
Presentasjon av 
kursporteføljen



Kursgruppen NROI

Kjell - Leder av NROI rådet

Torbjørn - Medlem av NROI rådet

Lars Einar - Klubbleder og instruktør

Espen - Pistollandslaget og instruktør



Bakgrunn

● NROI har gjennomført ett instruktørkurs 

● NROI har tildelt ROer instruktørrollen etter endt RO kurs 

● Tilbakemeldingene har vært entydig, det er ønskelig med instruktørkurs 

utdanning lik RO utdanning

● Instruktørkurs har vært under planlegging siden 2019

● Skille RO-utdanningen fra instruktørutdanningen

● Tilbakemeldinger om at det er behov for å revidere nybegynnerkurs og 

godkjenningskurset 



Utvikling og evaluering

Utvikling av kursporteføljen er en kontinuerlig prosess men styrt i tid og rom

● Årlig evalueringsseminar på høsten

● Alle innspill tas hensyn til, og legges fram på seminaret

● Årlig oppstartsseminar på våren

Disse seminarene er arenaen for formell evaluering og utvikling



Kursporteføljen for ROer og instruktører 



Range Officer

Chief Range Officer

Tildeling av 
instruktørrolle

Kursporteføljen fram til 2019 for ROer



Kursporteføljen fra 2022 for ROer og Instruktører

RO instructor

Chief RO instructor

Master RO instructor

Shooting Trainer

Shooting instructor

Chief Shooting Instructor

Master Shooting Instructor



Kursporteføljen fra 2022 for ROer og Instruktører

RO instructor

Chief RO instructor

Master RO instructor
Master Range Officer Instructor:
Kan holde alle seminar og eksaminere nye 
Chief Range Officer Instructors

Chief Range Officer Instructor:
Kan holde IROA Level I og IROA Level II 
HG Seminar og kan eksaminere nye 
Range Officer Instructors

Range Officer Instructor:
Kan holde IROA Level I Seminar 



Kursporteføljen fra 2022 for ROer og Instruktører

Shooting Trainer

Shooting instructor

Chief Shooting Instructor

Master Shooting Instructor
Master Shooting Instructor:
Kan eksaminere nye Shooting Instructors opp til og 
med Chief Shooting Instructor.

Chief Shooting Instructor:
Kan eksaminere nye Shooting Trainers og i tillegg 
avholde NROI Godkjenningskurs.

Shooting Instructor:
Kan eksaminere skyttere i DSSN Nybegynnerkurs. Kan 
i tillegg avholde NROI Godkjenningskurs.

Shooting Trainer:
Kan avholde DSSN Sikkerhetskurs og DSSN 
Nybegynnerkurs (men ikke være eksaminator på 
praktisk prøve).



Utvikling av nye kurs



Hva gjør andre?

IPSC: Misia ● Godkjent av Forbunds- 
instruktøren

● Skytter i min 3 år
● Deltatt på min 5 Level 

2-3 matcher siste år
● Godkjent og aktiv RO
● Gjennomført som 

hjelpeinstruktør på 3 
kurs

● Bestå test

● Pedagogisk utdanning. 
Teori og praksis

● Praktisk trening på 
ferdigheter

● Egenferdighetstester

● Opptak: Krav til 
kunnskaper og 
ferdigheter samt 
generell kompetanse

● Instruktørkompetanse 
er både instruktørens 
formelle faglige, 
pedagogiske og 
didaktiske kompetanse

● Skyteteknisk kunnskap. 
Du bør være en rimelig 
god hagle- / rifleskytter.

● Jakterfaring, minimum 
3-5 år.

● Pedagogisk erfaring, 
eller tidligere erfaring 
med forelesninger og 
instruksjon osv.

● Personlig egnethet.



IPSC: Misia



Minst mulig ressursbruk

Best mulig resultat



“Gode skyttere er ikke nødvendigvis gode 
instruktører”

“Gode instruktører er gode skyttere”



Kunnskaper Ferdigheter Holdninger

INSTRUKTØR



Kunnskaper Ferdigheter Holdninger

INSTRUKTØR



Oppbygging av instruktørkurset

Kunnskaper

● Undervisningslære
● Kommunikasjon
● Sikkerhet
● Leksjonsgjennomføring
● Kursgjennomføring
● Refleksjonsoppgaver
● Praktisk instruksjon

Ferdigheter

● Egenferdighet 
tilsvarende B skytter på 
Level 3 (60% eller 
bedre)

Holdninger

● Representerer sporten 
på en forbilledlig måte 
utad

En regionvis samling

Match resultat Opptreden



Kursporteføljen for skyttere



Kursporteføljen for skyttere

1. Sikkerhetskurs (Tryggleik)

2. Nybegynnerkurs

3. Godkjenningskurs





Sikkerhetskurs og Nybegynnerkurs

Bakgrunn for kurset

§ 4-6.Krav til medlemsskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistolar eller revolver til 
sportsskyting

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av pistolar eller revolverar til sportsskyting til 
personar som:
1. har gjennomført tryggingsopplæring arrangert skyttarorganisasjonen,
2. i minst seks månader har vore medlem i skyttarorganisasjon som har godkjent 

skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og
3. siste seks månader har gjennomført 10 av skyttarorganisasjonen sine organiserte 

treningar eller konkurransar.



Skisse over kurset

Sikkerhetskurs (Tryggleikskurs) 12 timer

Tilsvarende NSF/DSF osv. 
Inkluderer å skyte med pistol og (mini)rifle/PCC

Grep 1 Grep 2 Presisjon 1 Presisjon 2 Presisjon 3 Trekk 1 Trekk 2
Trekk 

& Bevegelse 
1 

Trekk 
& Bevegelse 

2 

Praktisk
Prøve

Nybegynnerkurs - Steel Challenge



Nybegynnerkurs
Krav til eleven
Det stilles i utgangspunktet ingen krav til forhåndskunnskaper om skyting hos eleven. 

Krav til instruktøren
Instruktøren må være sertifisert av NROI. Dette fordrer i utgangspunktet bestått NROI instruktørkurs, unntak kan gjøres av 
NROI leder.

Kursomfang
Kursets totale lengde er seks måneder. Hensikten med dette er at elever etter fullført og bestått nybegynnerkurs skal ha 
hjemmel til å anskaffe eget våpen. Dette krevet per tid seks måneders medlemskap i en pistolklubb, samt deltakelse på 
minst ti organiserte treninger. 

Kurset skal ha en progresjon hvor fokuset er på sikkerhet og som gjør at elever uten erfaring med skytevåpen klarer å 
henge med.

Eleven skal først i siste delen av kurset utdannes i  å trekke fra hylster.





Godkjenningskurs

KUNNSKAPER

● Teori: Gjennomgang av 
regelverk

● Prøve: teoriprøve

FERDIGHETER

● Grunnlaget
● Grunnteknikker
● Prøve: ferdighet

HOLDNINGER

● Vurdering av opptreden 
og framferd

GODKJENNINGSMATCH

● 1 stk Level 1 som en del av kurset
● 2 Poeng etter kurset før godkjenning som IPSC skytter


