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Sak 01/2015

Godkjenning av møtereferat

Vedtak
DFSU godkjente enstemmig møteprotokollen fra november 2015

Sak 02/2015

Årsmelding 2014 fra DFSU

Det frivillige Skyttervesen Ungdomsutvalget (DFSU) har ledet ungdoms- og rekrutteringsarbeidet,
og har som hovedmål å legge til rette for en helhetlig og kvalitativ rekruttering. Rekruttering er
en langsiktig prosess, der ungdomsmassen, ressurser, apparatet rundt den enkelte skytteren,
med mer, er faktorer som spiller inn og gir variabler. Det er forskjell på en oppblomstring og
faktisk rekruttering. Begrepet rekruttering innebærer at lagene har en tilstrømming av nye
skyttere, og at disse forblir aktive over tid.” For å realisere Langtidsplanens mål om en økning i
rekrutteringsklassene, er følgende prioritert:





Skyteskole
Lederutvikling
Fellesskap og miljø
Voksenrekruttering

Parallelt med disse prioriteringene har DFSU også et utvidet ansvar gjennom det sentrale
instruksverket, og rekruttering generelt. Det er særlig en tilrettelegging for våre nye seniorer og
arbeidet med å skape ”skytterfamilier” gjennom Skyteskole, som er viet mye oppmerksomhet.
Temadagene er utvidet, og bidrag for å arrangere aktivitetskveld for foreldrene er økt.
Under LS 2014 gjennomførte DFSU for tredje året på rad en egen ungdomsledersamling. I 2014
byttet DFSU navn på denne samlingen til LS treffet. Dette samlet i alt ca 200 mennesker, og må
sies å vært særdeles vellykket. Dette er et tiltak som bør videreutvikles og videreføres under
kommende LS.
Rekrutteringen er rimelig stabil i de yngste klassene, og for andre året på rad økende. Dette er et
resultat av at mange lag driver et kvalitativt og godt rekrutteringsarbeid. LS står sterkt, og
deltakelsen i rekrutteringsklassene er høyere i 2014 enn sist LS var i Sandnes. I 2014 var
deltakerantallet i rekrutteringsklassene 21 flere enn i 2004.
Dette er bra, og viser det samme som deltakerstatestikken på LS har gjort i mange år.
Deltakelsen i ungdomsklassene på LS vokser sett i forhold til forrige LS på samme sted.
I 2014 var det 122 lag som arrangerte skyteskole, med et samlet antall på 1196 deltakere. Dette
er økning fra 2012 på hele 55 % flere gjennomførte skyteskoler, og så mange som 229 flere elever
har gjennomført en skyteskole. Det er fortsatt en tendens at lagene generelt tar inn færre
skyttere, og legger større vekt på oppfølging i forhold til lagets kapasitet. Antall medlemmer som
blir fulgt opp etter skyteskolen med temadager øker med nesten 50%. Dette er en trend vi håper
fortsetter.
Det er i dag en forutsetning for god rekruttering at både foreldrene og skytterne blir fulgt opp av
skytterlaget. Gjennom tiltak for og med foreldre rekrutterer skytterlagene ikke bare nye sk yttere,
men også til eget tillitsmannsapparat.
Landskonkurransen i skoleskyting 13/14 viser for første gang på flere år en oppgang, med 1156
elever og 17 skoler. Dette er faktisk en økning på hele 25% i antall elever som har fått prøvd
skyting igjennom prosjektet.
Potensialet for dette prosjektet er mye større enn hva vi ser i dag. Selvfølgelig forandrer
forutsetningene for å kunne arrangere konkurransen seg nesten årlig, igjennom alt fra
lærerplaner og hvilke ressurser skolene og lagene har.
Men spesielt lagene som har skytebaner i nærheten av en ungdoms- eller videregående skole må
ivareta muligheten de har til å synliggjøre laget og skyttersporten.
Det må vurderes om i hvilken grad, og i hvilken form dette tiltaket skal videreføres.
Valgfag/prosjekt i skolen ble gjennomfør av 19 lag, med til sammen 399 deltakere. Dette er noe
er en økning fra 2012 på 36 % flere elever. Dette er svært gode tall.
Valgfag/Prosjekt mot skolen er selvfølgelig også prisgitt hvilke tilbud de lokale skolene har
mulighet for, og vil nok variere noe fra år til år.
Kurs/samling for nye- og førsteårsseniorer var et nytt prosjekt i 2009 som har vært
bidragsgivende. Dette ble opprettet med tanke på å motvirke frafallet i antall skyttere fra
rekrutteringsklassene opp til seniornivå. I 2014 var det 9 samlag som gjennomførte slike
samlinger/kurs, i 2012 var den foreløpige toppen med 14. Dette er et bidrag som har hatt en
trang fødsel, og viser dessverre at dette ikke er kurs det blir satset på i samlagene.

Gjennom bidragsordningene har DFSU forenklet innrapporteringsrutinene og lagt til rette for
aktivitet ute i samlagene.
Det har i mange år vært en klar tendens er at mange samlag er flinke til å arrangere
kurs/samlinger for skytterne, mens det er klart færre som arrangerer kurs/samlinger for
tillitsmenn. Antallet kurs for tillitsmenn har hatt en økning i 2012-2014, noe som er gledelig og
svært viktig for å sikre kontinuiteten av tillitsmenn på alle plan, og med tanke på frafallet i antall
skyttere fra rekrutteringsklassene opp til seniornivå er det viktig at samlagene opprettholder
og/eller øker kursaktiviteten.
Det er viktig at dialogen mellom samlag og lag vedlikeholdes, slik at lagenes behov for støtte og
kursing blir dekket best mulig.
Det Nordiske samarbeidet gjennom landskamp er ivaretatt som før. Norge gjør det svært bra i
Ungdoms- og Seniornordisk Mesterskap. Dette er et direkte resultat av breddesatsing og at Norge
kan stille med mange gode skyttere, som kan hevde seg i alle disipliner.
Det vises ellers til utfyllende årsmelding til DFSU som er å finne i årboka.
Vedtak
DFSU oversender årsmeldingen til Norges Skytterstyre. Enstemmig vedtatt.

Sak 03/2015

Tekst til Årboka 2014

1. DFSU har i perioden 01.01 - 31.12 2014 hatt følgende sammensetning:
LANDSDEL
Midt-Norge

Sørlandet
Østlandet
Nord-Norge
Vestlandet
FO/Hærstaben
Heimevernet

REPRESENTANT
Olav Johan Lystad/
Kari Sofie Brøndbo Fiskum
valgt august 2014
Kjell Strand Hovland
Unni Bjarkøy
Ole Henry Finvåg
Knut Vik/ Stian Hellebust
valgt august 2014
Vakant
Hugo Thoresen

VARAREPRESENTANT
Kari Sofie Brøndbo Fiskum /
Bjørn Walør Heggem valgt august
2014
Marianne Borgen
Ingrid Tveiten
Jan Fredriksen
Janne Haugnes
Vakant

2. Uttakskomiteen for ungdomslandslaget har hatt følgende sammensetning:
Jarle Tvinnereim, Generalsekretær DFS
Engebret Mjøseng, Utdanningskonsulent DFS
Nils Erik Røste Lundon, Ungdomskonsulent DFS
3. Utvalgets virksomhet
DFSU har i 2014 hatt i alt 5 møter, og behandlet 25 saker. I tillegg har utvalget hatt oppgaver i
forbindelse med Nordisk Ungdomslandskamp og Landsskytterstevnet i Sandnes. DFSU
arrangerte i 2014 det tredje LS treffet for rekruttering. Dette samlet nærmere 200 stk.

Utvalgets representanter har også deltatt på diverse kurs og samlinger i sine respektive
landsdeler.
4. Nøkkeltall
Klasse
Aspirant
Rekrutt
Eldre Rekrutt
Junior
SUM

2013

2014

7408
1378
1879
2220
12 885

8458
1329
1834
2099
13 720

5. Samlagsstevnene
År
Klasse
2014 Aspirant
Rekrutt
Eldre Rekrutt
Junior
Sum

Endring fra
2013
+1050
- 49
- 45
- 121
+ 835

15 m
465

Felt
123

Bane
269

Totalt
857

366
408
320
1559

240
294
251
908

404
418
295
1386

1010
1120
866
3853

6. Landsdelskretsstevnet
Antall deltakere i rekrutteringsklassene:
2012
Landsdelskrets
Bane
Felt
Viken I
94
46
Viken II
144
117
Opplandskretsen
114
68
Sørlandskretsen
93
51
Hordakretsen
61
71
Fjordane krets
63
59
Mørekretsen
56
12
Trønderkretsen
76
39
Nord-Norge krets
108
105
Sum
809
568

2014
Bane

Felt

Tall for 2014 kompletteres når de ligger føre.
7. Landsskytterstevnet 2014
Deltakerantall på baneskyting 100m
År
Rekrutt Eldre Rek.
Junior
2013
364
435
381
2014
327
361
323

Sum
1180
1011

Deltakerantall på finfelt
År
Rekrutt Eldre Rek.
2013
358
421
2014
319
353

Junior
365
317

Sum
1144
989

Vinnere baneskyting
Klasse
Navn
Rekrutt
Magnus E Bøthun
Eldre Rekrutt
Jon-Hermann Hegg
Junior
Kari Mørck

Skytterlag
Sogndal
Hegg
Ski

Resultat
350
350
350

Vinnere i finfelt
Klasse
Rekrutt
Eldre Rekrutt
Junior

Skytterlag
Søndre Land
Tørrvikbygd
Skjeberg

Resultat
42/10
42/12
41/11

Navn
Lasse Magnussen
Kjetil Skår
Ingrid Finnestad

Samlagsskytingen 100m Rekrutt/Junior
Nr Samlag
Sum
Deltakere
1. Normør
398
Jorun Snekvik, 100
skyttersamlag
Ivar Waag, 100
Guro Øie Bævre, 98
Eline Lillegård, 100
2. Numedal
398
Bjørn Magnus Hanserud, 99
skyttersamlag
Bjørn Erik Bollerud, 100
Jan Erik Fredriksen, 99
Petter Thorsdalen, 100
3. Rogaland
397
Espen Stenhaug, 100
skyttersamlag
Andreas Nordvik, 99
Jan Atle Ree, 98
Tore Rødland, 100
8. Nordisk Ungdomslandskamp 2014
Skibby/Danmark
Bane - finale
NR. NAVN
1. Anette Thingbø
2. Lisa Margrethe Rinde
3. Magnus Bjerke
4. Eirunn Ø Søyland
7. Sindre Nordvik
Lagskyting bane:
1. Norge
2. Sverige
3. Danmark

POENG
334
328
325
323
315

1310
1256
1215

Resultat feltskyting:
NR. NAVN
1. Lisa Margrethe Rinde
2. Annete Thingbø
3. Eirunn Ø Søyland
6. Sindre Nordvik
15. Magnus Bjerke
Lagskyting felt:
1. Norge
2. Danmark
3. Sverige

TREFF
49/8
49/6
48/5
31/13
13/0

144
112
111

9. Landskonkurransen i skoleskyting i 13/14
Antall deltakere
1156
Antall skoler
17
Antall lag
15
Lagkonkurransen 13/14
Ungdomsskoler 15m
1.
Rennebu ungdomsskole
2.
Etnedal skule
3.
Voss ungdomskule

Gauldal
739 poeng
Valdres
729 poeng
Hardanger og Voss 721 poeng

Videregående skoler 15m
1.
Sande Videregående skole

Drammen

688 poeng

Ungdomsskoler 100m
1.
Vennesla ungdomsskole

Agder

668 poeng

Prosentkonkurransen
Klasse 1 - skoler med til og med 100 elever
1.
Etnedal skule
1.
Kvikne ungdomsskole
1.
Snertingdal ungdomsskole
1.
Kjøpsvik skole
Klasse 2 - skoler med 101 til 300 elever
1.
Rennebu ungdomsskole
2.
Songdalen
3.
Overhalla barne og ungdomsskole

1.
2.
3.

Valdres
Nord Østerdal
Sunnhordaland
Ofoten

100 %
100 %
100 %
100 %

Gauldal
Agder
Namdal

90 %
77 %
49 %

Klasse 3 - skoler med over 300 elever
Voss ungdomsskule
Hardanger og Voss 84 %
Sande ungdomsskole
Drammen
11 %
Sande videregående skole
Drammen
4,7 %

10. 350-Klubben
Tilsiget av medlemmer til 350 klubben er veldig stabilt. Klubben har i mange år nå økt med
rundt hundre skyttere hvert år.
11. Tilskudd for samlinger/skyteskoler i 2014
Samling for ungdomsskyttere
 36 samlag har gjennomført samling
 55 samlinger totalt, for til sammen 972 skyttere
Følgende samlag har arrangert ungdomssamling 2014:
Aust-Agder, Drammen, Follo, Gauldal, Telemark, Gudbransdal, Hardanger & Voss, Hedmark,
Inntrøndelag, Namdal, Nordfjord, Nordmør, Nord-Østerdal, Numedal, Ofoten, Opland,
Ringerike, Rogaland, Romsdal, Salten, Sogn Indre, Sogn Ytre, Solør, Sunnfjord, Sunnhordland,
Sunnmør, Søre Sunnmør, Trolms, Uttrøndelag, Valdres, Vest Agder, Vesterålen, Vest
Finnmark, Vestfold, Vest Telemark, Østerdal og Østfold.
Samling for førsteårs og nye seniorer
 7 samlag har gjennomført samling
 9 samlinger totalt, for til sammen 94 skyttere
Følgende samlag har arrangert samling for førsteår og nye seniorer 2014:
Gudbrandsdal, Nordfjord, Sogn Indre, Sogn Ytre, Solør, Troms og Vest Finnmark.
Kurs for instruktører
 Ingen samlag har gjennomført kurs i 2014.
Kurs for ungdomsledere
 12 samlag har gjennomført kurs
 12 samlinger totalt, for til sammen 234 ledere
Følgende samlag har arrangert lederkurs 2014:
Akershus, Fosen, Gauldal, Hordaland, Inntrøndelag, Namdal, Nordfjord, Opland,
Rana, Sunnhordaland, Uttrøndelag og Vestfold.
Skyteskole
 122 skytterlag har gjennomført skyteskole
 1195 deltakere.
12. Viktige vedtak/saker i DFSU 2014
 DFSU brukte mye tid på Langtidsplanen 2012-2016. Gjennomføringsplanen evalueres
kontinuerlig og planene følges opp.


DFSU arrangerte eget ungdomsledertreff under Landskytterstevnet på Sandnes. Dette
samlet nesten 200 stk.



DFSU fikk gjennomslag for et skyttermerke i 2013, og kunne presentere dette på LS 2014.



DFSU fikk gjennomslag for å fjerne øvre aldersgrense i klasse Aspirant i to år, som en
prøveordning



DFSU støttet forslaget om skjerpet sikkerhetsrutiner i forbindelse med bæring av våpen. Ny
regel er sluttstykket ut, eller i bakre stilling.



DFSU fikk gjennomslag for forslag om at det skal være innskytingshold på finfelten på
samlagsstevner og oppover.



DFSU støttet forslaget om å tillate Adlerauge i alle klasser.



DFSU jobber fortsatt aktivt med Aksjonsplan for rekruttering. Det jobbes også videre med å
få aktivisert instruktørene i lagene.

Vedtak
DFSU sitt forslag til tekst til Årboka 2014 oversendes administrasjonen til videre behandling.
Enstemmig vedtatt.

Sak 04/2015

Søknad om offentlige midler 2016 – budsjett DFSU

Budsjettforslag ble gjennomgått og drøftet i møtet. Budsjettrammen for prosjektmidler søkes økt
med kr 50.000, fra kr 1.950.000 til kr 2.000.000. Fordeling av prosjektsøknad er i samsvar med
tildeling av offentlige midler for 2015, med mindre justeringer av enkeltposter.
Vedtak
DFSU oversender Norges Skytterstyre forslag til budsjett for 2016, for bruk i søknad om offentlige
midler 2016.

Sak 05/2015

Skyteskolebidraget / krav til SkytterID

Vedtak
Saken utsettes til et senere møte.

Sak 06/2015

Forslag om å oppheve nedre aldersgrense klasse Rekrutt (tingsak)

Greipstad skytterlag har fremmet forslag for ombudsmøtet i Agder skyttersamlag om å oppheve
nedre aldersgrense i klasse Rekrutt. Ombudsmøtet har gitt sin enstemmige tilslutning til å
fremme saken for Skyttertinget.
Administrasjonens saksutredning ble utsendt til utvalget, og gjennomgått og drøftet i møtet.
Administrasjonens anbefaling er følgende:
Dagens aldersgrense i klasse Rekrutt opprettholdes.
Vedtak
DFSU støtter administrasjonens innstilling. Enstemmig vedtatt.

Sak 07/2015

Regelverk samlagsskyting senior/junior

Gjeldende regelverk, Skytterboka pkt. 11.160;
«Generelt gjelder at ingen skytter kan delta på mer enn en samlagsskyting på ett og samme
stevne. Det er ikke krav om at en skytter må ha deltatt i innledende skyting for å delta i
samlagsskyting på landsdelskretsstevnet eller landsskytterstevnet».
Ref. Skytterboka pkt. 11.161; Slik regelverket er utformet i dag kan forhåndsuttatte skyttere fra
klasse 1 – 5 delta i samlagsyting for senior på 200/300m. I tillegg kan veteranskyttere delta om
samlaget ikke har tilstrekkelig med deltakere i klasse 1 – 5 på det aktuelle stevne.
Juniorer har de siste årene vært gitt anledning til å velge mellom klasse Junior og klasse 4 fra
stevne til stevne. Slik regelverket tolkes pr i dag kan ikke skyttere som er klasseført i juniorklassen
delta i samlagsskytinger for seniorer på Landsskytterstevnet. Skal dette skje må de i så fall ha
valgt et frivillig opprykk slik at de er klasseført i en av seniorklassene. Administrasjonen har
forstått at det er ulik tolking og praktisering av reglene i forb. med landsdelskretsstevne ne, og
det er ønskelig med en presisering av regelverket.
Administrasjonens saksutredning ble utsendt til utvalget, og gjennomgått og drøftet i møtet.
Vedtak
DFSU anbefaler en presisering i regelverket slik at skyttere fra klasse junior kan velge mellom
samlagsskyting for rekrutteringsklassene (11.162) eller samlagsskyting for seniorklassene (11.161)
DFSU ber videre om at «Sotnakk-utvalget» vurderer reglene for samlagsskyting pkt. 11.160
samlet sett.
Enstemmig vedtatt.

Sak 08/2015

Forslag om at første etappe i samlagsskyting for rekrutteringsklassene
skal skytes med kaliber .22

Forslaget er fremmet av Budal skytterlag for ombudsmøtet i Gauldal skyttersamlag. Samlagets
ombudsmøte har gitt sin enstemmige tilslutning til å sende forslaget fram for Skytterstyret for
videre behandling.
Forslag og begrunnelse er fremmet slik: «I forbindelse med regelendring i klasse R, der disse
skytterne skal skyte med kal. .22, vil ofte ER med kal. 6,5 mm bli foretrukket i samlagsskytinger.
For å tilpasse nytt regelverk, vil Gauldal skyttersamlag foreslå at 1. etappe skal skytes med kal.
.22. En ER skytter kan eventuelt skyte 1. etappe med kal. .22 hvis ønskelig. Argumentet for en slik
endring er at bredden i lagskytingen opprettholdes, slik at alle klasser i større grad får muligheter
til å delta».
Administrasjonens foreløpige saksutredning ble utsendt til utvalget, og gjennomgått og drøftet i
møtet.

Administrasjonens anbefaling er følgende:
Gauldal skyttersamlag sitt forslag om at minst en skytter fra klasse rekrutt eller eldre rekrutt skal
benytte kaliber .22 i samlagsskytinger for ungdomsklassene innføres ikke.
Vedtak
DFSU støtter administrasjonens innstilling. Enstemmig vedtatt.

Sak 09/2015

Kaliber 5,56 / .223 Remington – vurdering av godkjenning i DFS
(tingsak). Uttale fra DFSU.

Norges Skytterstyre ba i sak 20/2015 om uttale fra DFSU i saken om vurdering av godkjenning av
kaliber 5,56/.223 Remington i DFS.
Saken om å tillate kaliber 5,56 / .223 Remington på generell basis i DFS har vært tema gjennom
mange år. Saken var i sin tid initiert av Skytterkontoret som følge av at Forsvar et tok i bruk
kaliber 5,56.
Forsvaret har selv gitt klar tilbakemelding om at det er besluttende organ i DFS som på fritt og
selvstendig grunnlag avgjør hvilke kaliber som skal nyttes i organisasjonen.
Forsvarsdepartementet (FD) har gitt tilbakemelding om at valg av kaliber ikke har vært tema i
vurderingen av tilskudd til DFS. DFS har i dag egen klasse for HK 416 med kal. 5,56, der militært
rulleført personell kan delta.
Forsvaret har i Solli-utvalgets rapport uttrykt at profesjonaliseringen av Forsvaret ikke har
endret viktigheten av bidragene til rekruttering, grunnopplæring i skyteferdigheter og sikkerhet
som historisk har vært DFS’ viktigste bidrag til Forsvaret.
Administrasjonens drøfting av kalibervalg er gjort med bakgrunn i Forsvarets og FDs tilbakemelding,
samt Solli-utvalgets rapport om DFS relevans for Forsvaret, og hva DFS som organisasjon synes å
være best tjent med i framtiden. Utgangspunktet for denne saksutredningen er således annerledes
enn tidligere utredninger, som har lagt til grunn at DFS er «forpliktet» til å ta i bruk kaliber som
benyttes i Forsvaret.
Administrasjonens saksutredning ble utsendt til utvalget, og gjennomgått og drøftet i møtet.
Vedtak
DFSU anbefaler ikke å tillate kaliber 5,56 /.223 Remington på generell basis i DFS.
Begrunnelsen til DFSU er hovedsakelig følgende:
 Det er i dag en positiv aktivitetsutvikling i rekrutteringsklassene. DFSU mener at innføring av
kaliber 223 medfører for stor risiko i forhold til videre aktivitetsutvikling.
 For mange valgmuligheter gjør skyttersporten mer komplisert for foresatte, skyttere og
tillitsvalgte. Likhetstankegangen i DFS tilsier at det skal være enkelt å drive med
skyttersporten.
Anbefalingen ble vedtatt med 3 stemmer (Kari Sofie Brøndbo Fiskum, Unni Bjarkøy og Ole Henry
Finvåg). Kjell Strand Hovland stemte for å tillatte kaliber 5,56/.223. Hugo Thorsen stemte blankt.

Sak 10/2015

Forslag om endring av Den norske skyttermedaljen (tingsak)

Nordmør skyttersamlag v/Ola Krogstad har sendt inn forslag om å endre programmet for enkelte
klasser i skytingen om Den Norske Skyttermedalje. Dette for å stimulere til at flere skyttere finner det
interessant å delta i denne tradisjonsrike skytingen. Følgende program er foreslått (alt på 200/300
meter):
Klasse 3-5 Program som i dag
Klasse 2, V55 og junior 5 kne, 5 ligg, grunnlag med 6 kne og 4 ligg, omgang
Klasse 1, V65 og V73 Samme program, men kun liggende skytestilling
Norges Skytterstyre ba i sak 17/2015 om uttale fra DFSU til forslag om endring av Den norske
skyttermedaljen.
Administrasjonens saksutredning ble utsendt til utvalget, og gjennomgått og drøftet i møtet.
Vedtak
DFSU fremmer følgende anbefaling til Norges Skytterstyre:
Programmet på 200/300 m beholdes som i dag. Denne skytingen er åpen for klassene Å, J, 2, 3, 4, 5,
V55, V65 og V73.
I tillegg innføres det en bronsemedalje som det blir skutt om på 100 m. Skyteprogram i samsvar
med administrasjonens anbefaling, med medaljefordeling som i dag. Denne skytingen er åpen for
klassene R, ER, J, 1, 2, V65 og V73. Klasser som har anledning til å skyte begge programmene, kan
kun skyte det ene av disse.
Enstemmig vedtatt.

Meldingssaker
1.
2.
3.
4.

Miljøvetthefte
Status langtidsplan kapittel 7 Ungdom og rekruttering
LS treff
Budsjettpost «valgfag/prosjekt skole/landskonkurransen»

