Presidentens spalte

Nr. 1-2016:
Godt nytt skytterår!
Andre helg i januar var jeg elev på vårt kurs for nye tillitsvalgte i samlagene. Skytterkontorets
ansatte gjennomførte et svært godt kurs som ga alle deltakerne ny og oppdatert kunnskap.
De tillitsvalgte fikk gjennom kurset en grunnleggende innføring i DFS og hvordan
utdanningen av instruktører samt tillitsvalgte blir gjennomført.
Mitt inntrykk er at de viktigste verktøyene for nyrekruttering og å øke aktiviteten er på plass;
kursmateriale og utdanningshefter som dekker all vår virksomhet er utarbeidet. Jeg er
virkelig imponert over utdanningsmaterialet vi har til disposisjon. Min påstand er at det ikke
finnes en eneste organisasjon som har et så godt utdanningssystem som vi har.
På kurset var det spesielt gledelig å se at flere av de nye tillitsvalgte var unge kvinner. Min
oppfordring er at samtlige valgkomiteer fra skytterlag til sentralt nivå bør sørge for at vi får
inn flere kvinner ved neste korsvei. Jeg er sikker på at en bedre kjønnsbalanse og
alderssammensetning vil gjøre oss bedre rustet til å utvikle vår kjære institusjon. Vår
institusjon er helt avhengig av frivillige og at dere bekler de ca. 10.000 tillitsvervene vi har
behov for. Det gjøres en helt fantastisk dugnadsinnsats i lag og samlag. Den frivillige
innsatsen vår anslås til ca. 13 millioner dugnadstimer pr år. Dette er helt UNIKT og svært
IMPONERENDE. Mange tusen takk til dere alle.
Vi har en god medlemsutvikling, men jeg påstår at vi har et potensiale for ytterligere
rekruttering. Det er svært gledelig å høre at flere gjennomfører skyteskoler. Men når vi har
ca. 850 skytterlag mener jeg det må være et mål i neste langtidsplan-periode å fordoble
antallet fra 2015, som var 128 arrangørlag.
For oss, som en breddeorganisasjon, er et høyt aktivitetsnivå i det enkelte skytterlag
avgjørende for å nå vårt hovedmål. Vår grad av suksess blir målt etter hvor mange av den
norske befolkningen som skyter på våre skytebaner. Det være seg ved å delta i èn eller flere
av våre skytedisipliner, eller ved at storviltjegerne, forsvarspersonell eller politiansatte
bruker våre skytebaner.
Feltsesongen er nå godt i gang, og jeg registrerer god aktivitet mange steder. Vår sport skal
først og fremst bedrives utendørs og med grovkalibrede våpen. Feltskyting er derfor en av
våre to kjernevirksomheter. Prisen på grovkalibret ammunisjon har gått opp de senere år.
Jeg vil derfor anmode skytterlagene om å bruke eventuelle økonomiske reserver til å
subsidiere våre rekrutteringsskytterne.

Nr. 2-2016:
Godt levert!
I februar fikk vi i Norges Skytterstyre forelagt rapporten fra Sotnakk-utvalget, som blant
annet har gjennomgått klassesettingssystemet i DFS. Utvalget, med Egil Sotnakk i spissen,
har utvilsomt levert en rapport som er godt gjennomarbeidet på relativt kort tid. Tusen takk
til dere alle. Skytterstyret sendte rapporten på høring. Jeg er imponert over engasjementet
fra enkeltpersoner, skytterlag og samlag. Mange gode innspill.
Disse vil skytterstyret nå behandle. Vi kan slå fast at klassesettingssystemet som er utviklet
gjennom over 100 år har vært svært vellykket som grunnlag for høy aktivitet og god
rekruttering til DFS. Det er allikevel riktig å stoppe opp med jevne mellomrom og kontrollere
om kursen er riktig, eller om det er nødvendig med tilpasninger. Vi skal ikke forandre det
som har vært en suksess, men det er viktig å opprettholde høy aktivitet, styrke
rekrutteringen og ikke minst beholde de vi rekrutterer.
Vi har akkurat gjennomført en vintersesong der mitt inntrykk er at feltskytingen har hatt god
og økende oppslutning. Dette gleder meg spesielt fordi feltskytingen er en vesentlig del av
vår kjernevirksomhet. Gjennom Langtidsplanen, som skal legges fram for Skyttertinget, vil
feltskyting være et prioritert satsningsområde.
Mange er allerede i gang med banesesongen, og jeg vil oppfordre alle skytterlag til å sørge
for at det gjøres vårdugnader. Skytebanene våre krever jevnlig vedlikehold, så vel
skytterhusene som standplasser og skivemateriell. Anleggene våre utgjør store verdier som
må forvaltes til samfunnets beste. De er vårt grunnfjell, og må derfor holdes i orden.
Vi er svært gode på frivillighet og dugnad i DFS, ja kanskje av de beste i landet. Både bygd og
by trenger utvilsomt skytebanene som sosiale møteplasser og for skyteopplæring til unge og
eldre. Samfunnet er i endring. Jeg håper at vi i større grad enn i dag skal kunne åpne våre
anlegg for positive aktiviteter også for våre nye landsmenn. Skyttermiljøet har utvilsomt mye
å tilføre og derved å bidra til god integrering i det norske samfunn.
Jeg vil til slutt oppfordre alle skytterlag til å gå igjennom sine forsikringer med vår nye
samarbeidspartner Frende forsikring. Dette gjelder også hvert enkelt medlem, som ønsker å
innhente tilbud på forsikring av familie og andre verdier. Bruk nettportalen som er lansert på
dfs.no og sjekk om dere kan få bedre tilbud enn det dere har i dag. Spre det glade budskapet
og sørg for at både skytterlaget og du som skytter er riktig forsikret om uhellet skulle
ramme.
Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle skyttere og tillitsvalgte en god vår og lykke til med
den kommende banesesongen.

Nr. 3-2016:
Øverbygd neste
Vi har nå gjennomført en hektisk forsommer med stor aktivitet på skytebanene. Jeg er svært
stolt og imponert over skytterlagenes tilrettelegging av all trenings- og stevneaktivitet.
Spesielt gledelig er det å se at det mange steder er god rekruttering. Et stadig påfyll av nye
skyttere er grunnlaget for framtida til Det frivillige Skyttervesen. Sammen med dyktige
instruktører og veteranskytterne på 100 meter, lærer ungdomsskytterne en trygg og god
våpenbehandling. Helse- og samfunnsverdien av denne innsatsen kan ikke overdrives!
Snart drar mange av oss til Øverbygd og Landsskytterstevnet. Det er utvilsomt årets
sportslige høydepunkt for deltakerne, men også for DFS som organisasjon. Stevnet har blant
annet stor betydning for synliggjøring av DFS. Medias rapportering og NRK sine flotte TVsendinger er her avgjørende. LS bidrar også i praksis til å styrke det gode samarbeidet
mellom Forsvaret og DFS. Indre Troms har i særdeleshet gode og tette bånd mellom
skytterlagsmiljøene og Forsvaret, som synes spesielt godt under LS.
Rett før åpningen av Landsskytterstevnet skal Skyttertinget gjennomføres i Øverbygd. Der
møtes alle samlagsledere for å ta viktige beslutninger på organisasjonens vegne. Blant annet
skal klassestrukturen behandles, med bakgrunn i Sotnakk-utvalgets rapport. Skytterstyret
offentliggjorde 15. mai sine innstillinger i denne og alle andre saker foran Skyttertinget.
Skyttertingsdokumentet med årets 19 saker kan leses i sin helhet på dfs.no.
En særdeles viktig sak på Skyttertinget, er behandlingen av ny Langtidsplan gjeldende for
2016-2020. Langtidsplanen er vårt viktigste verktøy for å stake ut kursen og å styre
aktiviteten. Den forrige var avgjørende for det gode arbeid som er gjennomført mot
politikerne for å synliggjøre vår viktige samfunnsrolle. Den medførte en bevisstgjøring både
innad i organisasjonen og utad mot politikerne hva som er våre viktigste mål og verdier.
Langtidsplanen som nå legges fram for Skyttertinget, tydeliggjør utvalgte satsningsområder
for om mulig å øke aktiviteten de neste fire år. Skytterstyret fremmer denne gang forslag om
at det årlig skal settes av spesielle ressurser og/eller bidragsordninger for å styrke konkrete
prosjekter og derved øke aktiviteten. Vi håper ved dette at skytterlag og samlag lettere skal
kunne prioritere tiltak, og derved få et større «eierforhold» til målsettinger.
Jeg vil med disse ord ønske alle som skal til Øverbygd og LS en riktig god tur!

Nr. 4-2016:
Takk til alle!
Landsskytterstevnet i Øverbygd ble en stor suksess. Jeg vil aller først gratulere og takke Øvre
Målselv skytterlag som gjennomførte et glimrende og utrolig flott stevne. At et lite sted med
ca. 300 fastboende kan vise slik gjestfrihet og gjennomføringsevne er særdeles
imponerende. Vel blåst til dere alle!
Det er mange og mye som sørger for at et landsskytterstevne blir minnerikt og fullt av
positive opplevelser. Forsvarets mannskap gjorde som vanlig en flott og helt uvurderlig jobb.
Jeg merket meg spesielt HV-mannskapets entusiasme og håndtering av skyttere i alle aldre.
Her fikk rekrutten i feltløypa ofte et klapp på skuldra med lykkønskning om videre skyting.
Det kaller jeg ekstraservice og god omdømmebygging for Forsvaret.
Jeg vil også takke alle som formidlet stevnet på arena, i aviser, radio og på TV. At
rekordmange 1,5 millioner TV-seere fulgte sendingene, viser at vår sport og Det Frivillige
Skyttervesen vekker stor interesse i det norske folk.
Sist, men ikke minst, vil jeg takke alle dere skyttere med familier for at dere valgte å ta årets
ferietur til Målselv. Det er dere i skytterlagene som sørger for at dette hvert år kan bli en
skytter- og folkefest. Mitt inntrykk er at de fleste storkoste seg på skyttercamp og andre
steder, selv om arrangøren fikk en ekstrautfordring med mye nedbør rundt stevnestart. Jeg
håper at dere alle deltar i Førde neste år.
Gratulerer til alle dere som ble mestre, fikk medaljer eller premier med hjem. Vær stolte
over det dere har oppnådd og vis fram til venner og bekjente. Kanskje blir de så misunnelige
at de også vil begynne med vår fantastiske sport.
En stor gratulasjon sendes til skytterkongen Daniel Sørli, og årets skytterprinsesse Irene
Knudsen Bøe. Samme gratulasjoner går også til årets vinner av NM feltskyting, Terje
Svarteberg, og Stang- og felthurtigvinnerne Inge Hvitås og Harald Tandberg. Dere bidro alle
til god PR for skyttersporten og sørget for at publikum fikk magiske øyeblikk. I forkant av LS
ble det også avholdt et vellykket militært NM. Vinnerne Alf Stensli og Magne Almås viste
imponerende skyting med AG3 og HK 416.
Før Landsskytterstevnet åpnet gjennomførte vi årets Skytterting. Der er jeg spesielt glad for
at vi fikk et enstemmig vedtak om Langtidsplanen fram til 2020. Vi skal utvikle
organisasjonen videre, men ta vare på det beste. Landsskytterstevnet er utvilsomt av det
beste vi kan framvise i Det frivillige Skyttervesen.

Nr. 5-2016:
Feltåret 2017
År 2017, på bakgrunnen av den nylig vedtatte Langtidsplan, er satt av til ekstra satsning på
feltskyting i DFS. Vi i Skytterstyret har derfor valgt å kalle det «Feltåret». Dette skal være et
år hvor vi skal stimulere skytterlag og samlag til å skape større stevnetilbud og
oppmerksomhet mot feltskytingsdisiplinene. Målet med en slik prioritering er å gi økt
feltskytingsaktivitet også i årene framover.
Skytterlagene er nøkkelen til å lykkes med dette arbeidet. Mitt håp er at alle skytterlag tar
utfordringen og minst arrangerer lagsmesterskap i feltskyting i løpet av 2017. Budskapet er
at dette kan gjøres på en enkel måte. Et lagsmesterskap arrangert fra standplassen på 100,
200/300 meter er i mine øyne tilfredsstillende. Det viktigste er at det blir arrangert.
For vår forsvarstilknyttede organisasjon, som har grovkalibret skyting som prioritet, er det å
beherske våpenets kapasiteter på ulike avstander en viktig skyteferdighet. At skytterlagene
således legger til rette for feltskytingsaktiviteter bør derfor være en kjernevirksomhet i et
hvert skytterlag.
Vi i Skytterstyret vil så langt budsjettet tilsier søke å prioritere ressurser mot feltskyting i
2017. Dette gjennom økonomiske bidragsordninger og informasjonsmateriell for feltskyting.
Vi vil også utfordre leverandører til å bidra til et felles løft for feltskytingen, gjennom
eksempelvis direkte støtte eller større rabatter på materiell knyttet til feltskyting.
I disse tider settes terminlistene for 2017 opp i skytterlag og samlag. Samlagene har her en
rolle med å arrangere feltkurs og videre påvirke til flere feltstevner i eget samlag. Samtidig
må de sørge for at skytterlag som tar utfordringen med arrangement av kurs og feltstevner
får nødvendig oppfølging. Ambisjonsnivået for både kurs og stevneopplegg må ikke være
høyere enn at lagene ser seg i stand til å gjennomføre. Skytterlag kan gjerne også i større
grad samarbeide om feltstevner, så belastningen på hver arrangør blir mindre. Gi således
skryt og ros for alle initiativ som kan stimulere til økt feltaktivitet.
Skyttertinget 2016 gjorde vedtak om å utvide nåværende Utvalg for skifeltskyting til å bli et
Feltutvalg fra Skyttertinget 2017. Utvalget skal bestå av en representant fra hver landsdel,
som velges på Skyttertinget i forbindelse med Landsskytterstevnet i Førde. Her er det viktig
at dere engasjerer dere og foreslår kandidater med hjerte og vilje til å fremme gode ideer for
både feltskyting og skifeltskyting i åra framover.
Lykke til med planleggingen av Feltåret 2017!

Nr. 6-2016:
Ny formålsparagraf
13. desember kommer Stortinget til å vedta en ny formålsparagraf for Det frivillige
Skyttervesen. Formålsparagrafen har så langt utelukkende vært knyttet til å fremme
praktiske skyteferdigheter i befolkningen for landets forsvar.
Nå utvides vårt samfunnsoppdrag i tråd med utviklingen i samfunnet og vår
landsomfattende organisasjon. Siden 1960-tallet har spesielt den organiserte
ungdomsvirksomheten, samt innføringen av skyteprøven for storviltjegere og politiets behov
for både skytebaner og instruktørstøtte gjort at skytterlagene bidrar langt mer enn vår hittil
forsvarstilknyttede formålsparagraf.
Som jeg var inne på under årets Skytterting har jeg også et fromt ønske om at flere
skytterlag tar et ansvar for integrering av våre nye landsmenn. Vi må bruke det nye utvidete
samfunnsoppdraget til å ta nye roller. Det vil bety mye for DFS utvikling og annerkjennelse.
Et godt eksempel her er Rennebu skytterlag sitt prosjekt «skyting for mestring». Jeg håper
de lykkes med å dokumentere skytingens virkning bla på konsentrasjon.
Den nye formålsparagrafen får følgende ordlyd: «Det frivillige Skyttervesens formål er å
fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en
desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig».
På mange måter kan man si at det nye formålet nå blir tilpasset den virksomhet DFS lenge
har stått for. Vi må således forvalte oppdraget med å tilby vår ekspertise i god våpenkultur,
samt våre desentraliserte skytebaner. Som president er jeg svært stolt av å kunne bidra til
dette gjennom oppfølging av vår nye Langtidsplan som har staket ut kursen fram til 2020.
I forrige måned hadde jeg gleden av å møte justisminister Anders Anundsen. Et svært godt
møte om hva vi kan tilby denne sektoren i forhold til bruk av skytebaner og skyteopplæring.
Justisministeren vektla skytterlagenes samfunnsrolle i å forebygge skyteulykker og positivt
holdningsskapende arbeide med sikker våpenbehandling. Dette helt i tråd med vårt nye og
utvidede samfunnsoppdrag.
Julen nærmer seg, og jeg vil derfor benytte anledningen til å ønske alle skyttere med familier
en riktig god jul. Snart starter feltsesongen, og jeg håper de ekstra tiltakene som styret har
vedtatt for feltåret i 2017 og leverandørenes bidrag stimulerer til økt aktivitet. Lykke til med
feltåret 2017.

