Vedtatt av Skyttertinget sak 5/2013

Handlingsplan feltskyting 2013 – 2016 – Innstilling fra Norges Skytterstyre
Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS
Holdninger
Mål: Skape mer positive
holdninger blant
tillitsvalgte og skyttere til
feltskyting.
Strategi: Øke bevisstheten
og forståelsen for
feltskytingens betydning i
DFS, og hvilke opplevelser
disiplinen kan gi den
enkelte skytter.

Tiltak

Gjennomføring av tiltak

Ansvarlig

Frist

1) Fokus på den tillitsvalgte som
offensiv rollemodell, som
motiverer for- og snakker
positivt om feltskyting.

-

Alle ledd i
organisasjonen

Hele
perioden

2) Informere ”positivt” om
feltskyting jevnlig i NST og på
DFS sin hjemmeside.
3) Fokusere på feltskytingens
ferdighetselementer og de
sosiale muligheter.

-

Utdanningsavdelingen
Informasjonsavdelingen
Samlagene
Utdanningsavdelingen
Informasjonsavdelingen
Samlagene

Hele
perioden

-

-

Fokusere på de tillitsvalgtes rolle som
motivator
Informasjon gjennom DFS info. kanaler.
Fokus på dette ved sentrale tillitsvalgte- og
instruktørkurs m.m.
Som tiltak.
Motivasjon for feltskyting legges inn som tema i
feltinstruktørutdanningen.
Informasjon gjennom DFS info. kanaler.
Fokus på dette ved sentrale instruktørkurs m.m.

Hele
perioden

Status
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Arrangement
Mål: Styrke stevnetilbudet.
Strategi: Videreutvikle DFS
sin arrangørveiledning som
gjør det mer motiverende
og overkommelig for lag å
arrangere feltstevner, og
som samtidig tilfredsstiller
skytternes ønsker for
opplegg slik at flere deltar i
stevner.

Tiltak

Gjennomføring av tiltak

Ansvarlig

1) Bedre koordinering av terminlister på tvers
av samlag og landsdeler for samordning av
stevnetilbudet. Herunder også felles dato
for samlagsstevner og landsdelkretsstevner
for større deler av landet.
2) Videreutvikle DFS sin veiledning for
feltstevnearrangører med eksempler på
alternative opplegg.

-

Benytte RS når samlagene møtes.
Kommunikasjon mellom
samlagene.
Faste datoer på DFS sin
hovedterminliste.
Beskrive alternative opplegg slik
at lokale muligheter (med
begrensninger)kan utnyttes.
Veiledningen sendes jevnlig til alle
lag/samlag.
Aktiv markedsføring
Utvikle en kurspakke.
Sentralt kurs for samlagene.
Motivere samlagene til å holde
slike kurs.
Årlig drøfting på ombudsmøter.
Være tema på ledermøter i
samlag og landsdelskretser.

Samlagene

2013-14

Skytterstyret

2014

Utdanningsavdelingen

2014

Utdanningsavdelingen
Samlagene

2015

Samlagene
Landsdelskretsene

2014 ->
2014 ->

3) Styrke tilbudet om kurs og opplæring i
gjennomføring av feltstevner.

-

Frist

4) Det skal være et tilfredsstillende
stevnetilbud i alle samlag. Det skal
oppfordres til samarbeid mellom lag om
stevner, herunder utnytte potensialet i
feltcuper som motivasjon for skyttere og
arrangører.
5) Se på om dagens bidragsordninger om den
kan utnyttes mer stimulerende.

-

-

Vurderes fortløpende.

Utdanningsavdelingen
Skytterstyret

2013 ->

6) Få arrangører til å tilrettelegge for en
positiv opplevelse for skytteren uavhengig
av klasse og ferdigheter.

-

Påvirke arrangører gjennom kurs
og informasjon.

Samlagene
Skytterlagene

Hele
perioden

7) Økt tilrettelegging for skyting på
baneområder med ett eller flere hold skutt
mot elektroniske skiver.

-

Tas inn som alternativ i
arrangørveiledning. Kalibrering
elektroniske skiver

Utdanningsavdelingen
Samlagene
Skytterlagene

2014

Status
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Styrke opplæringen
Mål: Mer kunnskap om
feltskyting blant
instruktører og skyttere.
Strategi: Styrke
utdanningstilbudet
gjennom utvikling av kurs
og materiell, og å gjøre
dette mest mulig
tilgjengelig.

Tiltak

Gjennomføring av tiltak

Ansvarlig

Frist

1) Eget sentralt feltinstruktørkurs
for samlagsinstruktører eller
andre interesserte.
2) Samlag arrangerer årlige
feltkurs for senior- og
ungdomsskyttere.
3) Utvikle ferdige tilpassede
kurspakker med varierende
varighet for forskjellige
målgrupper.
4) Egen ”feltportal” på DFS sin
hjemmeside med informasjon
om feltskyting, og som viser alt
tilgjengelig støttemateriell.
5) Utnytte mulighetene i DFS sine
bidragsordninger best mulig.

-

Utdanningsavdelingen

2014

-

Eget sentralt kurs for feltinstruktører
Gjennomføres periodisk og i turnus med
instruktørkurs 3.
Feltinstruktørene er instruktører.

Samlagene

2015-16

-

Som beskrevet tiltak.

Utdanningsavdelingen

2015

-

Som beskrevet tiltak.

Utdanningsavdelingen
Informasjonsavdelingen

2014 2016

-

Vurderes forløpende.

Ledelsen
Utdanningsavdelingen

Hele
perioden

6) Fokusere sterkere på
viktigheten av fadderordninger
for nye seniorer.
7) Bedre samordning av innskyting
og trening i regi av samlagene.

-

Tas inn i feltinstruktøropplæringen
Fokus på dette i rekrutteringsarbeidet til felt.

Samlagene
Skytterlagene

2015-16

-

Samlagene tilrettelegger for samordnet
innskyting og trening.

Samlagene
Skytterlagene

Hele
perioden

Status
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”Kraftsamle om
feltskyting”
Mål: Styrke
feltskytingens plass i DFS.
Strategi: Gjøre
nødvendige grep som
prioriterer
feltskytingene, også de
tiltak som kan være
mindre populære.

Tiltak

Gjennomføring av tiltak

Ansvarlig

1) Gi feltskytingen høyre prioritet i
DFS gjennom å utvide
feltsesongen og sette en
absolutt dato for oppstart av
banesesongen. Kombinerte
bane- og feltstevner er unntatt
kravet.
2) Utvide sesongen slik at
mesterskapene kan arrangeres i
slutten av april.
3) Vurdere dagens regelverk mht.
maksavstander, andre figurer og
oppbygging av disse, bruk av
kikkert m.m.
4) Styrke tilretteleggingen for
jegere.

-

Tiltaket vurderes og gis egen drøfting
Frist eksempelvis 1. mai.
Landsdelsfrister?

Skytterstyret
Ledelsen

2014-15

-

Tiltaket vurderes og gis egen drøfting.

Skytterstyret
Ledelsen

2014-15

-

Tiltaket vurderes og gis egen drøfting.

Skytterstyret
Ledelsen
Utdanningsavdelingen

2014-15

-

Tiltaket vurderes og gis egen drøfting.

Skytterstyret
Ledelsen

2013-14

5) Bonusordninger for lag/samlag
som gjør litt ekstra.

-

Tiltaket vurderes og gis egen drøfting.
Tema på Regionale seminar

Skytterstyret
Ledelsen

2013-14

6) Norgescup i skyting som også
omfatter feltskyting.

-

Drøfte en omlegging av NC med en totalcup
der både bane- felt- og innendørs stevner
teller med i en samlet cup. Det kåres en total
vinner og vinnere av delcupene
Det kan også vurderes om Stang, felthurtig,
skifelt, skogsløp skal integreres i en samlecup.

Skytterstyret
Ledelsen

2014-16

-

Frist

Høring?

Status

Vedtatt av Skyttertinget sak 5/2013
Stang- og
felthurtigskyting
Mål: Økt oppslutning om
disse øvelsene.
Strategi: Flere lag
arrangerer Stangog/eller felthurtigskyting
i fbm åpne stevner og
ved DFS sine mesterskap.

Tiltak

Gjennomføring av tiltak

Ansvarlig

Frist

1) Flere lag arrangerer stang og
felthurtig i tillegg ved bane- og
feltstevner.

-

Motivere gjennom informasjon.

Informasjonsavdelingen

2014

2) Flere permanente anlegg.

-

Vurdere støtteordninger.
Vurdere å tillate justerte figurstørrelser som
er tilpasset 100 og 200m.

Anleggsavdelingen
Utdanningsavdelingen

2015-16
2015-16

3) Tilpasset kursmateriell for
gjennomføring av kurs på
samlagsnivå.

-

Kursmateriell utvikles.
Ved ledig kapasitet/økonomi – utvikle
instruksjons DVD.

Utdanningsavdelingen

2015-16

Status

