
Baneskyting 
 
 
-25m Finpistolpistol 
-25m Griovpistol 
-25m Standardpistol 
-25m Hurtigpistol 
-25m Silhuettpistol 
-25m MR 7 hurtigmilitær/hurtigrevolver 
 
 
FINPISTOL  VM 
 
Finpistol skytes på 25m bane med pistol/revolver i kaliber 22(5,56mm) 
 
Programmet består av 60 konkurranseskudd.Det skytes i to deløvelser med 30 
skudd i hver øvelse.Seriene fordeles slik: 
 
Presisjonsdelen skytes mot 25m og 50m presisjonspistolskiver i serier a5 skudd 
6 serier på 5minutter. 
Forberedelse tiden er 5 minutter i finpistol før presisjonsdelen. 
Prøveserie 5 skudd på 5 minutter. 
 
Hurtigdelen skytes mot 25 silhuettpistolskiver i serier a 5 skudd 6 serier.I hver 
serie vises skiven fem (5) ganger,hver gang i 3 sekunder.Tiden mellom hver 
visning skal være 7 sekunder i bortvist stilling.Det skal avgis bare ett skudd hver 
gang skiven vises. 
Forberedelse tiden er 3 minutter i finpistol før hurtigdelen. 
Prøveserie serie a 5 skudd på hurtigskyting. 
 
Skivene kontrolleres og lappes mellom hver (5) skudds serie. 
 
Utstyr 
Vekten av våpen med alt tilbehør,inkludert balansevekter og tomt magasin,skal 
ikke overstige 1400 gram. 
Avtrekksvekten skal være minst 1000 gram.Ingen del av skjefte eller tilbehør 
skal omslutte hånden. 
 



GROVPISTOL  VM 
 
Grovpistol programmet er det samme som for finpistol,men med pistol/revolver 
i kaliber 30 (7,62) til 38 (9,65) 
 
Programmet består av 60 konkurranseskudd.Det skytes i to deløvelser med 30 
skudd i hver øvelse.Seriene fordeles slik: 
 
Presisjonsdelen skytes mot 25m og 50m presisjonspistolskiver i serier a5 skudd 
6 serier på 5minutter. 
 
Forberedelse tiden er 5 minutter i grovpistol før presisjonsdelen. 
Prøveserie 5 skudd på 5 minutter. 
 
Hurtigdelen skytes mot 25 silhuettpistolskiver i serier a 5 skudd 6 serier.I hver 
serie vises skiven fem (5) ganger,hver gang i 3 sekunder.Tiden mellom hver 
visning skal være 7 sekunder i bortvist stilling.Det skal avgis bare ett skudd hver 
gang skiven vises. 
Forberedelse tiden er 3 minutter i grovpistol før hurtigdelen. 
Prøveserie serie a 5 skudd på hurtigskyting. 
 
Skivene kontrolleres og lappes mellom hver (5) skudds serie. 

 
 
 
Utstyr 
Vekten av våpen med alt tilbehør,inkludert balansevekter og tomt magasin,skal 
ikke overstige 1400 gram. 
Avtrekksvekten skal være minst 1360 gram.Ingen del av skjefte eller tilbehør 
skal omslutte hånden. 

 
 
 
 
 
 
 
STANDARDPISTOL 



 
Standardpistol skytes på 25 m bane med pistol/revolver kaliber 22 (5,56mm) 
 
Programmet består av 60 konkurranseskudd delt i tre (3) del øvelser a 20 skudd. 
Hver øvelse består av fire(4) serier a 5 skudd.Standardpistoløvelsen skytes mot 
25m og 50m presisjonspistolskive.Forberedelse tiden er a 5 minutter i 
standardpistol.Seriene fordeler seg slik: 
 
Første del øvelse 
Prøveserie serie a 5 skudd på 150 sek. 
4 serier a 5 skudd på 150 sek. 
 
Andre deløvelse 
4 serier a 5 skudd på 20 sek. 
 
Tredje del øvelse 
4 serier a 5 skudd på 10 sek. 
 
 
Skivene kontrolleres og lappes mellom hver fem(5) skudds serie. 
 
 
Utstyr 
Vekten av våpen med alt tilbehør,inkludert balansevekter og tomt magasin,skal 
ikke overstige 1400 gram. 
Avtrekksvekten skal være minst 1000 gram.Ingen del av skjefte eller tilbehør 
skal omslutte hånden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HURTIGPISTOL 
 
Hurtigpistol skytes i to våpengrupper,finpistol og grovpistol.Kravene til våpen 
og kaliber er det samme som for Finpistol og Grovpistol programet. 
 
Programmet består av 60 konkurranseskudd del i tre(3) del øvelser a 20 skudd. 
Hver deløvelse består av fire(4) serier a 5 skudd.Hurtigpistol skytes mot 25m 
Silhuettpistolskiver i serier a 5 skudd.Forberedelse tiden er 3 minutter i 
hurtigpistol. 
Seriene fordeler seg slik: 
 
 
Første del øvelse 
Prøveserie serie a 5 skudd på 10 sek. 
4 serier a 5 skudd på 10 sek. 
 
Andre del øvelse 
4 serier a 5 skudd på 8 sek. 
 
Tredje del øvelse 
4 serier a 5 skudd 6 sek. 
 
 
Skivene kontrolleres og lappes mellom hver fem(5) skudds serie. 
 
Utstyr 
Vekten av våpen med alt tilbehør,inkludert balansevekter og tomt magasin,skal 
ikke overstige 1400 gram. 
Avtrekksvekten skal være minst 1000 gram for finpistol og for grovpistol skal 
den være minst 1360 gram.  Ingen del av skjefte eller tilbehør skal omslutte 
hånden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SILHUETTPISTOL 
 
 
 
 
Silhuettpistol  skytes på 25m bane med pistol kaliber 22 short(5,56mm). 
 
Programmet består av 60 konkurranseskudd delt i to  del øvelser a 30 skudd. 
Hver øvelse består av seks (6) serier a 5 skudd.I hver serie skytes det ett skudd 
mot hver av de fem skivene innen den fastsatte tidsbegrensningen for serien. 
Silhuettpistol skytes mot silhuettpistolskiver.Forberedelse tiden er 3 minutter i 
silhuettpistol. 
 
Før hver deløvelse begynner,kan skytteren avgi en(1) prøveserie a 5 skudd på 
 8 sek.fordelt på 5 skiver. 
 
Seriene fordeler seg slik: 
 
Første del øvelse 
 
 
2 serier a 5 skudd på 8 sek. Fordelt på 5 skiver. 
2 serier a 5 skudd på 6 sek. Fordelt på 5 skiver. 
2 serier a 5 skudd på 4 sek. Fordelt på 5 skiver. 
 
 
Andre del øvelse 
 
2 serier a 5 skudd på 8 sek. Fordelt på 5 skiver. 
2 serier a 5 skudd på 6 sek. Fordelt på 5 skiver. 
2 serier a 5 skudd på 4 sek. Fordelt på 5 skiver. 
 
 
Skivene kontrolleres og lappes mellom hver fem(5) skudds serie. 
Ny skive etter hver del øvelse. 
 
 
 
Utstyr  
 
Vekten av våpen med tilbehør,inkludert balansevekter og tom magasin,skal ikke 
overstige 1400 gram, avtrekksvekt minst 1000gram. 
 



 

MR 7  
HURTIGMILITÆR/HURTIGREVOLVER 
Skytes på 25meter og samme program som for hurtigpistol. 
 
Det skytes med Pistol / Revolver kaliber 9mm eller grovere 
 
Programmet består av 60 konkurranseskudd del i tre(3) del øvelser a 20 skudd. 
Hver deløvelse består av fire(4) serier a 5 skudd.MR 7 skytes mot 25m 
Silhuettpistolskiver i serier a 5 skudd.Forberedelse tiden er 3 minutter i MR 7. 
Seriene fordeler seg slik: 
 
 
Første del øvelse 
Prøveserie serie a 5 skudd på 10 sek. 
4 serier a 5 skudd på 10 sek. 
 
Andre del øvelse 
4 serier a 5 skudd på 8 sek. 
 
Tredje del øvelse 
4 serier a 5 skudd 6 sek. 
 
 
Skivene kontrolleres og lappes mellom hver fem(5) skudds serie. 
 
Utstyr 
 
Avtrekksvekten skal være minst 1360 gram.  Ingen del av skjefte eller tilbehør 
skal omslutte hånden. 

 
 
For ytterligere info: 
http://www.skyting.no/files/%7BF6AF5F90-3319-47C2-88A8-
6B1BF6780D28%7D.pdf 
 
 
 
 
 
 
 


