Postboks 5000, 0840 Oslo
Tlf: 21 02 97 85
E-mail: bue@bueskytterforbundet.no

Vedtekter for NBF’s Tingvedtak, hefte B, Perioden 2020-2022
Følgende punkter er innført i inneværende Tingperiode, til gjennomgang ifm
periodens Ting for evt. implementering i Tingvedtak for neste periode.

Dato
16.12.2020

Artikkel-ref.
102, b

Nåværende vedtak
Klasse PU2 er oppført
med 18/25m
innendørs

Nytt vedtak
PU2 skal skyte
12/16m, ihht
vedtak på Tinget
2020

Begrunnelse for endring
Feil oppført distanse på PU2 i forhold til beslutning gjort på Tinget

Dato
01.01.21

Artikkel-ref.
Art 101, h/III

Nåværende vedtak
--

Nytt vedtak

Ved bruk av egen
mobiltelefon til
scoring av treff (f.eks.
ved bruk av Ianseo
Scorekeeper) kan
dommer be om å få
fremvist denne for
kontroll av
kommunikasjon,
utover den
kommunikasjon som
benyttes for føring av
score for gjeldende
runde.
Evt. brudd på
regelverket forbundet
med elektronisk
kommunikasjon
(regelverk C, art 4,
kap f) håndteres ihht
art 9 i C-regelverket

Begrunnelse for endring
I NBF-regi er det nå – offisielt - tatt i bruk elektronisk løsning for registrering
av score, noe som muliggjør konkurranser på tvers av lokasjon og region.
Dagens regelverk tillater ikke elektronisk kommunikasjon, noe som nå må
korrigeres. Dette er en norsk beslutning og føres dermed inn i våre Tingvedtak
som et «norsk vedtak» inntil WA evt. justeres det internasjonale regelverket.
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Dato

Artikkel-ref.
Nåværende vedtak
Nytt vedtak
Art 102,
Se vedlagt tabell
01.01.21
avstander
Begrunnelse for endring
Behov for å samle og sammenstille alle klasser/divisjoner ihht beslutning på
siste Ting. Dette medfører noen nye klasser, justeringer på noen avstander, og
korrigeringer på enkelte betegnelser.
Det kan fortsatt være behov for å justere innholdet noe – kompleksiteten gjør
at det kan være fort gjort å overse noe.
Tabellen kan hentes ned her:
https://bueklubbmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/per_christian_stensgard_bueskyting_no/EYlWkEOCgBxGlVtjluk
XOdIBw-6bsuEd2_o2Jc4SlH9CXQ?e=XaTNzv
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Dato
09.06.21

Artikkel-ref.
Art. 105, avsn F

Nåværende vedtak

Begrunnelse for endring

Nytt vedtak
Klubbene melder
på det antall
laglederkort man
ønsker, maksimalt
4, dog ikke flere
lagledere enn
antall skyttere.
Ingen navn
spesifiseres på
lagledere.
Ellers gjelder kap
12 i regelverk C

Tingvedtak 2020; man skal slippe å navngi lagledere ved påmelding. Man
melder bare på antall lagledere og det utstedes et antall laglederkort med
klubbens logo, men antall samtidige lagledere begrenses til maks 4 stk.
Dato
26.06.21

Artikkel-ref.
Art. 102,
avstander

Begrunnelse for endring

Nåværende vedtak
60cm/18m for BB2,
LB1 og LB2, samt full
skive for BB1, LB1 og
IN1

Nytt vedtak
Innføring av 40cm
skive for BB2, LB1
og IN1, samt
trippelskive for
BB1, LB1 og IN1

Høyere nivå på skyting krever høyere differanse mellom 1. og 2. klasse, samt
at vi med dette følger internasjonal standard for BB.
Ny tabell er tilgjengelig her:
https://bueklubbmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/per_christian_stensgard_bueskyting_no/EYlWkEOCgBxGlVtjluk
XOdIBw-6bsuEd2_o2Jc4SlH9CXQ?e=XaTNzv

Postboks 5000, 0840 Oslo
Tlf: 21 02 97 85
E-mail: bue@bueskytterforbundet.no

Dato
26.06.21

Artikkel-ref.
Art. 102,
klasseinndeling,
avsn g)
avstandstabeller

Nåværende vedtak
--

Begrunnelse for endring

Nytt vedtak
Innføring av
mulighet for
nasjonale rekorder
på dobbel 720runde. Medfører
også innføring av
dobbel 720-runde
som offisiell runde
i Norge

WA har innført mulighet for å skyte verdensrekorder på dobbel 720-runde.
Dette innfører vi mulighet for å oppnå også i Norge, noe som også medfører at
dette blir en offisiell runde på linje med øvrige runder.
Se for øvrig tabell i foregående vedtekt.
Dato

Artikkel-ref.

28.06.21

Art. 102,
klasseinndeling,
avsn g)
avstandstabeller

Begrunnelse for endring

Nåværende
vedtak
--

Nytt vedtak
Kadett jenter skal
skyte tilsvarende
som kadett gutter
i mesterskap, og
føres derfor også
inn som R2

Ved overgang til ny avstandstabell ble kadett jenter, skytende på 60m på 720runde i mesterskap borte.
Denne klassen legges derfor inn også i R2, tilsvarende som kadett gutter, i
avstandstabellen, med anmerkning om at det ikke gjelder for 1440-runde

Tabellen kan hentes i sin helhet her:
https://bueklubbmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/per_christian_stensgard_bueskyting_no/EYl
WkEOCgBxGlVtjlukXOdIBw-6bsuEd2_o2Jc4SlH9CXQ?e=XaTNzv

