Nr. 1-2017 Norsk Skyttertidende:
Flytter feltfinalen!
Feltåret 2017 er godt i gang. Jeg ser til min store glede at det har vært stor deltakelse på
mange feltstevner. Kreative opplegg, dyktige arrangører og motiverte feltskyttere i alle
aldre. En fantastisk innsats og inspirasjon for å fremme feltdisiplinene i Det frivillige
Skyttervesen.
Skytterstyret gjorde i sitt forrige møte vedtak om å flytte grovfeltfinalen for klasse 3-5 (NM
feltskyting), til arena for Stang-og felthurtigfinale på Landsskytterstevnet i 2017. Et samlet
skytterstyre mener dette vil gi et løft for NM-finalen rent sportslig, og en langt bedre
publikumsopplevelse og pr for våre feltøvelser. Det arbeides samtidig med muligheten for å
skaffe en kongepokal for NM feltskyting til LS i Førde samt at også grovfeltfinalen blir
overført på NRK. Selve programmet for «feltlaget» vil vi behandle i vårt neste styremøte.
Jeg er også særdeles fornøyd med at vi har fått avsatt midler til å stimulere
feltskytingsdisiplinene i 2017. Her kan arrangører søke på ulike støtteordninger. Med
søknadsfrist senest 1. april er det bare å hive seg rundt for å skaffe skytterlaget ditt ekstra
ressurser til bruk i feltåret. Mitt håp er at feltåret 2017 er starten på en ny giv for alle
feltdisipliner i DFS.
Selv har jeg startet året med to helger hvor jeg har fått være sammen med motiverte
tillitsvalgte i samlagene. Først på kurs for nyvalgte ledere, dernest på regionalt seminar som
samlet alle ledere fra Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet. Jeg er imponert over alle de
frivillige entusiastene og ildsjelene som tar på seg disse sentrale vervene og engasjerer seg i
hvordan DFS-skuta skal seile framover i riktig retning. Med ny formålsparagraf og ny
Langtidsplan for perioden 2016-2020, har vi både klare mål og spennende utfordringer foran
oss.
I tråd med Langtidsplanens mål, har styret vedtatt å sette ned et ad hoc LS-utvalg, som skal
foreta en full gjennomgang av Landsskytterstevnets organisering og økonomi i et 20årsperspektiv. Landsskytterstevnet er DFS flaggskip, og det er viktig at vi gjør grep som gjør
at stevnet beholder og utvikler statusen som et av Norges aller mest attraktive
sportsarrangement som understøtter våre aktiviteter og den nye formålsparagrafen.
Til slutt vil jeg igjen oppfordre alle skytterlag og enkeltpersoner til å følge opp den avtale
som vi har inngått med Frende Forsikring. Be om et tilbud både for skytterlaget og deg selv.
Jeg vet av egen erfaring at det er penger å spare for mange av oss. Samtidig bidrar du/dere
til at vi får flere midler til å følge opp Langtidsplanens mål for skytterlag og samlag.
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Stor aktivitet i organisasjonen
2017 har vi kalt Feltåret. Mitt inntrykk er at det i løpet av vinteren har vært arrangert svært
mange og gode feltstevner. Feltåret er blitt framsnakket av mange, og de nærmere 50
mottatte søknader for tilskudd til feltanlegg, tyder på stor og økende interesse for
feltskyting.
Rapportene om deltakelsen på mange feltstevner synes å ha vært svært god i nesten hele
landet. Jeg har personlig hatt stor glede av å delta på flere svært flotte stevner i Midt-Norge.
Feltskyting tar vare på så mange av de gode verdiene vi har i DFS. Det å tilbringe en dag med
gode kamerater og skyttere på feltskyting er utrolig trivelig, lærerikt og givende. Mitt håp er
at vi kan bringe denne tradisjonen videre til nye generasjoner av feltskyttere.
Nå står vi foran banesesongen, og mange har nok allerede prøvd seg på de første stevnene.
Organisasjonen slår nærmest ut i «full blomst» når påmeldingene starter til de første
banestevneene på våren. Ja - det er mange steder et så stort trykk at det kan være vanskelig
å få plass på de mest populære stevnene. Min oppfordring til alle arrangører er at alle som
vil skyte må være velkomne og får tilbud om å skyte uansett hvor fullt det måtte være. Vi har
lange lyse kvelder på sommeren i Norge!
Mitt i den hektiske sommersesongen som vi nå går inn i, håper jeg skytterlagene også sørger
for å ta vare på både det sosiale miljøet, gjennomføre lagsmesterskap og å ta vare på
skytebanene og skytterhus. De interne lagskytinger er særdeles viktig for det gode miljøet,
samhold og rekruttering til Det frivillige Skyttervesen.
Alle er velkomne hos oss, så sørg for at eksempelvis vårdugnaden medfører at både
skytterhus og standplasser blir innbydende sosiale møteplasser. Vi har store verdier å ivareta
i DFS, både menneskelig og baneanlegg. Vær stolte av alt dere bidrar med til både
lokalsamfunnet og storsamfunnet.
Våren har vært hektisk med forberedelser til Skyttertinget og sommerens
Landsskytterstevne i Førde. Jeg håper at det i alle skytterlag gjøres en innsats for at flest
mulig deltar i LS. Nytt av året er blant annet en egen klasse for voksne nybegynnere, og her
er det altså muligheter for eksempelvis mor eller far til å prøve skytesporten på 100 meter.
Husk påmeldingsfristen 15. Juni til LS i Førde.
Lykke til med banesesongen alle sammen!
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Viktige avtaler
Vår nye formålsparagraf gjør at vi fra sentralt nivå prioriterer gode samarbeidsavtaler med
aktører i samfunnet rundt oss. Dette gjelder så vel næringslivet som organisasjoner og
offentlige myndigheter. Forsvaret er og blir vår viktigste samarbeidspartner, og i forrige
måned inngikk vi en ny avtale med Forsvaret som sikrer den samme støtte som tidligere til
Landsskytterstevnet i perioden 2021-2030. Dette er særdeles viktig for DFS, og gledelig er
det også å se at Forsvaret har stort treningsutbytte for personellet som bidrar til LS.
Vi har også skrevet under flere andre samarbeidsavtaler. Sist med Norges Jeger- og
fiskerforbund (NJFF) om et utvidet samarbeid mellom våre to organisasjoner. Dette i tillegg
til de avtalene vi også nå har inngått med Norges Skytterforbund (NSF) og Norges
Skiskytterforbund (NSSF). Avtalene er noe forskjellig i innhold, men det er viktig at vi
samarbeider med organisasjoner som vi har felles interesser og utfordringer med. Samtidig
er det vesentlig at vi ikke konkurrerer med hverandre og at det er klare grenser mellom
organisasjonene.
Sammen med NJFF og NSF har vi nylig fått støtte fra Kulturdepartementet om å utarbeide
materiell til veiledning for bygging av nye skytebaner. Vi har videre en dialog med Justis- og
beredskapsdepartementet, hvor vi drøfter mulighetene i forhold til vårt utvidede
samfunnsoppdrag. I tillegg til det førsteprioriterte oppdraget vi utfører for Forsvaret, skal vi
være på tilbudssiden for alle seriøse aktører i samfunnet som vil forbedre sine
skyteferdigheter.
I tråd med Langtidsplanen satses det videre på avtaler som kan gi oss inntekter og derved
økt aktivitet. Avtalen med forsikringsselskapet Frende er svært viktig for oss. Jeg håper at
både skytterlag og enkeltpersoner nå ber om tilbud på sine forsikringstjenester. Mange har
allerede gjort den jobben, og det gis mange gode tilbakemeldinger på sparte penger.
Potensiale for inntekter til vår organisasjon er stort, og jo flere som benytter avtalen jo
større aktivitet er vi i stand til å finansiere.
I vinter var jeg også med på å signere en ny avtale med NRK som er avgjørende viktig for
synligheten til Landsskytterstevnet og pr for vår sport. Vi ønsker oss mer tid i TV-ruta, men
det krever også at vi tilbyr øvelser og konkurranseformer som er fengende og interessante
for TV-seerne.
Jeg vil ønske alle skyttere med familier en riktig god sommer, og ser fram til å møte dere på
LS i Førde!
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Godt valg
Gratulerer til Førde skytterlag for et særdeles flott Landsskytterstevne. Sammen med alle
frivillige, Forsvarets ulike avdelinger, Skytterkontoret, og en fantastisk arenaproduksjon,
fortjener arrangøren en stor takk fra oss alle. Gratulerer også til alle deltakerne med familier
som gjorde dette til en minnerik folkefest. Som skyttere er dere flotte ambassadører for vår
organisasjon.
En spesiell gratulasjon til alle dere som oppnådde fantastiske sportslige resultater. Dette
stevnet vil bli husket for at vi fikk vår tredje skytterdronning, og at jentene dominerte både i
Kongelaget og ellers. Det er enestående og svært positivt å se at vår sport fører jenter og
gutter sammen i likestilte konkurranser. Å følge finalene på 100 meter, hvor begge kjønn,
foreldre og besteforeldre, jubler sammen for imponerende prestasjoner, er til å få tårer i
øynene av. Utvilsomt BREDDEIDRETT på sitt beste!
Jeg vil personlig benytte anledningen til å takke for gjenvalget som president. Jeg ser virkelig
fram til en spennende periode der vi blant annet skal starte en organisasjonsutviklingsprosess. Jeg håper alle vil engasjere seg i denne, til det beste for utviklingen av vår
landsomfattende store organisasjon. Vi har i liten grad endret vår organisasjon siden 1911.
Med ny formålsparagraf, demografiske og øvrige samfunnsendringer er det betimelig at vi
som organisasjon ser oss selv i speilet.
Under Landsskytterstevnet hadde vi mange gjester som lot seg begeistre.
Ordførerkonkurransen, hvor alle ordførerne i Sogn og Fjordane var samlet til
skytekonkurranse og for å få mer kunnskap om DFS. At vi også fikk besøk av
Stortingspresidenten, Statsråd, Statssekretæren i Forsvarsdepartementet, og flere
stortingspolitikere, er særdeles viktig for oss. Alle uttrykte stor velvilje og var imponerte over
bredden og det viktige arbeidet vi gjør for samfunnet basert på frivillighet og dugnad.
I september er det Stortingsvalg og det er mitt håp at alle våre medlemmer benytter seg av
denne viktige borgerrettigheten.
GODT VALG!

Nr. 5-2017 Norsk Skyttertidende
DFS lykkes
I min tale til Skyttertinget under årets LS i Førde, vektla jeg noe av det vi i DFS den siste tiden
har lyktes svært godt med.
Aller først, det synes nå som om at det er bred politisk enighet om at vår samfunnsverdi er i
størrelsesorden 30 millioner årlig. Det må likevel ikke bli en «sovepute» for oss.
Stortingsvalget ga oss nye politikere som krever oppfølging og kunnskapspåfyll. Det er en
oppgave som hele organisasjonen har ansvar for.
Før jul i 2016 godkjente Stortinget vår nye formålsparagraf som ga oss en utvidet
samfunnsrolle. «Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme god våpenkultur og praktiske
skyteferdigheter, samt sikre en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og
samfunnet for øvrig». Vi har fått muligheter for flere «ben å stå på», og vi vil bli en enda
«stødigere» organisasjon. Slik jeg ser det blir dette vår aller viktigste jobb i de kommende år.
Skyttertinget 2016 åpnet for medlemskap for «Norske statsborgere og personer med
permanent oppholdstillatelse som respekterer gjeldende lover og bestemmelser, kan være
medlemmer av et tilsluttet skytterlag. Ungdom under 18 år med midlertidig
oppholdstillatelse kan være medlemmer i skytterlag på lik linje med norske ungdommer.»
Vårt forslag ble vedtatt av Stortinget i juni 2017 og vil gjelde fra 1.1.2018.
Skyttertinget har i Langtidsplanen bedt oss i Skytterstyret å sørge for nye inntekter. Jeg er
derfor svært glad for avtalen med Frende forsikring. Mange opplever at avtalen er god og gir
betydelige prisreduksjoner i.f.t. eksisterende forsikringer. Dere som ledere og skyttere må nå
følge opp avtalen lokalt, slik at alle blir kjent med den og ber om tilbud.
Landsskytterstevnet er Det Frivillige Skyttervesens flaggskip. Vi ønsker at stevnet fortsatt
skal videreutvikles som et av Norges aller viktigste arrangement. Skytterstyret har her tatt
grep med å sette ned et bredt sammensatt LS-utvalg, som skal levere sin innstilling 1 februar
2018.
Feltåret 2017 har vært viktig. Vi fikk med oss mange av leverandørene på spleiselag, samtidig
som vi omprioriterte 2 millioner kroner til diverse felttiltak.
Vi har lyktes og skal lykkes videre gjennom hardt arbeid i alle organisasjonsledd!
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Utdanning
Kjernevirksomheten for Det frivillige Skyttervesen er utdanning av instruktører som grunnlag
for opplæring av nye skyttere. Jeg er særdeles fornøyd og stolt av den høye kvaliteten og
kvantiteten på utdanningsarbeidet, som foregår på sentralt nivå og ute i våre samlag og
skytterlag. Ett av DFS store fortrinn som breddeorganisasjon slik jeg ser det, er at vi har så
enormt mange dyktige instruktører spredt over hele landet. Men vi trenger stadig påfyll av
gode instruktører for å få flere skyttere.
Selv har jeg i høst vært tilstede på et av de mange sentrale instruktørkursene avholdt i
Mosjøen. Jeg lot meg igjen imponere av det høye faglige nivået på både instruktørene og
elevene. Når DFS nå har fått et utvidet samfunnsoppdrag, er slike kurs viktigere enn noen
gang. For at vi skal være «best på skyteaktiviteter og våpenkultur», som er visjonen i vår
Langtidsplan, må vi ha høyeste prioritet på utdanningsarbeidet.
I 2018 er det nettopp instruktørutdanning og skyteskoler som er satsningsområdene i
henhold til Langtidsplanen. Skytterstyret bestemte også i sitt forrige møte at overskuddet fra
Landslotteriet 2018 skal gå til å gjennomføre flere skyteskoler i flere skytterlag. I 2016 var
det 142 skytterlag som arrangerte skyteskoler, og her er målet at 350 forskjellige skytterlag
skal arrangere i løpet av planperioden fram til 2020.
Å få skyting mer inn i skoleverket er også av høy viktighet med vår nye formålsparagraf.
Prosjektet «Skyting for mestring» i Rennebu har med rette fått mye oppmerksomhet og kan
få stor betydning for DFS. Jeg er nå spent på de kommende forskningsresultater på hvilken
effekt skytetrening har for elever med konsentrasjonsvansker. Skytterstyret har i den
forbindelse også tildelt 100.000 kroner i støtte til en film for å få dokumentert prosjektet.
Skyting i skolen kan også ta form av valgfag eller temadager. I 2017 har nærmere 40 skoler
tilrettelagt for slike aktiviteter. Her vil jeg trekke fram Elverum skytterlag sitt gode initiativ
overfor Elverum ungdomsskole, som også ga oss flott medieomtale på NRK. For oss i DFS er
det en selvfølge at opplæring i våpenbruk er et svært positivt og godt bidrag for å
gjennomføre vår samfunnsoppgave. Vi må slik benytte enhver anledning til å informere om
viktigheten av dette arbeidet også til samfunnet rundt oss. Her det avgjørende å spille på lag
med media.
Jeg vil ønske alle skyttere og tillitsvalgte en fredfull førjulstid, og med ønske om et godt nytt
skytterår i 2018!

