Birkenes og Lillesand sportskytterlag

Nybegynneren

Rekreasjonsskytteren

Mosjonsskytteren

Konkurranseskytteren

Er selv uten egne
våpen og deltar i
klubbens opplæringstilbud

Skyter fra tid til annen,
mest
trening
men
deltar også sporadisk
på
stevner.
Forholdsvis beskjeden
aktivitet.

Et
høyere
aktivitetsnivå.
Deltar regelmessig i klubbens
aktiviteter herunder deltakelse
på klubbstevner, men deltar
også fra tid til annen i åpne
(approberte) stevner.

Trener mye og er aktivt
med i konkurranser i så
vel i egen klubb som i
åpne
(approberte)
stevner

Minst 2-3 ganger på
banen pr mnd under
opplæringsperioden før
eget
våpen
kan
erverves

Minst 4 fremmøter pr
år (organisert trening
eller
stevne)
i
pistolklubb (evt gruppe
i pistolklubb) som er
tilsluttet det forbund
som har skyting med
det aktuelle våpen på
sitt program.

Trener
minst
2-3
Minst 2-3 ganger på banen pr ganger på banen pr
mnd (sesongavhengig mht mnd, samt deltar på
baneforhold)
minst
10
stevner(starter) pr år
Minst 4 stevner pr år hvorav
minst
(tilstrekkelig med deltakelse i halvparten
åpne
klubbens
terminfestede (approberte)
klubbstevner)
innefor stevner(starter).
forbundets reglement.
Åpne ikke-approberte
stevner regnes som
Ved
medlemskap
klubbstevne.
i/tilslutning til
flere forbund kreves
Konkurransekravet
det minst 4 fremmøter
gjelder for hvert enkelt
(organisert
trening
bruksområde det skal
eller stevne) pr år pr
erverves
reserveforbund.
/tilleggsvåpen til .
For skyttere tilsluttet
NFPS gjelder følgende:
Level I stevne teller
som klubbstevne
Level II stevne teller
som 2 åpne stevner
Level III - V stevner
teller som 4 åpne
stevner.

Har ikke eget våpen
Bruker klubbvåpen

Kan erverve og inneha
inntil (dvs maks) 4
våpen
innen
det
enkelte
forbunds
reglement
som
vedkommende
kan
dokumentere
tilknytning til og hvor
aktivitetskravet
er
oppfylt.
Våpnene
må
forskjellige
bruksområder.

Kan erverve og inneha våpen
innenfor
samtlige
bruksområder
(ett
pr
bruksomåde)
innen
det
enkelte forbundets reglement.
Gjelder de(t) forbund som
vedkommende
kan
dokumentere tilknytning til og
hvor
vedkommende
har
oppfylt krav til fremmøte og
stevneaktivitet.

ha
For tilfelle av at ett våpen
lovlig kan benyttes innen flere
bruksområder (også innen
flere forbund) ansees behovet
innen disse bruksområder
dekket med det ene våpenet.

Kan erverve og inneha
tilleggs-/ reservevåpen
innenfor hvert av de
bruksområder
som
vedkommende
kan
dokumentere aktivitet
som ovenfor nevnt.

