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: : DFS informerer : :
Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-Norge om
aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du
blant annet finne informasjon om kursvirksomheten i DFS, ”Prosjekt
Grasrot” og mye mer.

Endringer for klasse rekrutt

HUS

K!

Fra 1/1-2012 er det kun lovlig å benytte kaliber .22
i klasse rekrutt. 11, 12 og 13-åringer som ønsker å
skyte med 6,5 mm må delta i klasse eldre rekrutt.
En rekrutt kan når som helst i løpet av kalenderåret
velge å rykke opp i klasse eldre rekrutt. Det er ikke
anledning til å gå tilbake til rekruttklassen i løpet av
samme kalenderår, om man har valgt å delta i klasse
eldre rekrutt på ett eller flere stevner.

Endringer for veteraner

HUSK

!

Fra 1/1- 2012 kan ikke skyttere som er klasseført
i klasse V65 eller V73 lenger velge å skyte i klasse
V55 fra stevne til stevne. Det presiseres at dette
også g jelder for feltskyting.
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Kursplan for sentrale kurs i 2012
DATO

KURS / MØTE

STED

ANSVARLIG

20. – 22. jan

Skyteinstruktørkurs I, alt.
(Vestlandet landsdel)

Bømoen

Sørensen

27. - 29. feb.

Kurs for IT-kontakter

Gardermoen

Finstad

04. - 05. feb.

Kurs for nye tillitsvalgte

Gardermoen

Lundon

10. - 12. feb.

Kurs for IT-kontakter

Gardermoen

Finstad

07. - 11. mai

Skyteinstruktørkurs I

Dombås

Sørensen

13. - 14. okt.

Skyteinstruktørkurs III

Gardermoen

Sørensen

27. - 28. okt.

Regionalt seminar
(Sør- og Vestlandet)

Bergens
området

Mjøseng

03. - 04. nov.

Regionalt seminar
(Østlandet)

Ikke bestemt

Mjøseng

03. - 04. nov.

Kurs for banekontakter

Østlandet

Kristiansen

08. - 11. nov.

Skyteinstruktørkurs II

Dombås

Sørensen

Tidspunkt for Regionale seminar i 2012
Merk tidspunkter for de regionale seminarene. Seminaret for Sør- og Vestlandet landsdeler er justert 2 uker fram i forhold til tidspunkt angitt på kalender og i trykt aktivitetsplan. Samlagene blir invitert til å delta med leder, ungdomsleder og utdanningskontakt.
Instruktørkurs 3 for aktive samlagsinstruktører i 2012
Instruktørkurs 3 har som mål å videre- og etterutdanne aktive samlagsinstruktører.
Dette er et viktig kurs for å opprettholde faglig kompetanse og motivasjon blant DFS
sine 90 samlagsinstruktører. Grunnet økonomiske begrensninger har ikke kurset blitt
arrangert siden 2008, og det har derfor blitt stadig høyere prioritert, med det resultat at
det igjen står på kursplanen for 2012.
Det er et krav om at man er aktiv samlagsinstruktør for å kunne delta på kurset. Rapportering av egen virksomhet skjer via Tillitsnett innen 10. januar det påfølgende år.
Rapporteringen er basert på et tillitsforhold, og gjøres av den enkelte.
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Kurs III for tidligere
NTG og VGS elever

Instruktørstøtte til
samlagene i 2012

DFS ønsker å knytte til seg sterkere til
skyttere som har fullført NTG eller VGS
med skytterlinjer. Erfaringsmessig er
dette skyttere som gjennom sin bakgrunn er svært faglige sterke innen
alt hva angår trening og skyteteknikk,
og de vil således kunne fungere godt
som instruktører og resurspersoner.
DFS ønsker å holde et kombinert
instruktør- og fagkurs for et utvalg av
ca 15 tidligere skytterlinjelever parallelt med instruktørkurs 3. Vi ser her for
oss en del felles leksjoner og foredrag,
samtidig som det gis en mer grunnleggende innføring i DFS sin virksomhet for denne gruppen spesielt. Innen
årets økonomiske rammer finner ikke
DFS plass til dette kurset. I et forsøk
på å framskaffe finansiering vil det
bli søkt om ekstra prosjektstøtte fra
Forsvarsdepartementet til gjennomføring. Det vil derfor være uavklart en
tid framover om kurset blir arrangert
eller ikke.

Det er for neste år avsatt et begrenset
beløp til dette formålet, noe som kan
vise seg å gjøre det vanskelig å imøtekomme alle forespørsler. For koordinering av støtten er det ønskelig at
behov blir meldt til utdanningssjef
Engebret Mjøseng innen 1. februar.
Dette slik at vi får en oversikt som viser
det samlede behov, og med det som
grunnlag kan gjøre en prioritering
om nødvendig. Samlag som ikke har
mottatt slik støtte de siste årene vil bli
prioritert.

Innrapportering
Kurs og samlinger arrangert i 2011 som
er bidragsberettiget må rapporteres
til Skytterkontoret innen utgangen av
året. Det samme gjelder for refusjon av
reiseutgifter for utdanningskontakter,
skifeltkontakter, banekontakter, ITkontakter og samlagsinstruktører.

Skytterkontorets utdanningsavdeling,
med støtte fra økonomiavdelingen
og informasjonsavdelingen, kan bistå
med instruktørstøtte til kurs i organisasjonsutvikling og organisasjonsarbeid i regi av samlagene.
Ønsker om instruktørstøtte til gjennomføring av kurs i DFS administrasjonsprogram / bruk av Tillitsnett / etablering av websider meldes direkte til
It-sjef Geir Finstad.
Ungdomskonsulent Nils Erik Lundon
har utviklet et fag- og motivasjonskurs
for ungdomsledere og medlemmer
av ungdomsutvalg. Kursene vil fortrinnsvis bli prioritert til samlag med
betydelig redusert rekruttering over
de siste år. Henvendelser om kurset
gjøres direkte til Lundon på
nel@dfs.no
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Instruktørkurs 1a i
samlagene

Samlagene har et
opplæringsansvar

Alle samlag oppfordres til jevnlig på
egenhånd å arrangere instruktørkurs
1a. Det er kjent at mange samlag ser et
stort behov for å arrangere slike kurs,
men det er dessverre for få som klarer
å iverksette dette. Eksempelvis var det
i 2011 kun ett samlag som har holdt
kurset. Kvalifiserte lagsinstruktører er
nøkkelpersonell i rekrutteringsarbeidet,
og det er derfor en prioritert oppgave å
utdanne flest mulige instruktører. Oppfordringen til samlagene er derfor å
jobbe ekstra hardt for å få på plass slike
kurs neste år, og gjerne i samarbeid
med et nabosamlag for å kombinere
instruktørkrefter etc.

DFS sin opplæringsmodell er bygget opp etter prinsippet om at den
sentrale opplæring skal rettes spesielt
mot de tillitsvalgte i samlagene, som
igjen skal stå for opplæring av de
tillitsvalgte i lagene. Samlagene bes
merke seg dette spesielt.

Ny brosjyre:
Feltarrangørveiledning
Feltarrangørveiledningen er nå på plass.
Alle lag og samlag vil før jul motta to eksemplarer for intern fordeling. Ekstra
hefter kan bestilles gjennom Skytterkontoret. Vi håper først og fremst at
veiledningen motiverer til å arrangere
feltstevner, og dernest til å høyne
kvaliteten på disse.

Feltarrangørv
e

– et hjelp

emidde

iledning

l for skyt

terlag
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Lansering av “Prosjekt Grasrot”
Prosjekt Grasrot lanseres i disse dager, og skyttere, skytterlag
og samlag har mye å glede seg til. De nye nettsidene til DFS
vil inneholde mye nytt, og i løpet av januar vil Skytterkontoret
konvertere medlemmer fra gammel til ny løsning.
DFS har siden 2001 hatt et
medlemssystem basert på Axapta. Dette
programmet er nå foreldet og til dels
umulig å få installert på nyere PCer. I 2010
vedtok derfor Skytterstyret å anskaffe et
nytt web-basert medlemssystem, samt
en ny portal løsning.
Januar 2012
Ny løsning er klar i januar 2012.
Konvertering av medlemmer er pri 1 i
denne perioden.

Medlemskontingent kan skrives ut fra ny
løsning. Vi anbefaler alle lag å gjøre dette
slik at man får informert om Unik-ID og
tilgang på ”MinSide”.
Når det gjelder konvertering av
medlemmer vil vi komme med detaljer
rundt dette på våre web-sider når alt er
på plass. For de lag som ikke benytter
adm.prg vil vi legge ut en excel-mal på
våre sider, der man kan legge inn alle
medlemmer i laget.
Påmelding til stevner vil kunne tas i
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bruk når tilstrekkelig mange er registrert. Vi har som mål at dette skal kunne skje i
løpet av februar 2012. For å kunne melde seg på stevner må man være registrert i
medlemssystemet. MEN man kan møte opp på stevner og skyte uten ID. Dette vil da
tildeles i ettertid.
Rollebasert tilgang
Leder i skytterlaget vil automatisk få tilgang til verktøykasse for skytterlaget, der stevner,
medlemmer, merker, verv m.m. legges inn. Leder kan gi andre samme tilgang ved
å legge de til i utvalget ”skytterlagsadmin”. Samme prinsipp gjelder for samlaget og
samlagets verktøykasse.
Priser:
Norges Skytterstyre har vedtatt følgende
priser for det nye løsningen:
Medlemssystem:
1.000 kr pr år.
Påmeldingssystem: 500 kr pr år.
Hjemmesider:
1.250 kr. pr år.
Alle lag må betale for medlemssystemet.
Påmeldingssystem og hjemmesider faktureres etter bruk.
Skjermbilder
Vi vil på de neste sidene vise noen
skjermbilder fra det nye systemet.
IT-sjef på Skytterkontoret, Geir Finstad, er prosjektleder for “Grasrot”.

Skjermbildet viser hva som
er registrert på hvert enkelt
medlem. Skytterlaget kan
endre disse opplysningene,
men dette kan også hver
enkelt skytter gjøre ved å gå
inn på ”MinSide”. (Medlem
kan ikke endre medlemstype eller klasse).
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På hovedsiden til DFS er
et kart med alle skytterlag i Norge, og man kan
klikke seg inn på ett lag
og få opp en presentasjon av laget. Dette er
tilgjengelig for alle lag.
Skjermbildet over viser
hvilken informasjon skytterlaget kan legge inn
om seg selv.
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Skjermbildet over viser registrering
av ett stevne. Alle samlag legger inn
terminlista i dette skjermbildet. I DFS
sin løsning har man også mulighet til å
registrere alt av kurs.
Skytterlagene kan også legge inn alt
av interne stevner, samt interne kurs.
Dette vil da bli synlig på web og søkbart for alle. Man har også mulighet til

å begrense påmelding til ett eller flere
samlag.
NB! I januar 2012 må alle samlagene
legge inn sine stevner på nytt! Skytterlagene legger inn interne stevner. Det
er viktig at samlagene registrerer alle
åpne stevner i samlaget. Dette for å
unngå dobbeltregistreringer.
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Skjermbildet over viser hvordan man
setter opp påmelding for et stevne.
Legg merke til valgene ”Kun skytterlaget får melde på andre”. Denne
brukes blant annet på Landsskytterstevnet, der skytter kun får lov til å

melde på seg selv og ikke andre i eget
lag eller venner. Dette for at laget skal
ha kontroll med påmeldingene.
Valget ”Enkel påmelding, ingen mulighet for å velge øvelse/skive” brukes
typisk på Landsskytterstevnet. Men kan
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Under arkfane ”3. mer info” som vist
på forrige side, kan man sette opp
mer info om stevnet. Når man skal
melde seg på et stevne, klikker man på
knappen ”reserver”, da får man et valg
på om man vil melde på seg selv eller
andre, velger man ”meg selv” så kommer alle data automatisk opp og man

klikker bare lagre.
Systemet gir deg også mulighet til å
melde på alle andre i eget lag, samt
dine venner. Man kan også reservere
flere skiver før man legger inn hvem
dette er. Det vil ikke være mulig å registrere skiver med anonyme navn.

også brukes på andre stevner, der man
kun ønsker påmelding og man tildeler
skiver senere. Denne funksjonaliteten
kan også brukes for kurs-påmelding!
Når man skal opprette lag velger man
først bane (100, 200, 300m) deretter

dag, første lag start, antall lag/skiver og
intervall. Deretter klikker man “generer”
og lagene settes opp. Ønsker man ett
ekstra lag er det bare å generere dette
ene laget.
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Resultater i ny løsning:

Skytterkontoret har hatt møter med
både Megalink og Kongsberg Mikroelektronikk når det gjelder påmelding og resultater. Begge har lovet å ha
en ny versjon av sitt resultatprogram
klart i løpet av januar 2012. Dette skal
støtte både import av påmeldinger og
eksport av resultater.
Når et skytterlag er ferdig med et
stevne så eksporteres resultater fra
resultatprogram og importeres inn i ny
løsning. Når dette er gjort er man ferdig med alt resultatoppgjør fra stevnet!
Det blir altså helt slutt på utsending av
resultater på epost.
I skjermbildet over vises skjermbilde for
søk på alt av resultater. For et stevne
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Hjemmesider i ny løsning:

kan man få opp resultater pr. klasse,
eller man kan velge kun å se resultater
for lagets skyttere. Man kan filtrere på
når resultater er innsendt, øvelse, samlag m.m. Dette skulle gjøre det svært
enkelt å finne fram til resultater.
I tillegg til denne resultatservicen kommer også en egen ti på topp side, der
man kan søke og velge blant de beste
resultatene i alle øvelser i hele landet,
eller begrense søket til eget samlag.
Inntil videre må premieoppgjør utbetales til hvert enkelt lag. På sikt håper
vi å få til en løsning der skytterlaget
betaler ut alle pengepremiene til Skytterkontoret som igjen betaler ut dette
til skytterlagene. Da slipper alle lag
unna med en utbetaling etter stevnet!

Det tilbys også hjemmesider i den nye
løsningen. I en overgangsfase på minst
ett år vil vi også tilby hjemmesider på
den gamle Idium plattformen.
Den største forskjellen vil være at man
har hovedmenypunkter i toppen og
ikke i venstre meny. I tillegg er det en
litt annen måte å gjøre ting på i ny

løsning (Epi-server) enn i den gamle.
For å redigere hjemmesiden kan skytterlagsleder bare legge til de som skal
ha tilgang til utvalget ”web”, dermed
har disse rettigheter til å redigere
hjemmesidene. Det blir altså skytterlaget selv som gir egne medlemmer
tilgang til å redigere på hjemmesidene.
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DFS sine nye hjemmesider:
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Ofte stilte spørsmål om ”Grasrot”:
Spørsmål:

Svar:

Når er systemet
klart ?

DFS sine nye hjemmesider vil være klar rett før jul, eller rett over nyttår. Medlemmer vil vi starte å
konvertere fra 3. januar.

Hva skjer med
regnskap?

I den nye løsningen har Winorg (leverandør av medlemssystem) kun medlemsreskontro. Dvs at
driftsregnskapet fortsatt kan føres i dagens program. Vi håper å få en avtale med en eller flere
leverandører klar første halvdel av 2012. Dette blir da typisk programmer som Mammut, Alphreg
etc. Fra medlemssystemet kan man da eksportere kontingent, pengepremier.

Kan vi si opp dagens
påmeldingsløsning?

I perioden januar, februar må man bruke dagens påmeldingsløsninger. Men så snart de fleste lag
har konvertert sine medlemsdata så kan nytt påmeldingssystem tas i bruk. Vi håper dette kan skje
fra senest 1. mars.

Hva koster den nye
løsningen?

1.000 kr for medlemssystem. Alle lag faktureres for dette.
1.250 for hjemmesider. Faktureres etter bruk
500 kr for påmelding. Faktureres etter bruk.

Hvordan blir de nye
hjemmesidene i den
nye løsningen?

Etter en del intern testing på Skytterkontoret ser det ut til at de nye hjemmesidene vil bli brukervennlige og lette å ajourholde. Episerver 6 er et avansert system, men med tilpassede maler så føler vi
at man skal komme fram til en god løsning for skytterlagene. Dagens Idium løsning vil vi fremdeles
oppretteholde, minimum ut hele 2012.

ALLE medlemmer i DFS skal registreres i den nye løsningen. De som har adm.prg. får alle medlemmer konvertert automatisk. For å ta vare på historikken vil også døde skyttere bli registrert. (For
blant annet å få historikken på Skytterkonger etc.) Foruten de 170.000 medlemmene vi har idag
Skal alle medlemmer
regner vi med at ytterligere 50-100.000 blir registrert med tanke på historikken.
registreres?
For lag som ikke benytter adm.prg. må man manuelt legge inn medlemmene i løsningen. Dette
gjelder alle lag! Samlagene har mulighet for å hjelpe lagene med dette. DFS vil utarbeide en excel
mal for registrering av medlemmer, for de som ikke har dette i adm.prg.

Web side for prosjekt Grasrot.

Utskrift av
kontingent

Her blir funksjonaliteten identisk med det som er idag. Vi anbefaler alle lag å skrive ut kontingent i
det nye systemet. Da får man også informert om Unik-ID og “MinSide” til alle skyttere i laget.

Premieoppgjørsliste

Det lages en rapport som er identisk med den vi har i dagens system som skytterlaget kan skrive ut.
I tillegg har alle medlemmer sin egen side med oversikt over resultater/premier. NB! Utsending av
premielister etter avholdte stevner gjøres ved at man laster opp en fil med resultater fra resultatprogram til den nye løsningen. Da er alle krav til utsending tilfredsstilt.
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Skytterboka
Det arbeides nå med en ny utgave av
Skytterboka, gjeldende for 2012 og
2013. Denne boka vil ha oppdatert
regelverk i forhold til endringer gjort
av Skyttertinget og Norges Skytterstyre de to siste årene. Denne gang vil
coveret få fargen rødt, og den vil være
ferdig i begynnelsen av februar.
Alle skytterlag og samlag vil få
tilsendt ett eksemplar. Alle andre som
ønsker å ha Skytterboka kan bestille
den på vår nettbutikk, www.dfs.no.

Skytterlagsledelse
Skytterkontoret utviklet for noen år
siden en sjekkliste for lagsarbeidet
som heter ”skytterlagsledelse”. Dette
er et verktøy som skytterlaget selv kan
benytte for å kvalitetssikre sin virksomhet. Sjekklisten inngår i Håndbok for
skytterlag. Den kan også lastes ned
separat fra DFS sin hjemmeside fra
linken Fagstoff/Tillitsvalgt. Ettersom
det hvert år kommer mange nye tillitsvalgte inn i organisasjonen, sendes
sjekklisten til hvert lag og samlag slik
at den blir lett tilgjengelig.

Skytterkontorer takker for et godt samarbeid i
2011, og ønsker alle tillitsvalgte en riktig

God jul og
godt nytt år

Det frivillige Skyttervesen
E-post: firmapost@dfs.no
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Telefon: 23 17 21 00

