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

Vedtekter for NBF’s regelverk, hefte D, perioden 2020-2022
Følgende punkter er innført i inneværende Tingperiode, til gjennomgang ifm
periodens Ting for evt. implementering i regelverk for neste Tingperiode.

Dato
29.10.2020

Artikkel-ref.
Art 1, pkt J, K

Nåværende regel
12 skiver pr mål
(20cm diameter)

Nytt forslag
Forklaringstekst:
«(merk: på mål
med 20cm
skiver er det 3
spoter pr skive,
til sammen 12
spoter pr mål)».
4 skiver pr mål
legges inn i
tabellene

Begrunnelse for endring
Begrepet «skiver» i forhold til «spot» kan forvirre litt.
Det endres derfor til 4 skiver pr mål for 20cm diameter. Samt at det forklares i
forkant av tabellene at en 20cm skive inneholder 3 spoter.
Dato
Artikkel-ref.
Nåværende regel
Nytt forslag
01.01.21
Art 4, pkt D/1
Begrunnelse for endring
Presisering av dette med gummiforing i lem-innfestingen på Fiberwood-riser
(ikke en regelendring, men tar det allikevel med her da spørsmålet har dukket
opp): WA har besluttet at den lem-innfestingen som låses (ikke blir mulig å
justere) skal ha en stiv/ikke sviktende/dempende pakning. Fra WA:
«To be legal, the rubber spacer/dampener will require replacement with a solid
component on the limb that must be locked down. The other limb pocket does
not require modification and may incorporate a rubber dampener in that limb
pocket”
Dette vil nødvendigvis også bli gjeldende for andre produsenter med
tilsvarende løsning
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Dato
26.06.21

Artikkel-ref.
Art 2, Utlegg av
bane, avsn D, pkt
3D runde, hvit
påle

Nåværende vedtak
--

Begrunnelse for endring

Nytt vedtak
Nye kulepunkt:
i. minimum
distanse 5m
ii. maks distanse
15m

På siste Ting ble det innført ny påle, farge hvit. Dette ble innført også med
minimum/maksimum distanser. Dette er imidlertid ikke kommet med i
regelverket – noe som vil bli lagt inn via denne vedtekten.
Dato
26.06.21

Artikkel-ref.
Art 2, Utlegg av
bane, avsn D, pkt
3D, gul påle
Begrunnelse for endring

Nåværende regel
Compund er oppført

Nytt forslag
Compound fjernes

Compund skyter ikke fra gul påle i 3D, den tas derfor bort fra neste utgave

