Nr. 1-2018 Norsk Skyttertidende:
Engasjement!
Som president har jeg på nyåret deltatt på de kurs for nyvalgte i samlagene, samt
regional samling for Sør- og Østlandet. Begge kurs tilrettelagt og gjennomført på en god
måte fra Skytterkontoret.

Det som både gleder og inspirerer meg ved kursene, er at engasjementet og positiviteten
er stor. De aller fleste samlag har en god plan for å skape enda større aktivitet i Det
frivillige Skyttervesen. Vår nye formålsparagraf med et bredere samfunnsoppdrag har
gitt oss nye muligheter. I 2018 er det satsning på utdanning og skyteskoler som blir
prioritert. I fjor var det Feltåret, men vi fortsetter satsningen på feltskyting også i 2018.
På vårt første styremøte i 2018, fikk vi presentert forskningen som NTNU i Trondheim
har gjort i forhold til «Skyting for mestring». Prosjektet har foregått med bistand fra
Rennebu kommune, Gjensidigestiftelsen og DFS. Mona Isene og Trond Jære har vært de
som har vært i front for oppfølging lokalt. En stor takk til dere begge for et flott
engasjement og et svært verdifullt arbeid. Det er fantastisk gledelig at rapporten viser
god effekt med skytetrening for barn med konsentrasjonsvansker. Skytterstyret har
vedtatt å følge opp videre med mer støtte for ytterligere dokumentasjon av effektene
ved skytetrening, Resultatene kan bli svært viktige for DFS i framtid.

Viktig er også arbeidet som det nylig nedsatte Organisasjonsutvalget skal gjennomføre
fram til 2020. Utvalget har fått i oppdrag å gjennomgå hele DFS organisasjon fra
skytterlagene til sentralt nivå. Her legges det opp til høringer til høsten og neste år. Min
oppfordring er at enkeltpersoner, skytterlag og samlag som har forslag til endringer som
påvirker strukturen eller demokratiet i DFS, sender disse inn til det nedsatte utvalget.
Jeg mener at det ikke er bra for denne viktige prosessen om det i denne perioden fram
mot 2020 blir behandlet flere fragmenterte endringer som påvirker helheten i dette
store arbeidet. Vi trenger ro og mange gode innspill til utvalget.

Jeg vil påstå at svært mye fungerer svært godt i vår flotte organisasjon. Vi må allikevel
være åpne for at det kan være behov for å gjøre grep for å gjøre oss enda bedre rustet
for framtiden. Samfunnet rundt oss er i kontinuerlig endring, og vi må derfor se oss selv i
«speilet» og evaluere om vi er på rett veg.
Feltsesongen har på Østlandet og Sørlandet foregått siden tidlig i januar, mens resten av
landet nå kommer etter. En spesiell oppmerksomhet og takk til alle dere som gjør en
fantastisk frivillig innsats som arrangør av feltstevnene.
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Sats på ungdommen
Mange gjør en fantastisk innsats med ungdomsarbeid i DFS. Uten god rekruttering og et
stadig påfyll av nye ungdommer, vil DFS kraft svekkes. Rekrutteringsarbeidet i
skytterlag og samlag er derfor helt avgjørende for at DFS skal lykkes som
breddeorganisasjon også i framtid.
DFSU gjør en svært god og planmessig jobb for økt rekruttering gjennom blant annet å
tilrettelegge for gode rammebetingelser og tilskuddsordninger. Skytterkontoret følger
opp med å utvikle moderne materiell og opplæringsstøtte. Siste nytt er at opplæring nå
også foregår gjennom e-kurs, som har blitt veldig populært.

Spesielt gledelig er det at vi har lykkes med å etablere samarbeid med flere skoler. I alt
52 skoler med 1.938 elever fikk opplæring i våre skytterlag i 2017. Det var en økning på
34 skoler fra 2016. Å få større innpass i skoleverket er særdeles viktig, og i tråd med
satsningen gjennom vår Langtidsplan og det underbygger den nye formålsparagrafen
der vi skal fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter.

149 skytterlag har i 2017 holdt skyteskoler med til sammen 1.543 deltakere. Dette er
også en markant økning fra 2016. Jeg har i vår vært å sett på en skyteskole i Malvik
Skytterlag. Jeg ble imponert over kompetansen til instruktørene og hvor fort elevene
lærte grunnleggende skyteteknikk og god våpenkultur. Dette er virkelig samfunnsnyttig
virksomhet som våre frivillige gjennomfører rundt i vårt langstrakte land. Vi har all
grunn til å være svært stolt over denne innsatsen. Takk til dere alle.
Lykke til med satsningen på flere skyteskoler og økt utdanning i 2018.

Mange ungdommer møter DFS gjennom innendørsskyting om vinteren. Nå på våren
kommer utfordringen med å få disse med til utendørsbanene. Skytingens dag, som i år
avholdes søndag 13. mai, er en utmerket anledning til å invitere både nye og gamle
skyttere til å prøve skyttersporten utendørs. Mange i DFS gleder seg nå til
banesesongen, som allerede har startet opp flere steder. Jeg vil ønske dere lykke til både
som skyttere og arrangører av stevner. Ta vare på hverandre og vårt gode skyttermiljø!

Nr. 3-2018 Norsk Skyttertidende
DFS 125 år
I år feirer vi vårt 125-årsjubileum. Dette skal markeres med en egen seremoni i
forbindelse Landsskytterstevnet i Stjørdal lørdag 4. august. Vi har så uendelig mye å
være stolt av i Det frivillige Skyttervesen. Gjennom disse 125 årene har skytterlagene
vært en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnene over hele landet. Historien vår som
startet med kampen for et fritt Norge - fram til dagens DFS hvor vi har en avgjørende
samfunnsrolle for å fremme god våpen- og sikkerhetskultur.
Skyttertinget har siden starten i Kristiansund i 1893, vært organisasjonens høyeste
myndighet med årlige ting i forbindelse med landsskytterstevnene. Når 48
samlagsledere og 8 styrerepresentanter samles i Stjørdal 2. august for sitt ordinære
Skytterting nummer 120 (Ikke avholdt 1940-45), skal det også i år fattes viktige og
forhåpentlig framtidsrettede beslutninger.

Sakslisten til årets Skytterting teller 24 saker. I en stor, levende og demokratisk
organisasjon som DFS, er det som vanlig svært ulike spørsmål som skal få sin
behandling. Naturlig knyttes det mer oppmerksomhet og spenning til enkelte av sakene.
Selv mener jeg eksempelvis at saken om vi skal innføre mesterskap på 15 meter på
landsdelkretsnivå blir interessant. Saken inneholder også spørsmål om DFS skal utrede
innføring av et NM på 15 meter. Veivalg som eksempelvis rullering av kongepokal til
flere øvelser, og eventuell fjerning av prinsesselag vil trolig også skape debatt.

Selv er jeg særdeles godt fornøyd med at styret har igangsatt et arbeid gjennom et
organisasjonsutvalg som skal gjennomgå hele organisasjonen. I tillegg arbeider et eget
utvalg med å se i «glasskula» for hvordan vi skal ta vare på å utvikle Landsskytterstevnet
framover. Utvalgslederne vil redegjøre for status så langt under Skyttertinget. Når
Skyttertinget er ferdig, starter årets høydepunkt for alle skyttere, Landsskytterstevnet.
Jeg vet at de i Stjørdal har gjort en fenomenal innsats for å kunne ønske oss velkommen
første uken i august. Vel møtt alle sammen og kjør forsiktig dere som kommer
landeveien.
Til slutt en liten oppfordring. Vi er midt i banesesongen med et stort antall skytestevner.
Kjerneaktiviteten til DFS foregår i hvert enkelt skytterlag. Lagmesterskape i alle våre
«grener» er slik sett særdeles viktig å få gjennomført. Sørg for å ta vare på hverandre.
Våre gode sosiale miljøet i DFS skal gi grobunn for nye 125 år som en viktig
samfunnsaktør!
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Var ingen presidentens spalte
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Skytterlagene i sentrum
Kjernevirksomheten i Det frivillige Skyttervesen foregår i det enkelte skytterlag. Det er i
skytterlagene det rekrutteres og utdannes i god våpen– og sikkerhetskultur.
Skytterlagene står nå foran sine årsmøter der lagsaktiviteten i tiden som kommer skal
debatteres og terminfestes. Det er nå lagene former målsettingene for breddeaktiviteten
i skytterlaget. Det vesentlige spørsmålet er: Hvordan rekruttere nye skyttere til
skytterlaget og om mulig få til ennå større lagsaktivitet? Toppskytterne gir god PR for
alle skytterlag og organisasjonen, men det å rekruttere to breddeskyttere vil for DFS sitt
formål alltid være bedre enn èn toppskytter.
I henhold til DFS langtidsplan for 2016 – 2020 satser vi i 2018 spesielt på skyteskoler og
samarbeide med skoleverket. Skyteskoler er DFS sitt viktigste verktøy for rekruttering.
Skytterkontoret har utarbeidet svært godt materiell og vi har vedtatt gode
tilskuddsordninger. I disse dager sender Skytterkontoret ut ny informasjon om
skyteskoler, i tillegg til den nye ungdomsplakaten som DFSU har utarbeidet. Jeg utfordrer
alle til å ta tak i denne muligheten med å starte skyteskole i eget skytterlag.

Jeg brenner for at vi også må benytte enhver anledning til å få innpass i skoleverket. I
2017 oppnådde vi stor vekst og hadde opplæring på over 50 skoler. Ta kontakt med
rektor eller kommunen der du bor. Fortell så hva skytterlaget kan bidra med i forbindelse
med valgfag, programfag eller aktivitetsdager. Dette er en svært viktig arena for å oppnå
formålsparagrafen om å spre god våpen- og sikkerhetskultur.

Under Skyttertinget i august rettet jeg også oppmerksomheten mot vår nye
landsmenn/kvinner. Skytterlagene bør ta en mer aktiv rolle i den særdeles viktige
integreringsprosessen som pågår i hele det norske samfunnslivet. Jeg hevder at
skytterlagene som sosial arena er det beste sted for integrering, og da tenker jeg ikke
først og fremst på skyteopplæring. Skytterlagene har så mye annet å by på i forhold til å
forstå den norske kulturen gjennom dugnadsånd osv. Å bli invitert til skytterhuset for å
spise vafler kan være en god start!

Avslutningsvis vil jeg rette oppmerksomheten mot høringen som Organisasjonsutvalget
nå gjennomfører. Alle skytterlag og samlag blir i høst bedt om å komme med innspill til
hvordan vår organisasjon skal se ut framover med hensyn til skytterlags- samlags- og
landsdelskretsstruktur. Utvalget trenger gode innspill til sitt arbeid, så la dette være til
diskusjon på høstens årsmøter og ombudsmøter.
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«Mørke skyer» i horisonten
Hvilke «mørke skyer» i horisonten kan true Det frivillige Skyttervesen? Norges
Skytterstyre har startet arbeidet med å utarbeide en ny Langtidsplan for perioden 2020
– 2024. Samlagene er nå involvert i prosessen hvor aktuelle tema bes drøftet på
ombudsmøtene. Første helg i februar 2019 skal samlagslederne sammen med
Skytterstyret møtes til ledersamling. Der skal blant annet DFS sine utfordringer og
muligheter, både på kort og lengre sikt, drøftes blant annet i lys av vår nye
formålsparagraf.

DFS er en breddeorganisasjon. Hvordan kan vi bidra til å opprettholde skyttersporten som
breddeidrett? Jeg har stilt spørsmål om vi i for liten grad bruker tid på
skytterlagsaktiviteter internt i skytterlagene. Der er her kjernevirksomheten i vår
organisasjon foregår. En terminliste tettpakket med regionale og åpne skytestevner bidrar
trolig til mindre fokus på de viktige og miljøskapende lags-skytingene. Mange skytterlag er
riktignok dyktige til begge deler. For gode skytterlagsmiljø er det helt avgjørende at de
mest aktive skytterne som skyter mange stevner, også bidrar til at skyttere som bare
ønsker å skyte internt blir ivaretatt på en god måte. Det er ikke noe mål i seg selv at alle
skyttere trenger å skyte stevner utenfor sitt skytterlag.
Mange hevder at skytesporten har blitt for dyr. Dette er en påstand som lett fester seg
som en sannhet. Mitt inntrykk er at det nettopp er det store konkurransetilbudet som
bidrar til å øke kostnadene for mange skyttere, og skytterfamilier. Sammenligner man
ellers dagens priser i lys av lønnsutviklingen, er trolig ikke kostnadene høyere enn før,
men konkurransetilbudet er betydelig høyere.

Når jeg ellers trekker fram «mørke skyer» er det knyttet til flere utfordringer.
Eksempelvis ser vi at skytebanebygging i bynære strøk er ekstremt krevende prosesser.
Skytebanesituasjonen i vår hovedstad Oslo er særdeles krevende og viser at det å få bygge
skytebane i et tett befolket område møter store hindringer. Skal vi få løst vårt
samfunnsoppdrag må vi imidlertid få flere skytebaner også i bynære strøk slik at vi får
utnyttet dette store rekrutteringspotensiale. Trolig vil det ikke bli lettere i framtid, og vi
må muligens prioritere ressursbruken til slike anlegg. Det er viktig for utbredelsen og
forståelsen av skyttersporten til en større andel av befolkningen.
Holdningene til våpen og våpenbruk har endret seg, Våpenlovgivningen er stadig under
press. Det kan utvilsomt påvirke organisasjonen vår over tid. Vi kan også på nytt bli
utfordret i forhold til tilgang på offentlige midler for å løse vårt brede samfunnsoppdrag.
Lykke til med debattene!

