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1.DOMMERETIKK
Å være dommer er et privilegium.
For at du skal lykkes i arbeidet er det viktig å huske at du skal gjøre en jobb for
arrangører og deltagere. Det er viktig at du kjenner reglene og kan håndheve dem,
samtidig som du ikke er overdrevent autoritær. Dette kan ofte være vanskelig.
Det er svært viktig at du har et åpent sinnelag og lytter nøye til forklaringer både fra
skytter og funksjonærer og så gjør en grundig vurdering ut fra dette.
Det er viktig at du holder deg oppdatert på endringer i regelverket slik at alle
dommere håndterer situasjonene likt. Dette er viktig for at skytterne skal ha tiltro til
dommere og arrangører.
Den viktigste oppgaven for arrangør, skyteleder og dommere er å sørge for en best
mulig gjennomføring av stevnet, slik at skytterne kan gjøre en best mulig prestasjon.
Dessverre skjer det at skyttere vil gjøre sitt ytterste for å påvirke dommeren til sin
fordel, derfor er det viktig at du er sikker på at de avgjørelser du tar er i henhold til
regelverket. Det er ingen skam å se i ”lovboka” før man tar en avgjørelse. Det er
heller ingen skam å snakke med en av de andre dommerne først. Unntak fra dette er
pilbedømmelser, der er du alene og må stå for din avgjørelse.
Som fungerende dommer representerer du ingen klubb, men er helt nøytral. Ved
større mesterskap og spesielt i matchskyting kan det være lurt å unngå situasjoner
som kan stille din habilitet i tvil.
Når du skal være dommer er det en del uskrevne regler du bør forholde deg til:
Vær blid og hyggelig mot alle, vis ALDRI sinne
Bruk reglene rettferdig, bestemt og konsekvent
Vær hjelpsom mot skyttere, arrangører, media og publikum
Ha oppmerksomheten mot dommergjerningen.
Det er forbudt for alle å røyke på baneområdet, dommer må selvfølgelig overholde
dette.
Bruk dommervest og ikke klubbtrøye når du er ikkeskytende dommer. Er du skytende
dommer, skal dommervest brukes utenpå klubbtrøye.
Mobiltelefonen skal være avslått/lydløs
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FØR STEVNET
KONTROLL AV BANEN
Banen i fugleperspektiv

Dette bildet viser oppsett av utendørsbane for 90 meter med linjer og
sikkerhetssoner.
Sikkerhet: Kontroller at arrangøren har lagt ut banen i henhold til våre
sikkerhetsforskrifter. Det er jo her litt forskjell på hva som må kontrolleres innendørs
og utendørs og ikke minst når det er snakk om jakt og feltbaner.
Vi tar her for oss all skiveskyting først og har samlet regler som gjelder jakt, felt og 3D
for seg.
Skiveskyting utendørs:
Kontroll av banen
Begynn med å gå til skyteleders plass og ta en oversiktlig titt.
Er det avsperringer langs sidene og bak mattene slik at utenforstående ikke kan
komme inn i skyteområdet ved et uhell?
Sjekk at skytelinje, ventelinje og tremeterslinje er tydelig markert.
Kontrollere at skyteavstandene er korrekte og at de er målt til skivens sentrum og
ikke til stativets ben.
Kontroller banens vinkling.
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Enkleste måte for dette er å måle 40 meter langs ene siden og 30 meter langs
skytelinjen. Diagonalen mellom disse punkt skal være 50 meter.
Vinklingen skjer i en side ved skytelinja og diagonalt hjørne ved mattelinja
Kontroller at hver skytter har minst 80 cm tilgjengelig på skytelinjen og at skytters
posisjon er avmerket. Dette er en viktig referanse dersom skytterne kommer for nær
hverandre på linja under skytingen.
Kontroller evnt tidskontoll- og lysutstyr. Her er det viktig at synkroniseringen
stemmer, og at man kan sette tiden på det antall minutter man ønsker, slik at alle
varianter er dekket. Man skal også påse at
stoppsignalet er to støt om tiden går ned til O,
alternativt at man kan overstyre systemet manuelt.
Tre lydsignaler er signal for å score (når skytelinjen
er uten skyttere). Dernest må man passe på at man
har reserveutstyr i tilfelle funksjonsfeil eller
elektrisitetsbrudd.

Kontroll av matter
Kontroller at mattene er gode nok for å stoppe
pilene. Du skal også sjekke at det finnes
reservematter som man kan bruke dersom det
skulle bli problem med gjennomskyting. Mattenes
kvalitet sjekkes enklest under
oppvarmingsskytingen.
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Kontroller at mattenes størrelse og vinkling er i henhold til regelverket. Sjekk også at
stativet ikke har en konstruksjon som gjør at pilene kan skades ved evnt gjennomskyting.
Sjekk at mattene er forsvarlig bardunert slik at de tåler sterk vind og uttrekk av piler
uten å falle.
Sjekk nummerskiltene for farger og tallenes størrelse. Vindflagg er ikke påbudt, men
om de brukes må så vel størrelse som høyde over matte eller nummerskilt
kontrolleres. Vindflaggene skal ha en lett synlig farge.

Kontroll av skiver
Kontroller først at skivene er lisensiert av WA og at det er riktige skiver som er
oppsatt. Mål opp noen stikkprøver for å se at de er innenfor toleransegrensen.
Foreta målingen på et flatt bord, ikke på matten – og husk å måle begge veier for å
sjekke at skivene ikke er ovale.
Husk at skivene påvirkes lett av fukt så det kan være forskjell på skivene i samme
pakning.
Selv om fargene er standardisert kan det være noe forskjell på fargene fra forskjellige
produsenter. Det som er viktig er at alle i samme klasse får like skiver med hensyn til
farge.
Oppsettet av skivene må også kontrolleres; så vel høyden fra bakken/gulvet,
avstanden mellom scoresonene hvis det er flere skiver på matta, og linjeringen (alle
skal stå i samme høyde) må være i orden.

Innendørs
Kontrollene er stort sett de samme som utendørs. Merk at avstanden til ventelinjen
er minst 3 meter fra skytelinjen, mens avstanden utendørs er minst 5 meter.
Når det gjelder sikkerhet, kontroller spesielt at det ikke finnes åpne dører i
skyteområdet hvor folk kan komme inn uforutsett. Sjekk også at det ikke er åpne
vinduer i skyteområdet hvor piler kan bli skutt ut.
Kontroller lysforholdene at de er like for alle matter og at piler ikke sender skygger
inn på andre skivers sentrumsområde (sikteområdet).

UTSTYRSKONTROLL
Det er skytters ansvar at utstyret som brukes er lovlig.
Når du foretar utstyrskontroll må du være 100% sikker på reglene. Les derfor
utstyrsreglene nøye og ha regelverket tilgjengelig.
Ta aldri buene i grepet, men i lemmene. Skytterne er ikke så veldig begeistret for å få
skitnet til grepet av din solkrem, svette o.l.
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Mange recurve og compoundbuer har i dag en bøyle i siktevinduet. Dette er tillatt
under forutsetning av at den ikke konsekvent berører skytters arm eller håndledd
under skyting, dette må evnt kontrolleres under skyting og oppvarmingsskytingen
kan gjerne brukes til denne kontrollen.

SKYTEANTREKK
Alle skyttere skal benytte antrekk som identifiserer hvilken klubb de kommer fra.
Minimum er en overdel med klubbens navn eller logo som skal ha en størrelse på
minimum 200cm². Klubbjakker o.l. som oppfyller kravet til identifisering er tillatt.
Det skal brukes sko som ikke er åpne på tå eller hæl.

REKLAME
Det er tillatt med reklame på skytter, teknisk utstyr, anlegg og anleggsutstyr.
Det er en forutsetning for reklame på skytter at det er inngått sponsoravtale som er
godkjent av NBF.
Der avtale ikke foreligger, må reklamen tildekkes. Der det hevdes at avtale er
godkjent, skal dette noteres i dommerrapporten.
Ved stevner der det kan settes verdensrekorder, f.eks alle stjernestevner, er
størrelsen på reklame på skytters klær og utstyr begrenset til 400cm² pr. gjenstand.
Varemerker er tillatt, men kan ikke overstige30 cm²
Startnummer er arrangørens «område», og skytter må bruke startnummeret uansett
reklamestørrelse og innhold.

STEVNEGJENNOMFØRING
Det skal være satt av tid mellom 20 og 45 minutter til oppvarmingsskyting.
Denne foregår under kontrollerte forhold, ledet av skyteleder.
Under oppvarmingsskytingen kontrollerer du at mattene virkelig stopper pilene og at
skiver er skikkelig festet.
Bruk også oppvarmingsskytingen til å kontrollere at lys- og lydsignaler fungerer som
de skal.

PÅ SKYTELINJEN
Kontroller at skytterne plasserer seg slik at det ikke oppstår irritasjon og
konfrontasjoner.
Som dommer må du hele tiden ha fokus på sikkerhetsaspektet. Dersom en skytter
drar opp buen slik at piler kan gå utover sikkerhetssonen dersom den blir skutt ved et
uhell (høyt oppdrag) skal skytter bes om å endre oppdraget sitt. Dersom skytter ikke
etterkommer en slik henstilling skal han vises bort fra skyteområdet.
Det som er viktig i denne sammenheng er at det skal være en sikkerhetsrisiko, ikke
bare at skytter har brearmen over skuldernivå. Det er også klart at risikoen er langt
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større for compoundskyttere enn for recurveskyttere. Regelen ble innført da vi fikk
compoundskyttere som skjøt med slippmekanisme (releaser).
Så dersom du synes at du bør tilrettevise en skytter pga høyt oppdrag, kan det være
lurt å først konferere med en annen dommer eller skyteleder.
En skytter kan motta ikke-elektronisk informasjon/veiledning fra trener/lagleder
under forutsetning av at dette ikke forstyrrer andre skyttere.
Her blir det et tolkningsspørsmål hva som er forstyrrende. Det man kan si er at så
lenge det gis informasjon på vanlig samtalenivå må dette aksepteres. Men det må
ikke foregå en samtale mellom skytter og lagleder. Skytteren skal ikke prate på linja,
det er i alle fall forstyrrende.
Kikkert på stativ er tillatt på linja, men det skal ikke være stilt høyere enn at
kikkertens høyeste punkt kommer under skytters armhule.
Med tre skyttere på linja samtidig kan kikkerten stå på linja, men hvis det skytes
A-B, C-D skal kikkerten fjernes med mindre de to skytterne som skyter fra samme
plass blir enige om at den kan stå. I så fall skal høyden justeres etter den korteste av
dem.

AVSPRINGERE
Når en skytter signaliserer avspringer går du fram til skytteren og får nærmere
informasjon. Når flere skyttere skyter på samme matte skal alle som skyter på matta
stoppe skytingen. Når alle de øvrige har skutt ferdig avbryter skyteleder skytingen og
skytteren som har hatt avspringer går fram sammen med en dommer. Dommeren
finner pilen og konstaterer at det virkelig er en avspringer. Så granskes skiven for å
finne innslagspunktet. Dersom det er flere umerkede hull i skiven får skytter verdien
av laveste umerkede hull. Husk at det her er snakk om hull i skiven og at evnt
umerkede hull utenfor poenggivende sone ikke skal vurderes. Hvis man ikke finner
noen umerkede hull får skytter en miss på pila. Dommer merker umerkede hull,
skriver verdien av pila på scorekortet og signerer for dette. Dommer skal senere delta
i markering av denne serien. Når banen igjen er klar skyter skytterne på matta de
gjenstående piler.
Dersom skytterne har forskjellig antall piler igjen starter den med flest piler og
tidsangivning innstilles etter denne. Dommer gir tegn når nestemann skal starte. ( 40
sek pr. pil)

UTSTYRSFEIL
Ved utstyrsfeil kan skytter gis tid til å reparere feilen, men dette skal ikke forsinke
stevnet mer enn 15 minutter. Imidlertid vil feil som raskt kan repareres (f.eks. skifte
av streng) bare føre til at de øvrige skyttere holdes tilbake fra scoring inntil rettingen
er foretatt og de(n) gjenværende pil(er) er skutt. Tar en reparasjon noe lengre tid,
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f.eks. 4-5 min., så vil de øvrige skyttere score sine piler, hvoretter det organiseres en
egen serie for skytteren med utstyrsfeilen så fort som mulig, slik at skyteforholdene
stort sett blir de samme for alle. Ved lengre tid, går stevnet sin gang, og den skytter
det gjelder, vil få et antall serier tilsvarende ca. 15 min. til å skyte piler etter at
avstanden er skutt ferdig. I Norge gis det også mulighet for å rette utstyrsfeil i
forbindelse med finaler.

SKYTING FØR ELLER ETTER SIGNAL
Hvis en skytter slipper sin pil før startsignalet eller etter at tiden er ute, mister han
høyeste score i denne serien.
Det er forholdsvis enkelt å kontrollere at ingen skyter før signalet da buearmen ikke
skal heves før signalet går.
Det kan være langt vanskeligere å kontrollere om en pil er skutt etter at skytingen er
stoppet. Her kan det ofte være lurt å konferere med skyteleder og husk at det er
øyeblikket når pilen forlater buen som teller, ikke når den treffer matten.
Usikkerhet kommer skytteren til gode.
Dersom skytteren på denne måten mister en score, skal alle pilverdier noteres i
scorekortet og høyeste verdi strykes over med rød penn og erstattes med en M
(miss).

FORSKJELL MELLOM LYS- OG LYDSIGNAL
I utgangspunktet er det lydsignalet som gjelder dersom det er en liten forskjell
mellom lys- og lydsignal. Men dersom forskjellen er stor, f.eks på grunn av
uoppmerksomhet fra skyteleder må det brukes sunn fornuft. Hensikten er ikke å
straffe skytteren for funksjonærenes feil.
Det er videre gjort klart fra WA at skytter har krav på et varsel 30 sekunder før
skytetiden utløper. Dersom slikt signal ikke blir gitt, har skytter krav på 40 sekunder
pr. pil til å skyte gjenstående pil(er).

PILBEDØMMELSER
Å bedømme piler er en av dommerens viktigste oppgaver. Dette må gjøres på en
profesjonell og rettferdig måte. Pilbedømmelser (og gult kort i lagskyting) er det
eneste skytterne ikke kan appellere
Derfor:
Bruk ALLTID forstørrelsesglass. Selv om du mener at pilens plassering sees helt klart
uten.
Se alltid på pilen fra begge sider
Se på pilen i rett vinkel, så nær skiven som mulig
Unngå å berøre piler, skive eller matte
Gi tydelig beskjed om pilens verdi
Spør ALDRI hvem pilen tilhører, det er uinteressant
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Kommenter aldri hvor vanskelig det er å bedømme pilen.
NB husk at det ikke finnes noen strek mellom hvitt og svart (2 og 3) og mellom svart
og blått (4 og 5)

FEIL ANTALL PILER SKUTT
Om en skytter skyter for mange piler skal bare de tre/seks laveste verdiene føres i
scorekortet.
Dersom en av pilene er skutt før/etter skytetiden skal først de tre/seks laveste
verdiene føres i scorekortet og deretter strykes høyeste verdi og erstattes med M.

SCOREKORT
Det føres dobbelt sett scorekort ved innledende skyting.
Dersom man oppdager feil i føringen før pilene trekkes ut, rettes dette og alle
skytterne på matten signerer på scorekortet.
Dersom det senere oppdages forskjell mellom de to settene med scorekort skal
laveste score gjelde med mindre riktig score kan etterspores.
Etter ferdig skyting skal scorekortene underskrives, og skytteren godtar med sin
underskrift at score, poengsum, antall X og 10 (10 og 9 innendørs) og vinner av en
match, er korrekt.

MERKING AV PILHULL
Det er pilhullene i skivas poenggivende sone som skal merkes. Hullene merkes med
to streker i to forskjellige retninger.
Det er ikke dommerens oppgave å merke pilhull selv om dette unntaksvis skjer. Hvis
du kontrollerer en skive for å se om den skal byttes og da finner umerkede pilhull
merker du det samtidig som du opplyser skytterne om viktigheten av å merke
pilhullene.
Du skal også være oppmerksom på at enkelte skyttere merker pilhull i senter med
kraftige streker for å få et bedre siktepunkt. Dette er helt klart ikke akseptabelt. Du
bytter da skiva og forteller hvorfor. Følg så med om skytteren fortsetter å merke på
denne måten.

PILER GLEMT I SKIVA
Hvis en skytter har glemt pilene i skiva skal man ikke avbryte skytingen. Skytteren kan
enten skyte serien med andre piler eller ta igjen serien ved første mulighet.
Dommeren blir med fram og kontrollerer at de glemte pilene ikke føres på nytt.

9

NBF Dommerhåndbok
PROBLEMER MED SKIVE OG MATTE
En del problemer fører til at skytterne på matta må avbryte skyting:
Hvis skiva løsner og brettes stopper skytterne på matta skytingen og venter til de
øvrige er ferdig. Da går dommer sammen med de aktuelle skytterne fram til matta,
markerer pilene, drar dem ut, legger dem bak matta og merker pilhull. Så festes skiva
og skytterne får skyte sine gjenværende piler.
Dersom ei matte faller ned skal man i utgangspunktet følge samme prosedyre som
ovenfor. Men hvis piler er brukket og forskjøvet må du så langt som mulig forsøke å
få klarhet i pilenes verdi, pilene kan regnes som ikke skutt bare hvis det er helt
umulig å bedømme verdien.
DETTE ER DEN ENE AV TO MULIGE SITUASJONER HVOR SKYTTER FÅR SKYTE EN PIL PÅ
NYTT.
Den andre situasjonen er dersom en pil havner innenfor 3m-linjen. Hvis dette skjer
under vanlig skyting (ikke match) har skytteren valget mellom enten å skyte en annen
pil innenfor tida, eller å tilkalle en dommer som vil behandle situasjonen som en
utstyrsfeil. En pil er ikke skutt dersom en del av skaftet er innenfor 3-meterslinjen.
Vær også klar over at 3m-linjen er 3-dimensjonal, dvs at spissen kan teoretisk stå i
bakken utenfor linjen, mens bakre del av pila faktisk er innenfor de tre meterne vi
snakker om, og pila er derfor ikke skutt.

FINALESKYTING
Vi gjengir her reglene for NM, men det er helt opp til arrangøren hvor mange de vil
la gå videre til finaleskyting, for øvrig er reglene de samme også i andre stevner
I NM går inntil 32 skyttere i hver klasse videre til finaleskyting. Og alle (inntil 32) går
videre. Det betyr at dersom det ikke er 4-8-16-32 skyttere i klassen vil de beste få
walkover.
Er det poenglikhet i kampen om å kvalifisere seg (32.plassen), skytes såkalt "Shootoff". Dette er en avgjørende omgang på én pil mellom de aktuelle skyttere, hvor den
som har pil nærmest senter vinner.
Denne skytingen foretas samtidig på "nøytral" matte. Skytetiden er 40 sek. Hvis det
på siste distanse ble skutt på senter-skiver, skal skyteposisjonen være den samme
som under kvalifiseringen (A, B eller C).
Er det poenglikhet mellom skyttere som har kvalifisert seg, skjer rangeringen etter
antall 10-ere, resp. 9-ere innendørs og x utendørs. Er det likt her, trekkes
plasseringen.
Plasseringen blant skyttere som ikke kvalifiserer for finaler, skjer etter poeng, resp.
10-ere, resp. 9-ere./x
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Er det fortsatt likt her, dømmes skytterne like.
Er det kun én deltaker, skytes ingen finale.
Det skytes flere finaler, der skytter møter skytter etter et angitt oppsett (WA's regler)
der man baserer seg på plasseringen i den innledende skytingen.
Finaleskytingen foregår som sett-skyting for alle innendørs og for alle unntatt
compound utendørs
Det skytes sett av tre piler hvor vinner får to poeng, taper får null poeng. Ved
poenglikhet får hver 1 poeng. Det skytes inntil 5 sett og den som først når 6 poeng
vinner. Dersom stillingen etter 5 sett er 5-5, skytes det shoot-off på vanlig måte.
Vinner får et ekstra poeng og seier 6-5.
Innendørs benytter alle klasser trippelskiver, og den midterste skive skal alltid
benyttes ved shoot-off.
Utendørs skyter compound 5 serier a tre piler og det telles poeng.
Utendørs brukes samme skivestørrelse og avstand som ved innledende skyting
Shoot-off
Når det skal skytes shoot-off brukes innendørs alltid midterste senter i trippelskiva,
dersom en skytter skyter i en av de andre sentrene regnes det som en miss.
Hver skytter skyter en pil og pila nærmest senter vinner. Dersom dommer finner at
pilene er like nær senter skytes en pil til. Dommer bruker skyvelær for å avgjøre
hvilken pil som er nærmest senter.
Dersom begge skyttere skyter Miss skytes en ny pil

LAGSKYTING
Lagskyting innendørs og ved jakt/felt avgjøres etter innledende skyting.
Ved skiveskyting utendørs har vi finaleskyting. Laget består av tre skyttere, og disse er
nominert på forhånd.
I lagfinaler er det mye å passe på for dommer og vi gjengir derfor reglene her:
Det skytes matcher bestående av 24 piler (4 serier a 6 piler)
Hver serie(6 piler) skytes på 2 minutter; der en skytter ad gangen er på skytelinjen.
Hver skytter skal skyte 2 piler, men kan – om ønskelig – forlate linja (veksle) etter bare
en pil, og så komme tilbake på linja senere for å skyte den andre pila
Skyteordningen (vekslingen) skjer slik:
Alle lagets skyttere befinner seg bak en linje som er en meter bak skytelinja. Denne
kalles ”En-meterslinja”
Når startsignalet gis og tiden begynner å løpe, går første skytter fram til skytelinja og
starter skytinga
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Når denne skytter igjen krysser en-meterslinja på vei tilbake, går neste skytter fram
osv. til alle 6 pilene er skutt.
Viktige regler som kan medføre dårlig tid eller tap av poeng:
En skytter kan ikke trekke sin pil opp av koggeret før han befinner seg på skytelinjen.
Stikkordet her er at dommer ikke skal se pilspissen.
To skyttere kan ikke befinne seg foran en-meterslinja samtidig. Stikkordet her er om
dommer kan se om mer enn en skytter har en fot i bakken i feltet mellom enmeterslinja og skytelinja.
Brudd på disse reglene, som sees i sammenheng, medfører:
Dommeren hever det gule kortet samtidig som han sier lagets navn. Skytter må
returnere bak enmeterslinja for å starte forfra eller for å bli erstattet av en annen
skytter som fortsatt har piler å skyte
Hvis et lag ikke respekterer det gule kortet og skytteren skyter sin pil, vil laget miste
høyeste pilverdi i denne serien. Slike regelbrudd vil dommeren angi ved å vise rødt
kort.
Også følgende ting kan oppstå:
Skudd før eller etter tidsfristen; lagets høyeste score i serien tapes.
Flere enn 6 piler befinner seg i matten; de 6 laveste verdiene teller
En av skytterne på laget skyter 3 piler, men det befinner seg kun 6 piler i matten; det
telles da en miss for den pilen som én skytter ikke har skutt, og da har man syv
pilverdier og de 6 laveste teller.

JAKT, FELT OG 3D
BANEKONTROLL

Sikkerhet
Det er veldig viktig at man legger stor vekt på sikkerheten ved baneleggingen slik at det
ikke oppstår ulykker.
Følgende kontrolleres:
Den veien skytterne skal gå mellom to mål må legges slik at det ikke finnes risiko for at
de kan bli truffet av en feilskutt pil.
Kontroller derfor at det er god merking av veien mellom målene slik at man ikke
risikerer at noen går feil. Når skytterne forlater et mål skal de aldri gå bak målet, men
til siden. En grei måte å kontrollere dette på er at du står igjen på standplass mens en
annen forlater målet i henhold til merkingen. Da vil du lettere se om det er fare for å
bli truffet av pil fra neste lag.
Gå igjennom hele løypa etter merkingen for å kontrollere at den er god.
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Veier hvor publikum har adgang, må aldri krysse mellom standplass og mål. Dersom
det MÅ skytes over en vei skal det settes opp varselskilt og vakt.

Målene
Kontroller at alle mål er forsvarlig sikret og at det er rett antall mål av de forskjellige
størrelsene. Kontroller at avstandene er riktige i henhold til skivestørrelse og at antallet
er fordelt i henhold til regelverket.
Sjekk så følgende:
Kan man se hele skiven/dyret fra standplass? Husk at det finnes både korte og lange
skyttere. Og sjekk at det ikke er greiner og lignende som kan hindre pilene, tenk her
spesielt på de som har svake buer og dermed får en høy pilbane.
Er det plass til to skyttere på standplass og passer den både for høyre- og
venstreskyttere?
Er skivene plassert høyt nok over marka og er mattene store nok? Sjekk også at målene
står tilnærmet vinkelrett mot skyteretningen.
I 3D skal det plasseres to standplasspinner med en meters mellomrom

UTSTYRSKONTROLL
Det viktigste å kontrollere er at ingen har med utstyr som kan brukes til
avstandsmåling. Man får heller ikke ha med seg kommunikasjonsutstyr (f.eks.
mobiltelefon).
Kontroller at pilene er merket etter regelverket. Ved jaktskyting (ikke 3D) skal pilene
være ringmerket.

SKYTETIDEN
I utgangspunktet har det ikke vært en hensikt å offisielt ta skytetiden.
Reglene om skytetid kom fordi enkelte skyttere brukte så lang tid på standplass at de
skapte kø og dermed irritasjon og forsinkelse av arrangementet.
Kontroll av skytetid anvendes derfor med fornuft for å få flyt i stevnet.
Dersom du oppdager en skytter eller pulje som forsinker sin egen eller andre puljer
kan du først gi en skriftelig advarsel på scorekortet til skytteren.
Det første du da sjekker er om puljen skyter to og to, ikke enkeltvis
Deretter kan du følge puljen og kontrollere skytetiden..
Regelverket sier at skytterne skal skyte to og to
Dersom du finner ut at det er nødvendig å kontrollere skytetiden er det prosedyrer
som skal følges:
Dersom skytteren overskrider skytetiden skal han få en ny advarsel på scorekortet,
denne signerer du. Dersom skytteren så igjen overskrider tiden mister han høyeste
score på målet.
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Du begynner å måle tiden idet skytter stiller seg på standplass og skyttere skal gå fram
til standplass så fort denne er ledig.
Uenighet om pilverdier skal avgjøres av gruppen. Dersom like mange dømmer pilen til
høyeste verdi som til laveste verdi, får skytteren høyeste verdi av de aktuelle.
Det skal altså IKKE brukes dommer for pilbedømmelser i jakt/feltskyting (internasjonalt
brukes dommer i finalerunden, men her i landet har vi ikke finaler i jakt og felt)

HONORAR TIL DOMMERE
Dommere ved norske mesterskap eller tilsvarende arrangementer, skal tilgodeses med
honorar, diett og annen utgiftsdekning som nevnt nedenfor.
Disse kostnader må dekkes av NM-arrangør og således kalkuleres i startavgiften for
mesterskapet.
Mesterskap over én dag:
1. Dommerne skal ha dekket reiseutgifter etter NBF’s satser (kr. 3,40 pr.km) eller offentlig
transport der dette er benyttet.
2. Dommerne skal ha diett, eller dekket diettutgifter opp til kr. 300,-.
3. Dommerne skal ha et honorar på kr. 500,-.
4. Dommerne har krav på passende overnatting om dette er nødvendig for å rekke fram i
tide til å løse sine oppgaver på konkurransedagen. I så fall har dommerne også krav på
diett.
Mesterskap over to eller flere dager:
1. Dommerne skal ha dekket reiseutgifter etter NBF’s satser (kr. 3,55 pr.km) eller offentlig
transport der dette er benyttet.
2. Dommerne har krav på passende overnatting mellom konkurransedagene og evnt. i
forkant om dette er nødvendig for å rekke fram i tide til å løse sine oppgaver på
konkurransedagen.
3. Dommerne skal ha diett under reise- og konkurransedagene, eller dekket diettutgifter
opp til kr. 300,- pr. dag.
4. Dommerne skal ha et honorar på kr. 1000,-.
Forbundsstyret har fastsatt følgende veiledende satser for dommere ved approberte stevner,
og som således bør dekkes av startavgiften:
Dommere som selv deltar i konkurransen som skyttere:
1. Skal ikke betale startavgift
2. Skal ha diett eller dekket diettutgifter opp til kr. 75,- pr. dag

Dommere som ikke deltar i konkurransen:
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1. Honorar (tilsvarende startavgiften)
2. Skal ha diett eller dekket diettutgifter opp til kr. 75,- pr. dag
3. Skal ha dekket reiseutgifter etter NBF’s satser (kr. 3, 55 pr. km) eller offentlig transport
der dette er benyttet.

Dette punktet trer ikke i kraft dersom reiseavstanden er mindre enn 7,5 km.
Dersom reiseavstanden er større, dekkes utgiftene fra første km.

Som dere ser er det mye en dommer skal holde orden på.
Ingen forventer at dere skal ha alle regler i hodet, men dere må kjenne regelverket så
godt at dere fort kan finne fram i det og DERE MÅ ALLTID HA MED REGELVERKET NÅR
DERE SKAL FUNGERE SOM DOMMER.
Vi har laget en sjekkliste til hjelp når dere skal kontrollere banen før stevnet.
Det kan være lurt å ha med en kopi av denne lista når dere går til dommeroppgaven.
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SJEKKLISTE
1. Sikkerhet
2. Avstander
3. Vinkling
4. Mattelinjen
5. Skytelinjen, markering av skytternes plassering
6. Ventelinje
7. Tremeterslinje
8. Matter, kvalitet, sikring, vinkel
9. Skiver, lisens, kvalitet( farge og størrelse), oppsett, høyde
10. Mattenummer og vindflagg, størrelse og utseende
11. Lys og lydsignaler
12. Evnt høyttalersystem
13. Reservematter og skiver
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