
Norges Skytterforbunds NAIS-medalje

Norges Skytterforbunds NAIS-medalje eller NAIS-medaljen er et  ferdighetsmerke innen skytesport 
innstiftet i 1939 og forvaltet av Norges Skytterforbund. NAIS står for Norsk Avdeling av Den 
Internasjonale Skytterunion og indikerer at ferdighetskravene er internasjonale. Skyting for å oppnå 
ferdighetsmerket kan finne sted innen Det frivillige skyttervesen, i lag i Norges Skytterforbund og i 
Forsvaret. Opprinnelig gjaldt ferdighetsmerket armégevær, men i 1994 ble lerdue, pistol og viltmål lagt til 
som øvelser med definerte ferdighetskrav.

  
Kravene til å oppnå ferdighetsmerket er slik at det først skytes for å kvalifisere seg til 
NAIS-merket i gull. Etter oppnådd gullmerke kan man over de påfølgende  år kvalifisere 
seg for NAIS-medaljen, først i bronse, så påfølgende år til sølv, og  så neste år til gull. 
Deretter kan man kvalifisere seg videre til stjerne i 
bronse, som  krever oppnådd krav for gullmedalje i 

tre år, så nye tre år for sølv, og så gull. Etter minimum 14 års skytter-
prestasjoner etter kvalifikasjonsreglene oppnår man statuett, som er 
høyeste trinn innen dette ferdighetsmerket. NAIS-medaljen er rund og 
er utført i gull, sølv eller bronse. Motivet er av en bueskytter fra 
vikingtiden, oppvoksende fra nedre venstre kant, med buen spent i 
retning høyre. Over bueskytterens hode, ved medaljens øvre venstre 
kant, står bokstavene «N • A • I • S» i en bue. 

Program:

Pistol 25 m (Fin og Grov) 
Alle kalibere til og med .32'' defineres som fin. Alle kalibere fra 9 mm og oppover defineres som grov. 
Pistol og revolvere er tillatt. Avtrekksvekt skal være min. 1000 gram. Programmet skytes i sin helhet på den 
internasjonale duellskiven. Stående beste hånd. Det godkjennes inntil 2 funsjonsfeil.

• 5 stk. prøveskudd 150 sek. 
• 2 serier á 5 skudd 150 sek. 
• 2 duellserier á 5 skudd 
• 1 serie á 5 skudd 20 sek. 
• 1 serie á 5 skudd 10 sek.

10 m luftpistol 
Det skytes 30 skudd mot den internasjonale luftpistolskiven. Skytetiden er på 45 minutter, inklusive fritt 
antall prøveskudd. Det skal kun lades med en kule av gangen.

Merke- og medaljekrav 
Rekruttmerke 25 m fin 180 poeng 
Rekruttmerke 10 m luft 160 poeng 
Rekruttmerke oppnås etter å ha klart kravet til rekruttmerke. Merket kan oppnås kun en gang. Som rekrutter 
regnes utøvere som inneværende år fyller 16 år eller mindre.

25 m fin 25 m grov 10 m luft 
Bronsemerke 200 poeng 180 poeng 180 poeng 
Sølvmerke 210 poeng 190 poeng 190 poeng 
Gylt merke 220 poeng 200 poeng 200 poeng 
Bronsemedalje 240 poeng 220 poeng 220 poeng 
Sølvmedalje 250 poeng 230 poeng 230 poeng 
Gylt medalje 260 poeng 240 poeng 240 poeng 
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