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Hvad er NROI  
 
 
NROI Danmark, National Range Officers Institute, er en selvstændig serviceorganisation, hvis ho-
vedformål er at uddanne personer, så de kan varetage opgaver som nationale Range Officer's, Chief 
Range Officer's og Range Master's ved DSF træning og stævner.  
 
Skytter eller distrikter, der ønsker hjælp til afvikling af stævner eller træning, kan henvende sig til 
NROI og få hjælp med disse opgaver.  
 
NROI er opbygget på frivillighedsprincippet og består af skytter, der ønsker at højne kvaliteten af 
træning og stævner.  
 
Som det fremgår af NROI's logo, er Officer's uddannet af NROI uddannet til at afveje en given situ-
ation, så at den bliver retfærdig bedømt.  
 
Hovedopgaven for Officer's i NROI er at sikre overholdelse af diverse skydereglementer og sikker-
hedsbestemmelser.  
 
NROI håber at organisationens arbejde vil være med til at højne kvaliteten af sporten.  
 
Kurser afholdes på tre niveauer, som hvert fører til certifikat som henholdsvis Range Officer (I), 
Chief Range Officer (II) eller Range Master (III).  
 
 
Range Officer  
 
Niveau I kursus der dækker grundbegreberne, sikkerhed, IPSC's regler og principper, en Range Of-
ficers egenskaber, skiver og mål, scoring, mulige straffe og en introduktion til banedesign og admi-
nistration.  
Sikkerhed har en fremtrædende plads på dette og efterfølgende niveauer.  
 
Certifikat som Range Officer kan udstedes af NROI's formand når deltageren succesfuldt har gen-
nemført kurset, den krævede skriftlige test og når instruktøren anbefaler dette. For at deltage kræves 
at ansøgeren har skudt aktivt som licensskytte i mindst 3 måneder.  
 
 
Chief Range Officer  
 
Niveau II kurser vil kort gennemgå niveau I stof og vil derefter hovedsagelig arbejde med princip-
per for banedesign og introduktion til matchadministation. Deltagere skal før kurset indsende for-
slag til en match. Stage's fra denne match vil under kurset blive gennemgået af instruktørene og de 
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andre deltagere.  
 
Certifikat som Chief Range Officer kan udstedes af NROI's formand når deltageren succesfuldt har 
gennemført kurset og når instruktøren anbefaler dette. For at deltage kræves at ansøgeren har funge-
ret aktivt som Range Officer i mindst et år og er licensskytte.  
 
 
Range Master  
 
Niveau III kurset tager ca. et år og omhandler banedesign, administration, oprettelse af og afholdel-
se af stævner. Ansøgere til niveau III kurser skal have fungeret som aktiv Chief Range Officer i 
minimum to år samt have en skriftlig anbefaling fra sin distrikts talsmand eller DSF's formand. 
Brevet skal i detaljer beskrive hvorfor ansøgeren anbefales samt hvad ansøgeren har gjort for at 
fremme praktisk skydning.  
 
Certifikat som Range Master kan udstedes af NROI's formand når deltageren succesfuldt har gen-
nemført kurset og når instruktøren anbefaler dette.  
 
 
Skulle du være interesseret i at blive uddannet til RO, kan du henvende dig til NROI's formand og 
få besked i detaljer om hvad uddannelsen indebærer samt hvad der kræves af dig. NROI har altid 
brug for nye RO's og håber at så mange som muligt vil være med til at gøre vores sport bedre.  
 
 
HUSK  
 
Der skal ved træning og stævner af licensskydninger i DSF regi altid være en Range Officer 
tilstede, der har ansvaret for skydningen.  
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