ARRANGEMENT
AV NM
Innendørs, skive og jakt/felt

NORGES BUESKYTTERFORBUND

Søknad/tildeling av NM
Søknad om å få arrangere NM sendes NBF og avgjøres i utgangspunktet av Tinget. Hvis det
ikke foreligger en akseptabel søknad kan Tinget bemyndige Forbundsstyret til å godkjenne
arrangør av NM.
Dersom det ikke innkommer søknad om NM-arrangement, skal de klubber som har sagt seg
villig til å stå på liste over reservearrangører tre inn som arrangør etter en oppsatt
turnusordning.
Reservearrangører skal ha beskjed minst 18 mndr før mesterskapet.
Dato
NM innendørs arrangeres helgen før Palmesøndagshelgen. Forbundsstyret kan dispensere fra
regelen om tidspunkt.
Datoen for NM skive fastsettes hvert år av Forbundsstyret.
NM jakt og NM felt skal arrangeres i september måned.
Disse to mesterskapene skal helst arrangeres samme helg og være organisert av en klubb, men
med mulighet for å arrangeres på to påfølgende helger og mulighet for å organiseres av to
uavhengige klubber fra samme krets/ område.
Forbundsstyret kan dispensere fra regelen om tidspunkt

Ved alle NM skal det være sanitetspersonell med ambulanse tilstede.
Sanitetspersonell:
 Ved banen skal det finnes personell som har tilstrekkelig opplæring i førstehjelp.
 Plassen skal være behørig merket.
 Sanitetspersonell skal inngå i arrangementets sikkerhetsopplegg og rapportere til
sekretariatet.
.
Lege:
 Lege må være tilkallbar med tilstrekkelig kort responstid (utrykning).
Arrangørens plikt i forhold til sanitetspersonellet:
- Sørge for gode arbeidsforhold for sanitetspersonellet.
Dersom medisinsk leders råd settes til side, vil ansvaret for evt. medisinske konsekvenser
ligge på arrangøren.
Hjelpekorps som Røde Kors eller Norsk Folkehjelp skal bestilles i god tid.
Det anbefales å ta kontakt i brevform senest 1 måned før arrangementet.
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Bane
Innendørs:
Hall med minimumsmål 20x40 m. Fortrinnsvis skal en tribune fortsette i hallens
bredderetning
Forbundsstyret kan gi dispensasjon
Skiveskyting
Fortrinnsvis en åpen slette med minimumsmål 170x155 m.
I utgangspunktet skal banen være så stor at alle kan skyte samtidig, men Forbundsstyret kan
gi dispensasjon og dette er gjort de siste årene. Vi har heldigvis blitt flere skyttere og for at
flere skal kunne arrangere NM er det nødvendig å skyte i flere puljer.
Ved skyting i flere puljer må alle i samme klasse skyte i samme pulje.
Dette gjelder også lagkonkurransen, som omfatter flere individuelle klasser.
Dette innebærer at det er lurt å la alle i samme divisjon skyte i samme pulje. Hvis det ikke er
plass til alle i samme pulje kan rekruttene i recurve og compound skilles fra de voksne da de
ikke konkurrerer i lag sammen.
Jakt og Felt:
Banene skal inspiseres av representant oppnevnt av Forbundsstyret

NBF tilbyr NM-arrangører å gjøre en stabsfunksjon som prissettes og tas med i budsjettet.
Stabsfunksjonen kan gjøre følgende:
Ta i mot påmelding og startavgift
Sørge for medaljer og premier
Sette opp startlister og gjennomføringsprogram
Skrive ut scorekort
Utferdige startnummer og navnelapper
Ta seg av resultatservice under stevnet og videreformidle til nettside
Utferdige resultatlister.
Evnt kostnader til trykking og papir er ikke inkludert i prisen for stabsfunksjonen.
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Budsjett
Arrangøren må sende inn til NBF et budsjett senest 3 måneder før arrangementet. NBF`s styre
skal godkjenne deltageravgift og budsjett.
Eksempel på hva som skal være med i budsjettet
Startkontingent
Premier
Halleie/baneleie-tilskudd fra offentlig etat (kommune/fylkeskommune)
Matteslitasje (10% innendørs, 15% utendørs)
Skiver
Transport av materiell
Innbydelse i Buestikka
Stab til sekretariatet
Diverse administrasjonsutgifter ( papir, tlf. kopiering)
Stevneavgift
Dommere (reise, opphold,honorar)
Sanitetspersonell m/ambulanse
Leie av lydanlegg (hvis nødvendig. Er vanligvis inkludert i offentlige haller/baner)
Utgifter til kommentator (Inne/skive)

A.

Utgifter til program kan ikke innkalkuleres da dette forventes å være en inntektskilde
(annonsering, salg)

B.

Inntekter som ligger på siden av det arrangementstekniske, kommer arrangøren til
gode og skal ikke kalkuleres i budsjettet. Eksempelvis sponsorinntekter, annonser, salg
av mat og kaffe, klebemerker m.v.

I tillegg gir NBF et tiskudd til NM-arrangører
Størrelsen på tilskuddet avgjøres av Tinget gjennom budsjettbehadlingen
I 2014 utbetales kr. 25000 til arrangør av NM

Innbydelse/Påmelding
Innbydelse sendes samtlige klubber, eventuelt på mail til klubbens offisielle e-postadresse,
annonse innrykkes i Buestikka og innbydelsen legges ut på NBF`s hjemmeside. Når det
gjelder innendørs NM må man merke seg at Buestikka ikke kommer ut i januar, så annonse
må inn i desembernummeret.
Foruten de vanlige opplysningene bør NM innbydelsen inneholde en detaljert beskrivelse av
overnattingsmuligheter. Arrangøren bør også ta kontakt med de nærmeste hotellene for å
reservere plasser og oppnå en gunstig pris.
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Fristen for påmelding til NM bør settes ca 1 måned før mesterskapet.
Etter at skivefordelingen er satt opp, bør det sendes melding til klubbene om denne. Klubbene
må i alle fall informeres om i hvilken pulje de forskjellige klasser skyter, dersom dette ikke
går fram av innbydelsen.

Premier
a.
b.
c.

Medaljer skaffes tilveie og betales av NBF
Kongepokal og NBF`s pokal skaffes til veie og betales av NBF
Pokaler til øvrig premiering bekostes av arrangøren, men bestilles gjennom NBF. Det
brukes ¼ premiering.

Klasser.
I NM har man følgende klasser.











Senior damer
Senior herrer
Damer 50
Herrer 50
Junior damer
Junior herrer
Kadett jenter
Kadett gutter
Rekrutt jenter
Rekrutt gutter

Alle disse klasser finnes i divisjonene recurve og compound

Barebow:
Damer,
Herrer
Kadett (fellesklasse begge kjønn)
Rekrutt (fellesklasse begge kjønn)
Tradisjonell (skive og innendørs)
Damer,
Herrer
Kadett (fellesklasse begge kjønn)
Rekrutt (fellesklasse begge kjønn)
Instinktiv(jakt og felt)
Damer,
Herrer
Kadett (fellesklasse begge kjønn)
Rekrutt (fellesklasse begge kjønn)
Langbue ( jakt og felt)
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Damer,
Herrer
Kadett (fellesklasse begge kjønn)
Rekrutt (fellesklasse begge kjønn)
Buejeger: (Bare i NM jakt)
Én felles klasse (kjønn og alder)

I tillegg kan de individuelle skyttere stille i nominerte tremannslag klubbvis. Lagene kan
settes sammen av skyttere fra flere klasser innen samme divisjon. Alle på laget må skyte
samme runde (avstand og skivestørrelse)
Man kan delta i NM fra det året man fyller 13 år, dette er en grense som på bakgrunn av
NIF`s regler om barneidrett er absolutt. Det er klubbens ansvar at det ikke meldes på yngre
deltagere.
Man kan delta i 50+ klassene fra fyllte 50 år

Oppnevning av skyteleder og dommere
Det må oppnevnes en skyteleder i NM innendørs og NM skive og i tillegg til Hoveddommer
minst en dommer pr. 10 matter, I NM jakt og felt skal det i tillegg til Hoveddommer
oppnevnes minst 3 ikkeskytende dommere. Dommere må utnevnes i god tid på forhånd.
Hoveddommer oppnevnes av forbundsstyret. Det bør bare benyttes autoriserte dommere.
Skyteleder bør også være autorisert dommer. Ingen av dommerne kan skyte samtidig som de
dømmer. Dersom det skytes i flere puljer kan en skytter dømme i en pulje hvor han/ hun ikke
skyter.
Hoveddommer bør være på stedet dagen før for å kontrollere banen.
Dommerne skal ha en kompensasjon fastsatt av forbundsstyret; denne er på kr. 500,- pr dag
Videre skal dommerne ha:
- Dekket reiseutgifter
- Dekket overnatting
- Dekket kost. (gratis mat på stevnet og middag etter regning, evnt kr 300,- pr. døgn)

Utstyr
Følgende utstyr må være tilstede:
Utendørs
a.
Baneutstyr
1.
Matter
2.
Stativer
3.
Barduner/plugger
4.
Nummerskilt Tallene skal
være 30 cm høye. Sorte på gul
bunn, vekselvis med gule på
sort bunn(annenhver matte)
5.
Vindflagg (Størrelse ikke
under 25 cm og ikke over 30
cm i noen retning))
6.
Skiver 122 cm 0g 80 cm
seksringet

Innendørs
1.
2.
3.

5.

Matter
Stativer
Nummerskilt Tallene skal være
30 cm høye. Sorte på gul bunn,
vekselvis med gule på sort
bunn(annenhver matte)
Skiver 40 cm og 60 cm hele og
Trippel og Vegas trippel
Skiveplugger

7.
8.

Merkesnor
Målebånd

4.
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b.

c.

d.

7.
Skiveplugger
8.
Flagg for tilkalling av dommer
9.
Merkesnor
10.
Målebånd
11.
Anviser for skyterekkefølge
12.
Lysanlegg
13.
Høytaleranlegg)
14.
Resultattavle
For sekretariatet
1.
Bord og stoler
2.
Skjema for resultatservice
3.
Data, skriver, kopimaskin
4.
Ferdig utfylte scorekort
5.
Mapper for scorekort
6.
skrivesaker
7.
Regelverk

9.
10.
11.
12.
13.

Merketape
Anviser for skyterekkefølge
Lysanlegg
Høytaleranlegg
Resultattavle

For skyteleder
1.
Bord/stol
2.
Rødt flagg
3.
Fløyte
4.
Stoppeklokke
For dommere
1.
Startliste

NBF har en henger med følgende innhold som NM arrangør kan bruke
Flipovere
Signalanlegg
Scorekortmapper

Utlegg av bane
Banen skal være vinklet og alle avstander skal være nøyaktig oppmålt og tydelig merket.
Avstanden måles fra skytelinjen til et merke vertikalt under sentrum (gult) av hver skive.
Skytemattene skal utendørs ha en hellingsvinkel på 10-15 grader og innendørs 0-15 grader.
Alle mattene må ha samme vinkel.
Utendørs
a.
b.

c.

En ventelinje skal markeres minst 5 meter bak skytelinjen
3 meter foran skytelinjen skal det markeres en linje, som skal brukes til å avgjøre
hvorvidt en skytter kan få skyte ny pil etter å ha mistet en. Dersom hele eller del av
pilen ligger innenfor området mellom skytelinjen og tre-meterslinjen kan skytter skyte
ny pil. Hvis ikke regnes pilen som skutt.
Der publikum har adkomstmuligheter skal det settes opp stengsel for å holde
tilskuerne tilbake. Slike stengsler skal stå minst 20 meter tilside for skivelinjens
avslutning på 90 meter, og kan reduseres til 10 meter tilside for skytelinjen. Slike
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stengsler skal også plasseres minst 10 meter bak ventelinjen og bak mattene slik at
ingen kan passere nærmere enn 50 meter bak 90 meteren. Denne avstanden kan
reduseres til 25 meter hvis det finnes skikkelig pilfang bak mattene.
Innendørs skal ventelinjen være minst 3 meter bak skytelinjen. Ved bruk av store haller skal
det også her settes opp publikumssperringer.
Tenk sikkerhet.

Enkel metode på vinkling av bane for stevner ute,
ved bruk av et 50 meter målebånd.
Bruk formelen 3 – 4 - 5
Hvis man måler 40 m fram på banen og 30 meter langs skytelinja skal diagonalen
mellom punktene være 50 meter
5M
.
40 m

50 m

90 ºº

90º

Skytelinje
30 meter

Plassering av skiver.
Når det benyttes en eller to skiver på hver matte skal sentrum av gull være plassert 130 cm
over bakken
Innendørs kan 40 cm skivene plasseres på to rekker. Sentrum av gull skal da være 100 og 160
cm over bakken.
Ved bruk av vertikale trippelskiver (40 cm) skal disse plasseres som følger:
To skiver på venstre del av matten, et åpent felt på min. 15 cm, to skiver på høyre del av
matten. Skivene bør merkes A, C, B, D.
Ved bruk av vertikale trippelskiver 60 cm. Er det bare plass til 2 skiver på matten. Skytter A
og C skyter da på venstre skive og skytter B og D på høyre skive.
Jakt og felt.
Feltskiver skal plasseres minimum 15 cm fra bakken og matten skal gi minst 5 cm margin
utenfor laveste poengsone
40 cm skiver og jaktskiver med 7,5 cm hjerterring skal det være 4 av på målet, plassert som
en firkant.
20 cm skiver skal det være 12 av på målet, plassert i 4 vertikale kolonner av 3 stk.
Ved oppgitte avstander(som i NM) skal det alltid være 2 60cm skiver pr. mål. Skivenes
sentrum skal danne en horisontal linje.
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Gjennomføringen
Innendørs avvikles mesterskapet over 2 eller 3 dager.
Utendørs avvikles mesterskapet over 2 eller 3 dager
NM jakt avvikles over 1 dag
NM felt avvikles over 1 dag

A: Individuelt
a.

Innledning
Innendørs: Det skytes 60 piler på 18 meter
Skive: Det skytes 720-runde
NM jakt skytes på 24 mål ukjent avstand enten papirskiver eller 3D-dyr
NM felt skytes på 24 mål oppmålt avstand
Kvalifisering
I NM Innendørs og NM skive går de 32 beste i hver klasse videre til finaleskyting.
I NM jakt og NM felt er det ikke finaler.
Er det poenglikhet i kampen om å kvalifisere seg, (32. plassen)skytes såkalt ”shootoff”.
Dette er en avgjørende omgang på 1 pil mellom de aktuelle skyttere. Pilen nærmest
senter vinner. Er det ikke mulig å måle noen differanse skytes en ny pil.
Dersom begge skyter Miss, skytes en ny pil. Denne skytingen foretas på ”nøytral”
matte og skytterne får 40 sekunder til å skyte sin pil.
Er det poenglikhet mellom skyttere som har kvalifisert seg, skjer rangeringen etter
10-ere, resp 9-ere (innendørs) eller x-er(skive). Er det likt her, trekkes plasseringen.
Plasseringen blant skyttere som ikke er kvalifisert for finaler, skjer etter poeng, resp,
10-ere, 9-ere (x-er). Er det likt her, dømmes skytterne like.
.
Inntil 32 i hver klasse går til finaleskyting. Dersom det ikke går opp med en
finaleomgang (32,16,8,4,2) får de(n) beste walkover.

b.

Finaler
Det skytes flere finaler der skytter møter skytter etter følgende oppsett basert på den
innledende skytingen:
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SEKSTENEDELS
FINALE

ÅTTENDEDELS
FINALE

1
32

1

17
16

16

9
24

9

25
8

8

5
28

5

21
12

12

13
20

13

29
4

4

3
30

3

19
14

14

11
22

11

27
6

6

7
26

7

23
10

10

15
18

15

31
2

2

KVART
FINALE

SEMI
FINALE

FINALE

bronsefinale

Finalene skytes som sett-skyting for alle klasser og divisjoner innendørs
På skiveskyting skyter recurve, Barebow og tradisjonell sett-skyting
Det skytes inntil 5 sett a 3 piler,
Vinner får 2 settpoeng, taper null. Ved lik score får skytterne ett poeng hver.
Vinner er den som først oppnår 6 settpoeng.
Dersom stillingen etter 5 sett er 5-5 avgjøres matchen ved shoot-off.

På NM skive skyter compoundklassene 5 serier a 3 piler og teller score.
Ved poenglikhet avgjøres matchen med ”shoot-off”.
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B. Lag
Et lag består av 3 skyttere fra samme klubb som skyter samme divisjon og avstand
( innendørs skivestørrelse) Hver klubb kan delta med flere lag i hver klasse
Lagene skal være nominert (forhåndspåmeldt på navn)
Innendørs, i jakt og i felt avgjøres lagkonkurransen etter innledende skyting.
Medaljeutdelingen skal skje så snart skytingen er avsluttet første dag. Arrangøren kan velge å
gjøre dette etter hver pulje, dersom det skytes flere puljer.
I NM Skive skytes det finaler også for lag.
Lagfinalene skytes etter at individuell skyting er avsluttet på mesterskapets første dag.(annen
dag hvis mesterskapet går over 3 dager)
Følgende bestemmelser gjelder for lagkonkurransen i NM Skive:
Inntil 8 lag i hver klasse kan gå til finaleskyting

Gjennomføringen:
1.
2.

3.

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:
a.
Alle lagets skyttere befinner seg bak en linje som er en meter bak
skytelinja. Denne kalles ”En-meterslinja”
b.
Når startsignalet gis og tiden begynner å løpe, går første skytter fram til
skytelinja og starter skytinga
c.
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 tap av poeng:
a.
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.
b.
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 en-meterslinja og skytelinja.
c.
Brudd på disse reglene, som sees i sammenheng, medfører:
1.
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
2.
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.
3.
Også følgende ting kan oppstå:
a.
Skudd før eller etter tidsfristen; lagets høyeste score i serien
tapes.
b.
Flere enn 6 piler befinner seg i matten; de laveste scorene teller
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c.

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 score og de 6 laveste
teller.

C: Utfyllende opplysninger
a.
b.
c.
d.
e.

g.

Alle skyttere får en runde med oppvarmingsskyting før de starter sin første finale.
Individuell medaljeutdeling skjer etter at all skyting i mesterskapet er avsluttet.
Det kan ikke settes norske rekorder i finaleomgangene, selv om de beste skytterne her
skyter 60 skudd.
Innendørs skal all finaleskyting skje på trippelskiver.
Utendørs skjer finaleskytingen på følgende avstander:
1.
Alle seniorer og juniorer, damer og herrer i recurve skyter på 70 m
2.
Kadett jenter og gutter recurve og 50+ damer og herrer skyter på 60 meter
3.
Rekrutt jenter og gutter recurve skyter på 40 meter
4.
Alle klasser i barebow skyter på 40meter
5.
Tradisjonell senior og kadett skyter på 30 meter
6.
Tradisjonell rekrutt skyter på 25 meter
7.
Alle ovennevnte klasser skyter på 122 cm skive.
8.
Alle seniorer, juniorer og kadett i compound skyter på 50 meter
9.
Rekrutt gutter og jenter compound skyter på 30 meter
10.
Alle compoundklasser skyter på 80 cm seksringet skive
Ved skyting om kongepokalen og NBF`s pokal, gjelder vinnerresultatet i gullfinalen.
Skulle det være poenglikhet i kampen om pokalen, skytes shoot-off på vanlig måte.
Dersom flere divisjoner skyter om samme pokal innendørs (gjelder først og fremst for
damer) skal det skytes til skytterne skilles på poeng, ikke nærmest senterregelen. Dette
fordi divisjonene da har ulik skivestørrelse/størrelse på tier.
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Premieutdeling
Forbundsstyret har vedtatt følgende retningslinjer for premieutdelingen på NM:
Rekkefølge, de yngste klassene skal ha sine utmerkelser først, senior klassene til sist.
Prosedyre for utdeling av medaljer og premier til klassene skal skje på følgene måte.
NBF’s presidenten, eller dennes stedfortreder deler ut Kongepokal/er, NBF pokal/er og
medaljer.
Klubbens representant deler ut individuelle pokaler.
Prosedyre for hver enkelt klasse blir følgende:
Gull medaljør først på pallen, så Sølv og Bronse.
Disse får sine medaljer og evt. blomster av NBF president, blir stående og får deretter sine
individuelle premier av arrangørklubbens representant
Medaljørene blir stående mens resten av pokalvinnerne i klassen blir opplest og får sine
pokaler. Disse stiller seg ved siden av bronsevinner i nedadgående rekkefølge.
Vinnere av Kongepokal og NBF pokal skal hver for seg opp på pallen alene tilslutt. Her kan
det gjøres unntak av hensyn til TV-overføring…..

OVERSIKT OVER KONGEPOKALER OG
FORBUNDSPOKALER 2011 – 2016

KONGEPOKAL
HERRER

DAMER

Compound
Inne

Skive

Recurve
Felt

Inne

Tradisjonell
Skive

Felt

Inne

Skive

Compound +
evnt compound
Inne

Felt

Recurve+ evnt
compound
Inne

2011

Tradisjonell + evnt
recurve
Inne
2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014
2015

2015

2016

2016

Det må være 15 deltagere i klassen(e) for at pokalen skal deles ut

NBF`s POKALER
HERRER

DAMER

Compound
Inne

Skive

Recurve
Felt

Inne

2011

Skive

Tradisjonell
Felt

2011

2012

Inne

2012

2016

Felt

Skive

2013

Skive

Felt
2011

2012

2013

2013

2015
2016
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Inne

2014
2015

2016

Felt

2012

2014
2015

Tradisjonell

2011
2012

2014
2015

2016

Skive

2013
2014

2015

Inne

Recurve

2011

2013
2014

Felt

2011
2012

2013

Skive

Compound

2014
2015

2016

2016

Det må være 4 deltagere i klassen for at pokalen skal deles ut

JUNIORPOKAL
HERRER OG DAMER (én til hver)
Compound
Inne

Skive

Felt

Recurve
Inne
Skive

2011

Felt
2011

2012

2012
2013

2013

2014

2014
2015

2015
2016

2016

Denne pokalen deles ut til beste skytter i juniorklassen. For innendørs og skive gjelder resultat
i gullfinalen. For felt gjelder innledende runde da det her ikke er finale.
Det må være minimum 4 deltagere i klassen for at pokalen skal deles ut
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