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Innledning
Hensikten med denne håndboka er å gi en forklaring om NROI, fastsette
medlemskapskriteriene og komme med hvilke forventninger vi har til atferd hos våre
NROI-medlemmer.
Innholdet knyttet til atferd og oppførsel er ikke ment å dekke alle eventualiteter, men
fastsette et minimum, og felles standarder for NROI- funksjonærer. I alle tilfeller,
gjenspeiler oppførselen og ytelse til våre medlemmer, bildet av IPSC og vår Regional
Director utad, da NROI-personell er definert som disses representanter.
Gjennom denne håndboken vil begrepene "vi", "oss", "vår", osv. referere til National
Range Officers Institute - Norway.
Referanser gjort i denne håndboken til det mannlige kjønn (f. eks "han" og ”hans”)
anses også å inkludere også det kvinnelige kjønn (f. eks "hun ", "henne").

Denne håndboken omhandler særnorske forordninger. Innholdet som er tatt med
i denne håndboken overstyrer det som står i ”IROA Handbook”.
I alle andre tilfeller gjelder ”IROA Handbook” også for norske NROI.

LAST NED, LES, SETT DEG INN I OG OPPTRE OGSÅ I HENHOLD TIL:
• IROA Handbook
• IROA RO Manual
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Hva er NROI?
NROI Norway er en organisasjon av og for skyteledere. NROI er organ i
Dynamaisk Sportsskyting Norge (DSSN). NROI Norway er ansvarlig for
utdanning og sertifisering av nasjonale skyteledere (Range Officers) etter
fullmakter gitt av DSSN, og i samsvar med internasjonale standarder satt av
International Practical Shooting Confederation (IPSC) og International Range
Officers Association (IROA). Pensum, utdanningsmateriale og metodikk
utviklet av IROA for dette formålet benyttes, med de tilpassninger som er
nødvendig for norske forhold. NROI Norway er også ansvarlig for opplæring
av nye skyttere og igangkjøring av nye medlemsklubber.
NROI sin myndighet.
NROI har det fulle ansvar og kompetanse i alle forhold som gjelder Range
Officers.
NROI- Styret.
NROI-styret skal bestå av NROI Lederen og et NROI-Råd. Styret er
kompetent i alle saker som faller inn under NROI’s myndighet.
NROI-Leder.
NROI-Leder skal utnevnes av Styret i DSSN. NROI Leder rapporterer direkte
til Regional Director.
Den som skal velges som NROI-Leder må være medlem av NROI og / eller
IROA.
NROI-Leder innehar organets fulle beslutningsmyndighet.
NROI-Leder forestår den daglige drift av NROI og har ansvaret for å overse
delegert myndighet.
NROI-Leder plikter, uten ugrunnet opphold, å nedsette et NROI – Råd.
NROI-Leder kan til enhver tid nedsette de komiteer denne finner nødvendig
og delegere disse, eller enkeltpersoner i NROI - Rådet, myndighet til å
kontrahere på sine vegne.
NROI – Leder skal ha møte- og talerett på styremøter i DSSN, for saker som
hører under NROI.
NROI-Rådet.
NROI-Rådet utnevnes av NROI-Leder, i samråd med styret i DSSN.
NROI - Rådet rådgir NROI- Leder i dennes arbeid og skal orienteres om alle
forhold som ligger utenfor den daglige drift.
NROI - Rådet skal ha minst tre medlemmer, i tillegg til NROI-Leder.
NROI-Leder bør, hvis ikke denne finner at tungtveiende grunner taler i mot,
fatte beslutninger i tråd med NROI – Rådets anbefalinger.
NROIs oppgaver er blant annet dette:
Utdannelse av Range Officers og skyttere. Herunder utarbeidelse av
nødvendig kursmateriell, gjennomføring av kurs og alle andre forhold som
faller inn under dette.
Vedlikehold av medlemslister, medlemsstatus med mer.
Tilrettelegge for bruk av tilgjengelig personell i matcher.
Sørge for bestilling og administrasjon av materiell.
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Skyteledere sertifisert av NROI Norway, definisjoner:
Range Officer, RO – skyteleder som gir standplasskommandoer, overvåker skytterens
sikkerhetsmessige opptreden, samt at skytteren utfører øvelsen i samsvar
med øvelsesbeskrivelsen. Angir skytetid, resultat og straffepoeng og
verifiserer at disse er blitt korrekt nedtegnet i skyteprotokollen. Underlagt
CRO og RM.
Chief Range Officer, CRO – skyteleder med ansvar for, og ledelse av, alt personell og
all aktivitet på det område eller de øvelser som hun/han kontrollerer.
Overvåker rettferdig, korrekt og lik anvendelse av regelverket. Underlagt RM.
Range Master, RM – skyteleder med ansvar for sikkerheten på, og ledelse av alt
personell, på banen hun/han er gitt myndighet over. Kvalitetssikrer at alle
regler og retningslinjer gitt av IPSC etterleves.
Stats Officer, SO – skyteleder med ansvar for å samle inn, sortere, verifisere og
registrere alle skyteprotokoller. Skal publisere alle midlertidige og endelige
resultater, og statistikk. Kvalitetssikrer at ufullstendige og feilaktig registrerte
skyteprotokoller rapporteres til Baneleder eller Stevneleder. Direkte underlagt
RM. Det finnes pr dd ingen egen utdannelse for SO.
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Krav til skyteledere sertifisert av NROI Norway.
All utdanning av RO’er foregår ihht de gjeldene kursene fra IROA. Kurset kan holdes på
engelsk eller norsk.
NROI Norway Range Officer, RO
Må være gyldig medlem av DSSN (IPSC Norway)
Må ha minimum ett års erfaring som IPSC-skytter hvor vedkommende
minimum må ha gjennomført 6 matchpoeng som skytter på Level 2 eller
høyere.
Må ha gjennomført og bestått et IROA Level I Seminar
Må ha opptjent tre (3) matchpoeng som provisional (under veiledning av en
godkjent IPSC Range Official). Disse provisionalpoengene kan ikke bare
være fra Level I og må opptjenes innen 2 år.
Unntak fra disse kravene kan avvikes av NROI leder.
NROI Norway Chief Range Officer, CRO
Søknad om forfremmelse til CRO må rettes til NROI Norway
Må være gyldig medlem av DSSN (IPSC Norway)
Må være godkjent NROI Norway RO
Må ha minimum 2 års erfaring som RO. Match erfaring må også være fra
Level II og høyere.
Må ha skriftlig anbefaling fra en godkjent CRO, RM, NROI leder eller Regional
Director.
Må ha akkumulert et minimum av 28 matchpoeng, derav minst 10 poeng som
CRO på Level II eller høyere og minimum 6 poeng som RO på Level III eller
høyere matchnivå.
Må ha gjennomført og bestått NROI/IROA Level II Seminar
Unntak fra disse kravene kan avvikes av NROI leder.
NROI Norway Range Master, RM
NROI Range Master utnevnes av NROI leder eller Regional Director.
Må være gyldig medlem av DSSN (IPSC Norway)
Må være godkjent NROI Norway CRO
Må ha minimum 1 års erfaring som CRO
Må ha akkumulert et minimum av 55 matchpoeng, derav minst 15 poeng som
CRO på Level III eller høyere matchnivå.
Må ha jobbet minimum en Level III, eller høyere, som Provisional Range
Master under en godkjent NROI RM.
Unntak fra disse kravene kan avvikes av NROI leder.

Forfremmelser av NROI skyteledere
Forfremmelse av NROI skyteledere gis etter de retningslinjer som er gitt over.
Søknad om, og anbefaling av, forfremmelse sendes NROI Norway. Søknaden
blir deretter behandlet i NROI-rådet. Endelig vedtak om forfremming gjøres i
møte i NROI rådet ved første anledning. Vedtak om forfremmelse må være
enstemmig. Om søknaden avslås gis søkeren en karantenetid på to (2) år før
ny søknad kan fremmes.
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Krav til årlig vedlikehold av sertifisering som NROI Norway Range
Officer.
NROI Norways skyteledere må opptjene et minimum av seks (6) matchpoeng
årlig for å opprettholde sin sertifisering. Om en skyteleder ikke kan opptjene
de nødvendige poeng ett år, kan vedkommende resertifiseres, til sin status,
det påfølgende år ved å opptjene tre (3) poeng under veiledning. Etter 2 år
uten tilstrekkelig poeng minster man sin godkjennelse.
Av de årlige 6 poengene må det være minimum en Level II-match
NROI leder avgjør i hvert enkelt tilfelle hva som skal til for å reinnsettes.

Match Level og poeng
IPSC Match Level er fastsatt i vedlegg A1 av de nåværende utgavene av
IPSC Handgun/Rifle/Shotgun Competition Rules.
Stevner blir tildelt en poengverdi, som et mål på deltakelse og vedlikehold for NROI
medlemmer som følger:
IPSC-matcher
1 poeng - Level I Match (lokalt klubbstevne)
2 poeng - Level II Match (åpen stevne, også for andre enn arrangørklubben)
3 poeng - Level III Match (åpent internasjonalt stevne, f.eks NM)
4 poeng - Level IV Match (f.eks Europamesterskap)
5 poeng - Level V Match (VM)
Godkjenningskurs nye skyttere IPSC
3 poeng – Godkjenningskurs nye skyttere IPSC (nye praktiske skyttere)
Sivilpistol og Steel Challenge
1 poeng - Level I Match (lokalt klubbstevne)
2 poeng - Level II Match (åpen stevne, også for andre enn arrangørklubben)
3 poeng - Level III Match (NM)

OBS

Det er kun IPSC-matcher (Level III og høyere) som kvalifiserer for å kunne
søke IROA.
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Instruktører
Fra og med 01.01.2013 må alle som vil være instruktører i regi av DSSN eller NROI
være godkjent og sertifisert av NROI. Instruktør- og identitetsbevis vil bli utstedt.
Kurs

Kommentar

NROI Godkjenning

IROA Level I Seminar

NROI CRO eller
IROA CRO

Kurset avholdes som
NROI Level I men
det kan søkes om
IROA status gjennom
RD.

Av instruktør. Diplom
underskrevet av
instruktør og NROI
Leder

IROA Level II Seminar

NROI RM eller
IROA CRO.
Minimum 60 IROA
poeng

Kurset avholdes som
NROI Level II men
det kan søkes om
IROA status gjennom
RD.

Av instruktør. Diplom
underskrevet av RD /
NROI Leder

Kurset avholdes som
et NROI kurs

Av instruktør. Diplom
underskrevet av RD /
NROI Leder

Foreløpig ikke mulig

Kurset avholdes som
et NROI kurs

Av instruktør. Diplom
underskrevet av RD /
NROI Leder

Foreløpig ikke mulig

Kurset avholdes som
et NROI kurs

Av instruktør. Diplom
underskrevet av RD /
NROI Leder

Foreløpig ikke mulig

Kurset avholdes som
et NROI kurs

Av instruktør. Diplom
underskrevet av RD /
NROI Leder

Ikke mulig

Kurset avholdes som
et NROI kurs

Av instruktør. Diplom
underskrevet av RD /
NROI Leder

Ikke mulig

Kurset avholdes som
et NROI kurs

Av instruktør. Diplom
underskrevet av RD /
NROI Leder

Ikke mulig

Kurset avholdes som
et NROI kurs

Av instruktør Diplom
underskrevet av
NROI leder

Ikke mulig

IROA Course Design

IROA Match Director

IROA Range Master

IROA Stats

IPSC Region
Administration

IPSC Admin at National
Level Competitions

Godkjenningskurs nye
skyttere IPSC

Godkjent
Instruktør

NROI CRO / IROA
RO eller
Erfaring som
MD/RM i
minimum 5 Level
III
NROI CRO / IROA
RO eller
Erfaring som
MD/RM i
minimum 5 Level
III
NROI RM eller
IROA CRO/RM
NROI CRO / IROA
RO eller
Erfaring som
MD/RM i
minimum 5 Level
III
NROI CRO / IROA
RO eller
Erfaring som
MD/RM i
minimum 5 Level
III
NROI CRO / IROA
RO eller
Erfaring som
MD/RM i
minimum 5 Level
III
Sertifisert av NROI
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IROA/IPSC
Godkjenning
RD har mulighet for å
godkjenne at kurset
som avholdes er IROA
status level I. Dette
forutsatt at instruktøren
har akkreditering fra
RD på forhånd. RD kan
da be om at
”Certificate” kan
inneholde teks om at
bestått kurs gjelder for
både NROI og IROA.
RD har mulighet for å
godkjenne at kurset
som avholdes er IROA
status level II. Dette
forutsatt at instruktøren
har akkreditering fra
RD på forhånd. RD kan
da be om at
”Certificate” kan
inneholde teks om at
bestått kurs gjelder for
både NROI og IROA
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Ut over tabellen over anbefales det at RD / NROI Leder sammen eller hver for seg
gjennomfører seminarer for dem som ønsker å være instruktør et av de nevnte kurs, slik
at forståelsen av innholdet i disse blir ivaretatt i henhold til intensjonen. Etter dette vil
det bli utstedt et sertifikat for instruktører for gjeldene kurs, for en tidsbegrenset periode.
En naturlig begrensning er til kursene blir revidert av IPSC og nytt revidert kurs trer i
kraft. Deretter trenger instruktørene kun et oppgraderingskurs. Forutsetningen er at
instruktørene er aktive instruktører.
Endringer kan skje når som helst etter beslutning tatt av NROI Leder i samråd med RD.
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Vedlegg A

NROI Norway - UNIFORMSREGLEMENT
NROI Norways medlemmer skal til enhver tid se bra ut og være gjenkjennelige for alle i
IPSC sammenheng, både innenlands og utenlands.

NROI skjorte
•
Hvert aktive medlem i NROI skal ha 2 stk skjorter til bruk i RO-sammenheng.
•
Skjortene skal være i riktig farge og av oppdatert kvalitet.
•
Skjortene skal stappes ned i buksa!
NROI cap
•
NROI’s røde cap skal benyttes.
Mørke blå bukser, enten lange eller korte.
•
Helst IROA’s bukser ( for tiden ”5.11 Taclite Pro Pant” i farge ”Dark Navy”)
•
IKKE blå jeans
Matchende sokker og skotøy.
•
IKKE sandaler.
Se til at uniformen er ren og ser bra ut. Sørg for å skifte ut ødelagte og utslitte klær.

HØST/VINTER/VÅR
På svært kalde dager, når en langermet genser ikke er tilstrekkelig under RO-skjorta er
det tillatt å benytte hensiktsmessige klær.

Aldri skyt eller bær våpen i uniform.
“§ 7.3.2 (…)

Persons who are certified Match Officials, but who are actually participating in the
match as regular competitors, have no standing or authority as Match Officials for that
match. Such persons should therefore not participate in the match wearing garments
bearing Match Official insignia.”
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