
Norske Rifleveteraner 
 

Formål 
Norske Rifleveteraner er en uavhengig og upolitisk interesseorganisasjon for eldre eller erfarne rifleskyttere 
som konkurrerer i sportsskyting og arrangerer konkurranser for sportsskyttere tilknyttet Norges skytterforbund 
(NSF). Norske Rifleveteraner skal fremme sportsskyting i Norge i samsvar med NSFs hovedformål og Norske 
Rifleveteraners interesse for sportsskyting. 

Organisering 
Dette dokumentet gjelder fra 1.januar 2022. Dokumentet kan endres når det anses å være alminnelig enighet 
om det blant skytterne i Norske Rifleveteraner. Sist endret 31.03.2022. 

Ledelse 
Norske Rifleveteraner ledes av et styre sammensatt av åtte representanter, to fra hver av regionene Sør, Øst, 
Vest og Midt-Norge. Styret konstituerer seg selv og utnevner leder for to kalenderår om gangen. Lederen har 
dobbeltstemme ved stemmelikhet og vetorett i beslutninger som krever avstemming. Leder kan maksimalt 
velges i tre sammenhengende perioder (6 år). Den andre representanten fra lederens region fungerer som 
nestleder. Så langt det er hensiktsmessig skal det søkes å fordele lederfunksjonen på ulike regioner over tid. 

Utnevnelse 
Regionens representanter utnevnes av og blant de inntil ti mest aktive sportsskytterne og arrangørene av 
konkurranser for sportsskyttere i hver region. Arrangering av en konkurranse teller tilsvarende som deltakelse i 
fem konkurranser. Den kandidaten flest stiller seg bak velges til styret. 

Oppgaver 
Styrets oppgave er å arbeide for formålet slik det er beskrevet nedenfor. Styret er Norske Rifleveteraners 
kontaktpunkt for andre lands tilsvarende organisasjoner og koordinerer samarbeid, regelverk, deltakelse i 
konkurranser og laguttak med disse organisasjonene på tvers av landegrensene ved representasjon for Norske 
Rifleveteraner. Styret skal koordinere og bidra til aktivitet og gjennomføring av konkurranser for rifleveteraner i 
Norge, og representasjon av Norske Rifleveteraner, laguttak, i konkurranser for rifleveteraner i utlandet. 

Styret kan etter enstemmighet og på eget ansvar representere Norske Rifleveteraner utad i saker som omfattes 
av formålet. Styret skal sørge for åpenhet om Norske Rifleveteraners aktiviteter og beslutninger, og i sitt arbeid 
bygge på samme verdigrunnlag som gjelder for Norges Idrettsforbund og Norges Skytterforbund. 

Regioninndeling 
Sør består av fylkene Viken (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold), Oslo, Agder, Vestfold og Telemark. Øst 
består av fylket Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland). Vest består av fylkene Rogaland, Vestland og Møre 
og Romsdal. Midt består av Trøndelag. Nord er nå ikke representert i styret, men består av Nordland og Troms 
og Finnmark. Referansen til fylker er slik de var ved stortingsvalget 2021, og regioninndelingen representerer 
geografiske områder og er uavhengig av senere endringer.  

Sportsskyttere i Norske Rifleveteraner 
Sportsskyttere i Norske Rifleveteraner er alle rifleskyttere som er medlem i klubb/lag tilknyttet NSF og har 
oppnådd alder som kvalifiserer for deltakelse i en av veteranklassene. I tillegg også skyttere over 30 år, 
inklusive paraskyttere, som har avsluttet satsing på nasjonalt toppnivå, og som ønsker å fortsette sportsskyting 
som breddeidrett. 

  



Endringshistorikk: 

30.01.2022: Nord er delt opp i Midt- og Nord-Norge. Nord inngår i regioninndelingen, men er ikke representert i styret. 

31.03.2022: Formål flyttet til første kapittel. Formalisert nestleder-rollen og veiledning om fordeling av lederrollene på ulike 
regioner over tid. Fjernet arbeidsgruppe som benevnelse på styrefunksjonen. Enkelte språklige tilpasninger. 


