, med to piler. De 4 beste av disse går
videre til semifinaler som skytes som matcher. Her skytes
det 4 mål med 1 pil pr. mål. Vinnerne går videre til
gullfinale, tapere til bronsefinale. I gull og
bronsefinaler skytes 4 nye mål med 1 pil pr. mål.

V.

VI.

Felt:
Mesterskapet avvikles over 24 mål, med oppgitte
avstander. For øvrig som under pkt. IV ovenfor.

2004
2016

Generelt om finaleskyting
2000
I norske mesterskap med finaleskyting skal det skytes
finaler om alle medaljer i klasser med mer enn én
skytende deltaker (= skytter som fullfører
kvalifiseringsrunden). Ved inntil fire skytende deltakere i
klassen skal alle skyttere gå videre til finaleskyting.
I norske mesterskap gjelder prosedyrene knyttet til
utstyrsfeil også ved finaleskyting.

2014

B-16-24

I.

Innendørs:
FITA Innendørsrunde 18 m - 60 piler. Deretter
finalerunder.
Forhåndsgruppering (seeding) av minimum de 12 beste i
hver klasse.
I innledende runde skyter recurve, senior, junior, og
kadettklasser på 40cm skive, mens rekrutter skyter på
60cm skive.
Recurveskyttere som skyter på 40cm skive kan her velge
(ved påmelding)om de ønsker å skyte på vanlig 40cm
skive eller benytte et triangulært senter-oppsett.
Compound skyter tilsvarende på trippelskiver.
Barebow seniorer skyter på 40cm skive og rekruttene på
60cm skive.
Instinkt seniorer og rekrutter skyter på 60cm skive.
Langbue seniorer og rekrutter skyter på 60cm skive.

II.

B-16-17

1990

1988

På 720-runden skytes det som følger
2010
Klasse betegnelse

Avstand og skive
(72 piler)

C1
Elite

Herrer og damer senior og 50+,
junior og kadett

50 m
seksringet 80 cm

C2
Masse

Herrer og damer
senior, junior og kadett

50 m
seksringet 80 cm

I finalerundene skyter alle klasser på tilsvarende
trippelskiver.

C3

Nybegynnere

50 m
hel skive 80 cm

I NM Innendørs skal inntil 32 deltakere gå til
finaleskyting. Ved færre skyttere enn hhv 32, 16,
8 eller 4 får de beste "walk over" (seier uten
motstander) slik at tilsvarende finaleomgang
gjennomføres.

C4

Gutter og jenter Rekrutt

30 m
seksringet 80 cm

R1
Elite

Herrer og damer senior og Jr.

70 m
122 cm

R2
Masse

Høyeste klasse for Kadett, damer
og herrer, H50 og D50

60 m
122 cm

R3

Nybegynnere

50 m
122 cm

R4

Gutter og jenter Rekrutt

40 m
122 cm

B1
Elite

Herrer og damer
50+/senior, junior og kadett

40 m
122 cm

B2
Masse

Herrer og damer
50+/senior, junior og kadett

25 m
122 cm

B4

Gutter og jenter Rekrutt

25 m
122 cm

IN1 og
LB1

Herrer og damer
senior, junior og kadett

30 m
122 cm

IN4 og
Gutter og jenter Rekrutt
LB4
R5,C5,
BB5,
Minijunior
IN5, LB5

25 m
122 cm

2012

I lagkonkurransen går 8 lag til finaleskyting – for
øvrig etter samme prinsipp som nevnt ovenfor.
III.

Følgende klasser har ikke internasjonale regler for skiveskyting:
Alle klasser med unntak av Instinktiv og langbuedivisjonene og
rekruttklasser i alle divisjoner
For disse klassene er det derfor laget egne nasjonale regler som
går fram av tabellene ovenfor og nedenfor.

1992
2004,2012
Innledningsvis skytes en 720-runde. Deretter skytes
finalerunder. (se tabell vedr. klasseinndeling mht
distanser for klassene).
Skiveplasseringen ved mesterskapets start skal trekkes
1996
for hver klasse.
1998

Skiveskyting:

Finalerundene skytes på samme avstand og skivetype
som under kvalifiseringen.

2012

I NM Skive skal inntil 32 deltakere gå til finale
skyting. Ved færre skyttere enn hhv 32, 16, 8 eller 4
får de beste "walk over" (seier uten motstander) slik
at tilsvarende finaleomgang gjennomføres.
2000
I lagkonkurransen går 8 lag til finaleskyting – for
øvrig etter samme prinsipp som nevnt ovenfor.

F6

Aspiranter
8 - 10 år, felles for alle divisjoner

25 m
122 cm
20 m
122 cm

B-16-18

B-16-23

II.

II.

Opprykkskrav – (Gjennomgående). Se om opprykk nedenfor.
III.

Recurve:
FITA 1200, Halv FITA 600, 720 runden: 600
Compound:
FITA 1340, Halv FITA 670, 720 runden: 670

E.

Barebow:
FITA 1100, Halv FITA 550, 720 runden: 550
D.

E.

2012

II.

III.

1972

Deltakerbegrensning.

Klubber som anmelder skyttere til mesterskap, skal
samtidig oppgi disse skytteres beste resultat oppnådd i
samme sesong på approbert stevne over den aktuelle
skyterunde. Skyttere uten notering og dernest skyttere med
de svakeste noteringer uansett klubb, faller ut ved
begrensningen.

Opprykk.
I.

Jakt og felt:
Banen(e) skal inspiseres av en representant for
Forbundsstyret.

1984

Eventuell begrensning ved mesterskap må foregå på
kvalitativt grunnlag. Hvis det ved mesterskap kan bli
aktuelt med deltakerbegrensning av plasshensyn, må
innbydelse opplyse om dette.

Jakt/felt og 3D-skyting.
Se tabell i regelverk D.

Skiveskyting:
Fortrinnsvis en åpen slette (ikke stadion) med
minimumsmål 170x155 m. Dette vil gi en skytelinje på
150 m + 10 m sikkerhetssone på hver side.
Forbundsstyret kan gi dispensasjon.

Innendørs.
Opprykk til høyere klasse skjer umiddelbart etter
at skytter 2 ganger samme sesong har fått
opprykksresultat på innendørsstevne som er approbert
av arrangørlandets nasjonale forbund.

1976
2010

Skiveskyting.
Opprykk til høyere klasse skjer umiddelbart etter
at skytter 2 ganger samme kalenderår har oppnådd
opprykksresultat til denne klasse på utendørsstevner
som er approbert av arrangørlandets nasjonale forbund.

1974
2010

Likevel vil en klubbs 3. skytter av hensyn til lagkonkurransen gå foran skyttere fra klubber med færre
enn/flere enn 3 skyttere i respektive klasse.
Dette skal likevel ikke gå på bekostning av de 20 beste i
klassen.
Vedkommende skytteres klubb(er) gis beskjed umiddelbart.
Begrensning foretas med prosentvis lik reduksjon i alle
klasser, dog foretas ikke begrensning i klasser med færre
deltakere enn 20 skyttere.

Jakt- og feltskyting.
Opprykk til høyere klasse skjer umiddelbart etter at
skytter 2 ganger samme kalenderår har klart fastsatte
krav på utendørsstevner som er approbert av arrangør landets nasjonale forbund.

Nedre aldersgrense:
Denne skal følge NIF’s barneidrettsbestemmelser.
For tiden er denne satt til det kalenderåret skytter
fyller 13 år.

2008
2016

Kravene er gjengitt i Regelverk D.
F.
F.

Dommere.

Nedrykk.
I.

Hoveddommer oppnevnes av NBF, mens teknisk arrangør
oppnevner de øvrige dommere. Alle dommerutgifter skal
kalkuleres i startavgiften.

Automatisk nedrykk.
a)

Innendørs.
Nedrykk kan skje automatisk når skytter i en
hel innendørssesong ikke har nådd et opprykksresultat til sin klasse og har fullført minst
2 stevner.
30 eller 60 piler på 18 m sees også i sammenheng
når det gjelder nedrykk, på samme måte som ved
opprykk.

1976
2010

G.

1998
2006

Skyterunde.
Skyterunde/skyteform ved finaleskyting i NM Innendørs
og NM Skive skal i hovedsak følge de internasjonale
bestemmelser for finaleskyting som til enhver tid er
gjeldende.

2010

B-16-22

B-16-19

sørge for at det (de) er NBF ihende senest 10 dager etter
at resultatet ble oppnådd.
ART. 105
A.

b)

Søknad om å arrangere NM - inkluderende beskrivelse
av bane som tenkes benyttet - sendes NBF én måned
før Tinget. Hvis ingen akseptabel søknad foreligger,
kan Tinget bemyndige Forbundsstyret til å godkjenne
arrangør av NM.

1968
1972

II.

III.

Divisjon
Compound
Recurve
Barebow

Startkontingent skal arrangørene foreslå for
1968
Forbundsstyret min. 3 mnd. før stevnet. Søknad om god
kjenning av startkontingenten skal bilegges fullstendig
budsjett for stevnet. Forbundet gir svar om
startkontingenten min. 2 mnd. før NM.
NBF står ansvarlig for økonomisk tap på stevner det er
arrangør av (NM, Nordisk Mesterskap m.v.) dersom den
tekniske arrangør, tross godkjent budsjett for startkontingenten, går med underskudd som skyldes svikt i
deltakerantallet eller ekstraordinære utgifter en
arrangør ikke kunne gardere seg mot.
Forbundsstyret kan kreve seg forelagt regnskap og bilag
i den utstrekning dette ansees nødvendig.
Det kan budsjetteres med en rimelig fortjeneste.

Dato.
NM Innendørs arrangeres hvert år, fortrinnsvis helgen
1968
før Palmesøndag.
2012
Forbundsstyret kan dispensere fra regelen om tidspunkt.

II.

NM Skive skal avholdes i første halvdel av august måned.
Forbundsstyret kan gjøre unntak fra bestemmelsen om
2016
tidsperiode.

III.

NM Jakt og NM Felt skal fortrinnsvis avholdes
2012
i september måned.
Forbundsstyret kan dispensere fra regelen om tidspunkt. 2000

Bane.
I.

Innendørs:
Hall med minimumsmål 20x40m. Fortrinnsvis skal en
tribune fortsette i hallens bredderetning.
Forbundsstyret kan gi dispensasjon.

1974
1988
2010

FITA ½ FITA 720 runden
1240
620
670
1100
550
500
1100
550
550

Fra klasse 2 til klasse 3
Divisjon FITA
Compound 1000
Recurve
900

½ FITA 720 runde
500
500
450
450

c)

Jakt- og feltskyting.
Nedrykk skjer hvis en skytter har deltatt i minst
2 stevner i et kalenderår, og ikke oppnådd et
opprykkskrav til sin klasse.

d)

Generelt "amnesti".
Skyttere som har vært borte fra konkurranseskyting
mer enn 3 år, kan rykke ned slik:

1988

Innendørs:
Kan starte i kl. 2

I.

D.

Skiveskyting.
Nedrykk kan skje automatisk når skytter i et
kalenderår ikke har oppnådd følgende resultater
i sin klasse og har fullført minst 2 stevner.
Fra klasse 1 til klasse 2

Budsjett.
I.

C.

NORGESMESTERSKAP

Arrangør.
I.

B.

-

1990

Skive/Jakt/Felt:
Kan starte en "distanseklasse" lavere; dvs. i
nærmeste klasse som skyter kortere avstander.
Nedrykk kan godkjennes av Forbundsstyret også etter
søknad.
1974

B-16-20

ART. 103
A.

-

B-16-21

SKYTERUNDER

IV.

Innendørs.
Se tabell under Art. 102 – Klasseinndeling/avstander

B.

Skiveskyting.
Styret i NBF kan dispensere fra kravet om 3 år i
særtilfeller der det ansees som rimelig, f.eks. i tilfelle
vedkommende har måttet flykte fra sitt eget land e.l.

I tillegg til de internasjonale rundene nevnt i
Regelverk C – Skyterunder, benyttes i Norge:
I.

Norsk Kortrunde som består av 30 piler på 80 cm
skive på hver av distansene.

B.

Godkjenning av norsk rekord.
I.

II.

Norgesrunden som består av 72 piler på 80 cm skive.
Se tabell under Art. 102 – Klasseinndeling/avstander

C.

Jakt (papirjakt og 3D) og feltskyting.
I jakt og felt skal det skytes et visst antall mål etter
nærmere fastsatte regler. (Se regelverk D). Nivåklassene
har forskjellige maksimumsavstander.

ART. 104

-

1998

REKORDER

Notering av norsk rekord.
I.

II.

Norske rekorder noteres på alle godkjente runder
og enkeltdistanser (jfr. art. 103 A og B) – for
alle divisjoner.

1955
1957
1994

Det noteres ikke norske rekorder i matchskyting.

2014

Det noteres ikke norske rekorder i 3D, jakt- og/eller
feltskyting.

1958

Rekorder noteres for Damer, Damer jr., Damer 50,
Herrer, Herrer jr. og Herrer 50 i alle divisjoner.

1972
2010

I tillegg noteres rekorder for kadetter og rekrutter
– også i alle divisjoner.
III.

Rekorder noteres så vel individuelt som for lag
bestående av tre skyttere.
Lagrekorder settes bare for totalsummer.
Hvis første notering av en rekord skytes av en
skytter/lag uten konkurranse, noteres dette som en
"bestenotering".

1984
2008

Norsk rekord godkjennes 10 dager etter stevnedagen.
For at norsk rekord skal kunne godkjennes, må
scorekortet som bekrefter rekorden, være NBF ihende
i løpet av nevnte 10 dager (jfr. art. 101 E).
Forbundsstyret kan dispensere fra 10-dagersregelen der
dette synes rimelig av hensyn til skytteren, forutsatt
at det ikke i mellomtiden er godkjent noen høyere rekord
på tilsvarende distanse/runde i samme klasse.

II.

A.

Utlendingers adgang til å sette norske rekorder.
1990
Bare utlendinger som ansees å være fastboende i Norge og
som er medlem av norsk klubb tilsluttet NBF, kan set te
norsk rekord. Dette gjelder så vel individuelt som i lag.
For å kunne ansees som «fastboende», må vedkommende ha bodd
i Norge i minimum 3 år.

III.

Ved krav om rekord skal scorekortet være under2010
skrevet av skytter, scorer (medskytter) og dommer
(eller arrangør).
Ved stevner hvor håndholdte scoringsterminaler (Ianseo)
benyttes, så vil den elektroniske kopien være godkjent
som skytterens kopi, selv om denne ikke er signert.
Arrangører som benytter håndholdte scoringsterminlaer
plikter å gjøre scorekortene elektronisk tilgjengelige
via NBF sine nettsider eller Ianseo i etterkant av stevnet.
Bare hvis det er minimum 1 poeng høyere enn eventuell
tidligere rekord, blir et resultat godkjent som norsk
rekord.
Ved "full score" vil antall X-er være utslagsgivende.

IV.

Norske rekorder kan bare godkjennes for stevner der
skytternes materiell, skytedistanser og poengberegning
er betryggende kontrollert.

V.

Skytter må, for at norsk rekord skal kunne godkjennes
for enkeltdistanser, ha skutt eventuell(e) tidligere
distanse(r) i annonsert runde.
Dispensasjon herfra kan gis ved sykdomstilfeller eller
dokumentert "force majeure".

1982
VI.

1958
1988

Skytter som oppnår resultat som kvalifiserer til notering
av rekord, bør selv sørge for å sikre sitt krav ved å få
det scorekortsettet som beholdes av skytteren selv,
attestert av en medskytter på samme skive eller arrangør.
Skytteren må også selv undertegne scorekortet(ene) og

