18.12.2012
Hei ”klubbkontakt”,
Du er mottaker av denne mail fordi du er NFPS‐klubbkontakt for din klubb. Følgende
informasjon er ment for ALLE medlemmer av din klubb som er tilsluttet NFPS.
NROI vil presisere at følgende gjelder fra 01.01.2013:
 ALLE MATCHER SKAL AVVIKLES IHHT IPSC’S GJELDENE REGELVERK!
 ALLE instruktører av godkjenningskurs skal være sertifisert og godkjent av NROI.
INGEN får avholde godkjenningskurs uten å være sertifisert. Kursene skal på
terminlista til NFPS senest 1 uke før oppstart.
 I forbindelse med at det har kommet spørsmål om kravene til L I og L II matcher har
styret diskutert dette og forelagt dette for RD. Følgende er bestemt av RD med
bakgrunn i Appendix 1, pkt 24:
o Pkt. 5 – alle matcher skal ha en RM godkjent av RD*
o Pkt. 20 – anbefalt minimum 30 skudd
o Pkt. 21 – anbefalt minimum 3 stager
o Pkt. 22 – anbefalt minimum 5 deltakere på matchen
*RD har godkjent alle NROI RO som RM på L I og L II matcher.
 I tillegg til at alle Level I‐ og Level II‐matcher skal ha en godkjent NROI RO som Range
Master, skal alle matcher på terminlista senest 1 uke før de avholdes og resultatene
fra alle matcher skal sendes NFPS for offentliggjøring. I tillegg skal ansvarlig RM sende
inn RM‐Report etter matchen til NROI. Alt dette må på plass før en match blir
godkjent. Klubber som ikke har godkjent NROI kan søke styret om dispensasjon fra
dette kravet frem til 31/12‐2013. Alle klubber skal ha tilgang på NROI som kan
benyttes som RM fra 1/1‐2014.
Hvis din klubb mangler eller vil ha flere sertifiserte instruktører eller RO‐er må dere ta
kontakt med NROI. Vi kjører kurs så fort vi ser at vi har tilstrekkelig antall deltakere.
Videre vil jeg minne om annen kursaktivitet. Vi kjører ”CourseDesign‐seminar” og
”MatchDirector‐seminar” første helga i mars, med muligheter for å kombinere dette med
klubbledermøte og Forbundstinget. Det finnes fortsatt ledige plasser på begge disse kursene.
Her vil det være ”førstemann til mølla”‐prinsippet som gjelder.
Vi kommer også til å lansere et eget grunnkurs, ”Godkjenningskurs nye skyttere NFPS”, som
er beregnet på klubber som er rene praktiskklubber og som ikke har en egen moderklubb å
rekruttere medlemmer fra. Dette kursopplegget er beregnet på folk som ikke har våpen og
våpenerfaring fra tidligere og vil gjennom en 6 måneders periode trene dem opp til videre å
kunne delta på ”Godkjenningskurs nye skyttere IPSC”. Dette kurset vil bli lagt ut for
nedlastning på NFPS’ nedlastningssider før nyttår. Dette er et frivillig tilbud som arrangeres
av dere som klubb.
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Da styret har kommet fram til at alle som skal gå godkjenningskurs og grunnkurs skal være
medlemmer av lokal klubb tilsluttet NFPS og medlemmer av NFPS før kursstart er det i
framtida særdeles viktig at dere som klubbkontakter holder rede på, og holder kassereren i
NFPS løpende oppdatert på, hvem som er godkjent praktisk skytter og hvem som ikke er
godkjent.
I en overgangsperiode fram til nytt datasystem i NFPS er plass vil dette være DERES viktige
jobb.
Ta kontakt med kasserer om det er noe dere lurer på.
Etter flere uheldige episoder i høst/vinter vil jeg også minne dere om styrets føringer når det
gjelder å legge ut filmer på sosiale medier. Be alle i klubben om å tenke seg svært nøye om
før de legger filmer ut på nettet, med eller uten våpen.
Jeg vil også be alle tenke seg om når det gjelder valg av stageprops og stagenavn. Jeg
oppfordrer til ikke å lage stager som kan oppfattes støtende eller kan fremstille sporten vår i
et dårlig lys, eller kan oppfattes som å ha preg av «gjengoppgjør» «pokergames»
«oppklaring» eller generelt «combatpreg» Vi driver tross alt sportsskyting.
Jeg vil også benytte anledningen til å ønske dere en riktig god jul og et godt og sikkert nytt
år!
DVC

Lars B Sand
NROI Norway leder
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