DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN
MØTE I UNGDOMSUTVALGET
MØTEREFERAT

14. NOVEMBER 2015

OSLO

MØTE INNKALT AV

Ungdomskonsulent, Ola Herje

MØTETYPE

Møte for DFS-ungdomsutvalg

MØTELEDER

Leder i DFSU, Kjell Strand Hovland

FRA UNGDOMSUTVALGET

Kjell Strand Hovland, Kari Sofie Brøndbo Fiskum, Anne
Ingeborg Sogn Øiom, Ole-Henry Finvåg og Janne
Haugnes (vara).

FRA ADMINISTRASJONEN

Ola Herje

ANMERKNINGER

Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 24/2015

Godkjenning av protokoll for utvalgsmøte september 2015

Protokollen for utvalgsmøte 21. september 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 25/2015
LS-treffet 2016
I henhold til Langtidsplanen 2012-2016 skal DFSU hvert år arrangere «LS-treffet». Utvalget har
startet arbeidet med å planlegge neste års treff og et utkast til program skal være på plass etter
julemøtet 2015
Administrasjonens drøfting
Etter høstens planlegging er det en flere som er aktuelle som foredragsholdere. Administrasjonen
anbefaler at det lages et utkast til program LS-treffet 2016 slik at man kan starte å ta kontakt med
de aktuelle foredragsholderne.
Vedtak
DFSU ga administrasjonen føringer for det videre arbeidet med program for LS-treffet 2016.
Sak 26/2015
Langtidsplan 2016-2020
Det skal utarbeides en ny Langtidsplan for perioden 2016-2020. Dette arbeidet har startet og
både administrasjonen og Norges Skytterstyre har siden forrige utvalgsmøte arbeidet med dette.
DFSU har nå fått oversendt et utkast til LTP 2016-2020 og bes om å komme med evt. innspill til
denne.

I tillegg skal DFSU analysere situasjonen i DFS ved hjelp av en SWOT-analyse. Dette ble gjort etter
at Norges Skytterstyre hadde gode erfaringer med dette under forrige styremøte.
SWOT-analysen benyttes videre i utarbeidelse av ny langtidsplan.
Vedtak
DFSU ga føringer til arbeidet med utarbeidelse av nytt kapittel 7 i Langtidsplan 2016-2020.

Sak 27/2015
Tidsplan Landskytterstevnet 2016
Norges Skytterstyre drøftet ved forrige styremøte tidsplan for LS 2016. På bakgrunn av dette
ønsker de at DFSU skal komme med innspill til gjennomføringen av ungdomsklassenes skyting
under LS 2016. Disse innspillene oversendes Norges Skytterstyre.
Administrasjonen har utarbeidet et forslag til tidsplan. Denne skal vurderes i sin helhet på
Skytterstyrets julemøte. DFSU bes komme med sine innspill til ungdomsklassenes skytetider.
Administrasjonens drøfting:
På grunn av lang reisevei for de profesjonelle som deltar i gjennomføringen, i tillegg til at DFS
ikke lenger får anledning til å bruke offentlige midler til LS, er LS 2016 et økonomisk krevende
arrangement. Derfor har Norges Skytterstyret besluttet at LS 2016 skal arrangeres fra lørdag 30.
juli til fredag 5. august, inklusiv militært NM. Det skal arrangeres et prøvestevne på bane fredag
ettermiddag. Sammenlignet med LS 2015 blir stevnet to dager kortere.
Vedtak
DFSU oversender Norges Skytterstyre innspill til tidsplan for Landsskytterstevnet 2016.
Prøveordning med hjelper på standplass for klasse R under innledende
baneskyting på LS 2016
Etter erfaringer fra LS 2015 planlegger utdanningsavdelingen på Skytterkontoret en prøveordning
med hjelper inne på standplass for rekruttskyttere under den innledende baneskytingen på
Landsskytterstevnet 2016. For å kunne gjennomføre denne ordningen må Norges Skytterstyre gi
en dispensasjon til å avvike fra det gjeldende regelverket.

Sak 28/2015

Administrasjonens drøfting:
Bakgrunnen for denne prøveordningen at det under LS 2015 ble rapportert om rekrutt -skyttere
som ikke turte å delta på baneskytingen da de fant ut at de måtte være på standplass alene. Slik
ordningen er nå er det mye som tyder på at de noen av yngste skytterne synes det er «for stort»
å delta på LS. Det å ha en kjent person, f.eks. far eller mor, inne på standplass vil med stor
sannsynlighet gjøre hele opplevelsen tryggere. At våre yngste skyttere ikke tør å delta på noen av
våre arrangementer er i strid med en rekke punkter i LTP 2012-2016 (jmf. bla. de fem f-ene og
hovedmål kap. 7). En ordning med hjelper inne på standplass kan bidra til flere deltagere i klasse
rekrutt på LS ettersom terskelen til å delta blir lavere. Forhåpentligvis kan dette også bidra t il at
de får større glede av å delta på LS og dermed også skyting generelt.
Et annet viktig punkt er at mange av de yngste skytterne vegrer seg for å skru på siktet og derfor
får skytingen på LS ødelagt pga. at de ikke får skutt seg inn på prøveskuddene . Dermed går de av
standplass med liten mestringsfølelse. På åpne stevner løses dette problemet med at skytterne
får tillatelse av standplassleder til å ha en hjelper inne på standplass.

Ordningen foreslås slik:
En hjelper, f.eks. foreldre eller foresatte, får mulighet til å være med inn på standplass under den
første prøveskuddserien under baneskytingen for klasse rekrutt. Denne hjelperen skal forholde
seg rolig på anvist plass bakerst på standsplassmatten. Hjelperen skal ikke bevege seg frem til
skytteren, men bistå med skruing fra den anviste plassen. Hjelperen skal også kunne hjelpe til
med å sette på reim og annet utstyr før skytingen. Når den første prøveskuddserien er ferdig må
hjelperen forlate standplass.
Hjelperen skal ikke oppholde seg i venteteltet før skyting, men vente på anvist plass utenfor
teltet hvor de vil få en instruks av HV-personell. Hjelperen går inn på standplass sammen med det
aktuelle laget.
Prøveordningen evalueres gjennom observasjon samt den ordinære LS-evalueringen.
Denne metoden er praktisert under Nord-Norsk mesterskap med god erfaring.
Vedtak
DFSU anbefaler Norges Skytterstyre å gi dispensasjon til å avvike fra gjeldende regelverk slik at
prøveordningen kan gjennomføres under LS 2016.

Sak 29/2015
Frifond 2015
Utdelingen av Frifond-midler til skytterlagene i 2015 er gjennomført. På bakgrunn av dette har
administrasjonen utarbeidet en kort rapport med erfaringer. Administrasjonen ønsker at DFSU
går igjennom rapporten og kommer med evt. innspill.
Administrasjonens drøfting:
Erfaringsrapport Frifond 2015
DFS søkte om midler til Frifond 2015 med 2014 som grunnlagsår. DFS fikk dispensasjon til å bruke
2014 som grunnlagsår som følge av krav om elektronisk dokumentasjon for alle data, samt at vi
endret støtteordning fra prosjektstøtte til driftsstøtte. 2014 blir også grunnlagsår for Frifond
2016.
Skytterkontoret la i løpet av vinteren 2015 ned mye arbeid med hjelp til skytterlagene for å sikre at
flest mulig lag ble støtteberettiga gjennom korrekte grunnlagsdata. I samarbeid med vår
leverandøren utviklet vi også et helt nytt fordelings- og rapporteringssystem, slik at all
kommunikasjon om tilskudd nå skjer elektronisk i Mitt DFS. Det er etablert et kontrollsystem som
gjør at skytterlagene ved innsending av årsrapport ser om de er stønadsberettiga i de fem
hovedgruppene som midlene blir tildelt etter. Kontrollfunksjonen bidrar til at skytterlagene har
mulighet til å rette opp eventuelle feil eller mangler.
Søknadsfrist for sentralleddet er 15. april, og ved søknadsfristens utløp var det registrert 15.579
betalende medlemmer under 26 år (minimumskontingent 50 kroner) og 542 støtteberettiga lag
(minimum fem betalende medlemmer). Sammenlignet med 2014 er dette ca. 1 200 færre
medlemmer og 55 færre skytterlag, men da var datagrunnlaget basert på manuell rapportering.
Med bakgrunn i søknaden mottok vi kr. 5 375 649 i Frifond-midler, som er ca. 200 000 mindre
enn i 2014. Vi må være fornøyd med dette, når det er første året vi kun bruker elektronisk
registrering i Mitt DFS som grunnlag for vår søknad til LNU.

Administrasjonsdelen er inntil 5 % av tildelinga, og blir etter dette inntil kr. 268 782.
Administrasjonen satte av kr. 50 000 til klager, og fordelte kr. 5 056 867 til skytterlagene.
Totalt fikk 503 skytterlag tildelt midler. Differansen mellom 542 og 503 skyldes at lagene ikke har
ungdomsutvalg eller ikke har registrert ungdomsutvalg/ungdomsleder, som er et krav DFS satte.
Fire av lagene som fikk tildelt midler ønsket ikke midler, med bakgrunn i at de ikke har
ungdomsaktivitet relatert til aktiviteter som midlene kan brukes til. Dette utgjorde ca. kr. 16 000.
Tre skytterlag klaget på at de ikke fikk eller fikk for lite midler. Alle tre har fått helt eller delvis
medhold, med ny tildeling. Samlet utgjør dette ca. 19 600 kroner. Rest klagepott kr. 46 400
overføres til neste år.
I 2014 fikk 361 skytterlag tildelt midler etter søknad om prosjektstøtte. Det er således en
betydelig økning i antall lag som fikk midler med ny ordning, mens snittet per lag blir mindre.
Etter medlemslistene har DFS ca. 26 000 medlemmer under 26 år og ca. 700 skytterlag med minst
fem medlemmer under 26 år, slik at det er potensial for høyere tilskudd fra Frifond -ordninga
(maks. tilskudd per i dag er 7,5 mill. kr.).
Vedtak
DFSU tar administrasjonens erfaringsrapport fra Frifond 2015 til etterretning.

Sak 30/2015
Retningslinjer til røyking på Landsskytterstevnet
I etterkant av Landsskytterstevnet 2015 mottok administrasjonen en henvendelse angående
røyking på LS-arenaen. I henvendelsen ble det blant annet vist til at alle barn har rett til et
røykfritt miljø. På bakgrunn av dette ble denne saken ansett som såpass viktig at
administrasjonen har gått videre med den.
Administrasjonens drøfting:
Etter årets LS ble administrasjonen gjort oppmerksom på «Lov om vern mot tobakksskader
(tobakksskadeloven)»: «§ 28.Vern av barn mot passiv røyking». Denne loven fastslår at alle barn
og unge i Norge har en lovbestemt rett til et tobakksfritt miljø. Loven er slik at det er den den
som er ansvarlig for barn som skal sørge for at denne retten blir oppfylt. Bestemmelsen
håndheves ikke med straff, og det innføres heller ikke noe eget tilsynsapparat for å håndheve
den. Helsedirektoratet sier at bestemmelsen er en såkalt normativ bestemmelse som først og
fremst skal bidra til å endre holdninger og atferd. På bakgrunn av dette bør Det frivillige
Skyttervesen stå frem som en rollemodell for en sunn holdning og atferd i forhold til tobakk.
Derfor bør det innføres restriksjoner mot røyking på Landsskytterstevnet fra og med 2016.
Effekten av tobakk er allment kjent og Det frivillige Skyttervesen er ikke tjent med at barn og
unge eksponeres for dette under et arrangement i vår regi. Voksne på Landsskytterstevnet bør
stå frem som rollemodeller for de yngste. Dette er viktig når det kommer til våpen og sikkerhet
og administrasjonen mener at røyking ikke skal være et unntak.
Det er eksempler på andre store arrangementer som har gjort liknende tiltak for å sikre et
tobakksfritt miljø for barn og unge. Norway Cup, som er verdens største fotballtur nering for barn
og unge, innførte i 2014 totalforbud mot tobakk (røyk og snus) og musikkfestivalen Miniøya i Oslo
gjorde det samme i 2015. Felles for de begge er at de i årene før totalforbudet hadde definert

røykfrie områder og røykeplasser. Det er ingen grunn til at ikke Landsskytterstevnet også kan
innføre lignende ordninger.
Administrasjonen anbefaler DFSU å fatte følgende vedtak:
DFSU råder Norges Skytterstyre å kreve at LS-arrangøren definerer røykfrie områder under
Landsskytterstevnet etter følgende mal:
 LS-arenaen (definert som publikumsområde)
 Handlegaten
 Hele finfelt-løypa
 Stang- og felthurtigarenaen
 Skyteområder på grovfelt evt. hele grovfelt-løypa
Arrangøren må finne oppsatte lovlige røykeområder, men disse bør være godt avskilt fra områder
i nærheten av større folkemengder.
Tiltaket må understøttes av en røykfri-kampanje i forkant av og under stevnet i form av plakater
på aktuelle steder, annonse i deltakeravisen, annonse i Norsk Skyttertidende i forkant, løpeseddel
i deltakerpose og annonse på storskjermen.
Kjell Strand Hovland fremmet følgende tillegspunkter:
 Grovfeltløypa skal være røykfri.
Det må være en oppsatt røykeplass i forbindelse med pauseplass i både grov- og finfeltløypa.
Arrangøren må finne oppsatte lovlige røykeområder i tilknytning til de røykfrie områdene.
Kari Sofie Brøndbo Fiskum fremmet følgende tilleggspunkter
Fiskum foreslår at forbudet må gjelde all tobakk.
Hovland og Fiskums forslag ser slik ut:
DFSU råder Norges Skytterstyre å kreve at LS-arrangøren definerer tobakkfrie områder under
Landsskytterstevnet etter følgende mal:
LS-arenaen (definert som publikumsområde)
Handlegaten
Hele finfelt-løypa
Stang- og felthurtigarenaen
Hele grovfelt-løypa
Arrangøren må oppsette lovlige røykeområder, men disse bør være godt avskilt fra områder i
nærheten av større folkemengder. Det må være en oppsatt røykeplass i forbindelse med
pauseplass i både grov- og finfeltløypa.
Tiltaket må understøttes av en tobakkfri-kampanje i forkant av og under stevnet i form av
plakater på aktuelle steder, annonse i deltakeravisen, annonse i Norsk Skyttertidende i forkant,
løpeseddel i deltakerpose og annonse på storskjermen.
Vedtak
Hovland og Fiskums forslag enstemmig vedtatt.

Meldingssaker
Meldingssak 14/2015:
Meldingssak 15/2015:
Meldingssak 16/2015:
Meldingssak 17/2015:
Meldingssak 18/2015:
Meldingssak 19/2015:
Meldingssak 20/2015:
Meldingssak 21/2015:
Meldingssak 22/2015:

Seminar i Danmark
Samarbeid NSSF turnébuss 2016
Vedtak Norges Skytterstyre – Budsjett 2016
Vedtak Norges Skytterstyre – Formål Landslotteriet
Vedtak Norges Skytterstyre – Møteplan DFSU 2016
Vedtak Norges Skytterstyre – Prøveskudd klasse R felt-finale LS
Vedtak Norges Skytterstyre – Søknad om godkjenning av skive
Vedtak Norges Skytterstyre – Årsplan DFSU 2016
Norsk Skyttertidende

