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Gode lederkurs
Jeg hatt hatt gleden av å tilbringe to helger på lederkurs for samlagene i 2019. I midten av
januar en helg sammen med nyvalgte samlagsledere og andre utvalgsledere. Kurset gir svært
god informasjon om DFS organisasjon og nødvendig faglig påfyll for de som har tatt på seg
de viktige vervene. Takk til alle frivillige som driver vår landsomfattende store organisasjon.
Årlig legges det ned 13 mill frivillighetstimer, - imponerende! Jeg vil også gi stor ros og takk
til personellet på Skytterkontoret, som årlig gjennomfører nødvendige kurser med særdeles
høy kvalitet.
Første helg i februar ble det avholdt ledersamling hvor alle samlagsledere og Norges
Skytterstyre deltok. Det er meg bekjent første gang DFS har gjennomført en slik uformell
strategisk samling. Samtidig ble det også avholdt regionalt seminar for tillitsvalgte i NordNorge, Midt og- Vestlandet, og til sammen var det over 100 deltakere. Det ble etter min
vurdering en fantastisk helg hvor samlagslederne arbeidet i grupper med analyse av vårt
samfunnsoppdrag gitt gjennom den nye formålsparagrafen, drøftet utfordringer i forhold til
miljø og økonomi, samt at skytebanesituasjonen i våre største byer ble drøftet spesielt.
Samlagslederne viste en enorm glød og engasjement for oppgavene. Resultatet av våre
diskusjoner vil danne grunnlag for ny Langtidsplan 2020-2024.
Mitt hovedinntrykk etter samlingen er at alle samlagslederne syntes det var svært nyttig å
komme sammen og å drøfte muligheter og utfordringer som DFS har på kort og lang sikt.
Arbeidet med å tilrettelegge for god våpenkultur, at bredden må prioriteres, og at vi må
sikre en god og tilstrekkelig skytebanestruktur over hele landet var gjennomgangstonen på
samlingen.
Samlagslederne har så langt kun møttes til de årlige Skytterting, hvor både mindre og
større saker kommer til konkret behandling. Under denne ledersamlingen fikk vi anledning
til å arbeide med overordnede forhold på en langt friere og uformell måte. Jeg har stor tro
på at dette er en arbeidsform som bør videreutvikles. En mulig modell er at vi ett år velger
ledersamling i stedet for Skytterting, og at Skyttertinget slik blir annethvert år med
ledersamling det andre året.
Organisasjonsutvalgets leder, Heidi Skaug, la fram utvalgets arbeid så langt. Det er gledelig at
hele 41 samlag svarte på den høring som utvalget gjennomført med svarfrist 15. januar i år.
Gode fruktbare diskusjoner i plenum og i grupper om hvordan vi skal utvikle vår organisasjon
framover.
Takk til alle for gode innspill i de mange gode prosessene vi gjennomfører for at vår
organisasjon skal fortsette å løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte.
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Viktige veivalg!
Norges Skytterstyre har på sine to siste styremøter behandlet og gjort sine innstillinger til
årets Skytterting i Evje. Skyttersamlagene har nå sommeren på seg til å drøfte innstillingene.
Noen av sakene representerer viktige veivalg for organisasjonen framover. Eksempelvis
gjelder det sakene om hvordan vi skal inkludere jegerne i våre konkurranser framover, og
om vi eventuelt skal arbeide for et Landsskytterstevne innendørs på 15 meter.
I tillegg til slike overordnede veivalg, skal som vanlig Skyttertinget også behandle mindre
prinsipielle saker knyttet til regelverks- endringer. Min erfaring er at de mindre
regelverkssaker i noen grad tar bort oppmerksomheten fra de overordnede prinsipielle og
langsiktige retningsvalgene. Skytterstyret mener således at det vil det være tilstrekkelig å
gjennomføre Skytterting annethvert år.
Skytterting annethvert år vil betinge at noen regelverkssaker må delegeres. Et slikt grep vil
imidlertid gi den gevinst at tid og ressurser kan frigjøres for å gjennomføre en ledersamling
de år det ikke avholdes Skytterting. Vinterens første ledersamling med samlagslederne var
en stor suksess, hvor det ble svært gode debatter om framtidens utfordringer i Det frivillige
Skyttervesen. Jeg har således stor tro på denne modellen for framtidig Skytterting og
ledersamling, som Skytterstyret vil fremmer for Skyttertinget i Evje.
Etter en hektisk vintersesong med feltskyting og innendørsskyting er det nå banesesongen
som har kommet i gang i store deler av landet. Jeg vil berømme alle dere hjelpere og
instruktører i skytterlagene som har brukt vinteren på å arrangere skyteskoler for
nybegynnere. Dere er alle avgjørende for at Det frivillige Skyttervesen skal være en stor og
slagferdig organisasjon også framtiden Forhåpentlig vil mange av de som nå har gjennomført
skyteskoler bli med når banesesongen blomstrer for fullt.
2019 og 2020 er i langtidsplanen avsatt som skytebaneår. Skytebanekontaktene vil
gjennomføre de sentralt pålagte sikkerhetsinspeksjoner av våre skytebaner. Sikkerheten
kommer alltid først i DFS, og jeg oppfordrer alle skytterlagsledere til å bistå i dette viktige
arbeidet.
Lykke til med banesesongen!

