Reglement for merkeskyting til
Nais medaljen
1. Historikk
NAIS står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion. Norske skyttere deltok
i internasjonale konkurranser fra 1889. I 1920 ble det bestemt at skyttere i de olympiske
leker skulle representere nasjonale forbund tilsluttet Den Internasjonale Skytterunion.
DFS som inntil da hadde tatt hånd om utenlandsrepresentasjonen ønsket ikke å søke slikt
medlemskap og NAIS ble dannet 5. mai 1923.
NAIS-medaljen – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunions armé
geværmedalje – ble innstiftet i 1939.
Det var Ove Gude som i sin tid laget programmet for NAIS. I 1990 ble reglene for
skytingen betydelig forenklet, samtidig som poengkravene ble noe skjerpet p.g.a bedre
presisjonsvåpen. Etter ønske fra fagkomité Rifle, Pistol og Viltmål ble NAIS programmet
også utvidet til å gjelde disse våpengrenene fra 1.1.1994
2. Arrangør
Skyting om NAIS-medaljen kan arrangeres av avdelinger i Forsvaret, Det Frivillige
Skyttervesen og alle klubber/lag tilsluttet Norges Skytterforbund som har vedkommende
skytegren på sitt program. Samme skytter kan skyte flere program parallelt.
3. Program
Pistol
25 meter – skyting på duellskive
5 stk prøveskudd

150 sek

2 serier à 5 skudd

150 sek

2 duellserier à 5 skudd
1 serie à 5 skudd

20 sek

1 serie à 5 skudd

10 sek

Luftpistol
30 skudd på 10 meter på godkjent 10 meters internasjonal luftpistolskive
4. Tekniske data
Alle godkjente våpen i NSF`s programmer (pistol/revolver fra cal .22 opp til 11,25 mm). I
finpistol regnes våpen i cal 22 og .32 S&W. Det skytes kun med en hånd (også for
rekrutter). Det tillates inntil 2 funksjoneringsfeil.
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5. Merke- og medaljekrav 30 skudd
25 m fin

25 m grov

10 m luft

Bronsemerke

200 p

180 p

180 p

Sølvmerke

210 p

190 p

190 p

Gyltmerke

220 p

200 p

200 p

Bronse medalje

240 p

220 p

220 p

Sølv medalje

250 p

230 p

230 p

Gylt medalje

260 p

240 p

240 p

Rekruttmerke

180 p

Rekruttmerke 40 skudd

250 p

6. Merker, medaljer, stjerner og statuett
Bronsemerke

Se bronsemerke krav

Sølvmerke

Se sølvmerke krav

Gylt merke

Se gylt merke krav

Bronsemedalje

Se bronsemedalje krav

Sølvmedalje

Se sølvmedalje krav

Gylt medalje

Se gylt medalje krav

Bronse emaljestjerne

Emaljestjerne i bronse opnås etter å ha klart kravet til
gylt medalje i tre forskjellige år etter gylt medalje

Sølv emaljestjerne

Emaljestjerne i sølv opnås etter å ha klart kravet til
gylt medalje i tre forskjellige år etter emaljestjerne i
bronse

Gylt emaljestjerne

Emaljestjerne i bronse opnås etter å ha klart kravet til
gylt medalje i tre forskjellige år etter emaljestjerne i
sølv

Statuett

Statuett oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje
første år etter gylt emaljestjerne

Det er ikke krav om at bronsemerket skal være oppnådd før det kan skytes om
sølvmerket, og ikke krav om at sølvmerket må være oppnådd før det kan skytes om det
gylte merket. Kravet til gylt merke må være oppnådd før det kan skytes om
bronsemedalje det påfølgende år. Deretter må sølvmedalje oppnås før det kan skytes
om gylt medalje. Det kan skytes flere ganger pr. år, men bare ett resultat kan
registreres som tellende.
Skyting om NAIS medaljene kan ikke legges inn i andre skyteprogram.
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