
Krav og kriterier Kilde Godkjent 
løp/Statistik
k/Alderskla
sser**

Bestenoteri
nger (der 
det ikke 
føres 
rekord)

Nasjonale 
rekorder 
(U20, U22, 
Senior)

Verdensrek
order

Løpet må være approbert og terminfestet NFIFs konkurranseregler: F6 x x x x
Deltaker med rekord må være tilsluttet klubb i NFIF NFIFs konkurranseregler: D1 x x x x
Løpet og dens deltakere må oppfylle krav om gjeldende 
lisens NFIFs konkurranseregler: F6 x x x x
Resultatliste må rapporteres inn senest 5 dager etter endt 
arrangement NFIFs konkurranseregler: G2 x x x x
Tid på deltaker med rekordtid er foretatt med netto 
tidtaking (chip time)

Bestemt av Arbeidsgruppa 
19.11.2021 x x

Løypa må (minimum) være målt av en C-måler i forkant av 
løpet. Ingen krav til etterkontroll

Bestemt av Arbeidsgruppa 
19.11.2021 x x

Løypa må, mellom start og mål, ikke falle gjennomsnittlig 
mer enn 1:1000, dvs. 1 m per km (0,1 %)

WAs konkurranseregler: 31.21.3 + 
NFIFs konkurranseregler: 21c x x x x

Deltaker med rekord må være norsk borger NFIFs konkurranseregler: D1 x x x
Løypas start og mål må ikke være lengre fra hverandre 
enn 50 % av løpsdistansen, målt i en rett linje mellom start 
og mål WAs konkurranseregler: 31.21.2 + 

NFIFs konkurranseregler: 21b x x x
Løpet og dens deltakere må følge skoreglene TR 5 x x x

Deltaker med rekord må fremstille seg for dopingkontroll NFIFs konkurranseregler: D4

x (gjelder 
ikke U20 og 
U22) x

Løpet må inneha en autorisert overdommer 
(forbundsdommer) NFIFs konkurranseregler: Regel 125 x x
Deltaker med rekordtid er foretatt med brutto tidtaking 
(gun shot)

WAs konkurranseregler: Rule 261 + 
55.6 x x

Løp skal startes ved avfyring av en startpistol, kanon, 
lufthorn eller tilsvarende utstyr

NFIFs konkurranseregler: Regel 
240.6 x x



A- eller B-måler måler opp i forkant. Dersom det blir satt 
verdensrekord, må løypa fysisk måles igjen av en annen A-
sertifisert måler enn den som opprinnelig målte løypa. Er 
løypa blitt målt i forkant av to A-målere, eller én A og én B-
måler, så er en etterkontrol ikke nødvendig.

WAs konkurranseregler: 31.21.1 + 
NFIFs konkurranseregler: 21a + d + e x

*B- eller C-måler måler opp i forkant. Dersom det blir satt 
norgesrekord, må løypa fysisk måles igjen av en annen B-
sertifisert måler enn den som opprinnelig målte løypa. Er 
løypa blitt målt i forkant av to B-målere, eller én B og én C-
måler, så er en etterkontrol ikke nødvendig. Det samme 
gjelder A og B.

Bestemt av Arbeidsgruppa 
19.11.2021 x

Rekorder som settes som mellomtider, må være målt og 
merket

WAs konkurranseregler: 31.21.6 + 
NFIFs konkurranseregler: 21f

x (NFIFs 
konkurranse
regel 21b og 
21 c må 
også være 
oppfylt) x

Løpet må operere med minimumstider
Bestemt av Arbeidsgruppa 
19.11.2021

Rekorder kvinner, senior mix WAs konkurranseregler: Rule 261 x x
Rekorder kvinner, senior WAs konkurranseregler: Rule 261 x

* Tas vekk etter 31.12.2024 og erstattes av linja over
** Med aldersklasser menes 10-19 år

Norske rekorder for veteraner (35 og oppover) bestemmes 
av Veteranutvalget, men arbeidsgruppa anbefaler at disse 
minimum følger kriteriene for aldersklasser og maksimum 
følger kriteriene for bestenoteringer


