
 

Offisielle øvelser LUFTRIFLE Program Det skytes etter internasjonalt program.  

Menn jr og menn senior :  15 min forberedelsestid +prøveskudd, 60 skudd 1 t. 15 min. Finale                                 

Kvinner jr og kvinner sen :  15 min forberedelsestid +prøveskudd, 40 skudd 50 min. Finale                                    

Ungdom (tom 16 år) :   15 min forberedelsestid +prøveskudd, 30 skudd 40 min                                                      

Vet 45, Vet 55, Vet 65, Vet 70: 15 min forberedelsestid +prøveskudd, 40 skudd 50 min                                               

SH1R1     15 min forberedelsestid +prøveskudd, 60 skudd 1 t. 15 min.                                                                     

SH1R2     15 min forberedelsestid +prøveskudd, 40 skudd 50 min.                                                                                     

SH1R3     15 min forberedelsestid +prøveskudd, 60 skudd 50 min.   Finale                                                               

SH1R4     15 min forberedelsestid +prøveskudd, 60 skudd 1 t. 15 min.                                                               

SH2R5      15 min forberedelsestid +prøveskudd, 60 skudd 50 min. Finale   

Oppmøte på standplass 20 min før start   

Det er lagskytinger i henhold til reglementet (normalprogram)   

AIR 50 er godkjent som offisiell gren. Det skytes med to - mannslag (1 kvinne og 1 mann). 

Øvelsen gjennomføres i henhold til reglement. Klubbene kan stille med ubegrenset antall lag.  

15 METER NORMAL  

Tilgang standplass     Senest 10 minutter før start.  

Ungdom (tom 16 år)  30 skudd 50 min.   

Andre klasser 45 skudd 60 min. 

Alle skytetidene er inkludert prøveskudd Det er lagskytinger i henhold til reglementet   

EKSTRASKYTINGER  

15 METER STANDARDRIFLE 

Klasser: Senior (felles), junior (felles), V45,V55,V65 og V70, SH1R3,SH2R5,U  

Tilgang standplass senest 10 minutter før start.  30 skudd stående 40 min. Skytetiden er 

inkludert prøveskudd. 1/3-premiering og medaljer.   

Det er tillatt å bruke reim  Det er tillatt med magasin  Det skal være min. 1,5 kg avtrekk  

Maxvekt på våpen er 8 kg   

Lagskyting  3 - mannslag som kan mixes fra alle klasser!   

10 METER LUFTSPRINT     

Program Senior (felles), junior (felles), V45,V55,V65 og V70, SH1R3,SH2R5,U 5 min 

forberedelsestid + prøveskudd, 30 skudd stående 15min. Det skytes mot bedriftsskiven 

Lagskyting 3 - mannslag som kan mixes fra alle klasser! 
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