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Sak 002/2016
Lagskyting på Landsskytterstevnet
Sørskogbygda skytterlag har fremmet et forslag til Skyttertinget om å innføre lagskyting for
ungdom på Landsskytterstevnet. Forslagsstiller mener dette vil være inspirerende for
ungdommen og at det vil gi noen av de som ikke kvalifiserer seg til felt- eller banefinale en ekstra
skyting å se frem til.
Lagskytingen for senior på landsskytterstevnet ble innført som en prøveordning i 2010 og vedtatt
som en fast konkurranse fra og med 2011. Bakgrunnen for opprettelsen av konkurransen var «at
en lagskyting på fredag etter Stang- og felthurtigfinalen, ville sørge for at det blir mer publikum
på arenaen fredag ettermiddag. Videre ville det trolig også medføre at flere skyttere og
publikummere ble igjen til feltfinalene lørdag.» (Tingsak 12-2011).
Administrasjonens drøfting:
Administrasjonen mener forslaget om å innføre lagskyting for ungdom er god, men ser
umiddelbart at det ikke lar seg gjennomføre på grunn av tidsplanen. Denne er i dag fullspekket og
hvis det skal gjøres endringer i programmet vil første prioritet være å korte ned tidsplanen – ikke
forlenge den. En innføring av en egen lagskyting for ungdom kan dessuten medføre et krav om å
innføre lagskyting også for veteraner, noe som ville sprengt tidsplanen ytterligere.

Forslaget er imidlertid så godt at administrasjonen ønsker å fremme et alternativt forslag. Dette
forslaget tar utgangspunkt i en endring av dagens lagskyting på 200 meter. Forslaget går i korte
trekk på en felles lagskyting for samtlige skyttere som deltar på LS. Kåringen vil dermed ikke bare
kåre det beste ungdomslaget eller seniorlaget, men det beste skytterlaget.
Administrasjonen foreslår følgende regler for lagskytingen på Landsskytterstevnet:
«Lagskyting (Skytterboka pkt. 11.229)
Kvalifisering
Summen av de fire beste skytterne fra hvert skytterlag på baneskytingens 25-skudd under LS
kvalifiserer skytterlaget til lagskytingen. Ved poenglikhet rangeres skytterlagene etter
innertierregel på alle fire skyttere. Ved fortsatt likhet om siste plass, skilles disse lagene ved
omskyting.
Lagets fire beste skyttere velges ut etter følgende regler:
 Etappe 1 og 2 er forbeholdt skytterne fra klasse 1, 2, åpen klasse, V55, V65, V73, R, ER og
J. Disse etappene skytes av de to skytterne i laget med høyest poengsum på innledende
baneskyting uavhengig av klasse og skyteprogram. Den med dårligst rangert 25skuddsresultat skyter første etappe. Den skytteren med det best rangert 25skuddsresultat skyter andre etappe. Lagene står fritt til å benytte rekrutt-skyttere. Hvis de
velger å ikke benytte rekrutter skal reserven på laget kalles inn.
 Etappe 3 og 4 er forbeholdt skytterne fra klasse 3, 4 og 5. Disse etappene skytes av de to
skytterne i laget med høyest poengsum på innledende baneskyting i de nevnte klasser.
Den med dårligst rangert 25-skuddsresultat skyter tredje etappe. Den skytteren med det
best rangert 25-skuddsresultat skyter fjerde etappe.
Ved poenglikhet på den nest beste skytter skal det rangeres etter innertierregel. Hvis det fortsatt
er likt rangeres yngste skytter foran. Er dette en rekruttskytter kan laget velge hvem av de to de
ønsker å benytte.
Antall lag som får være med i lagskytingen avhenger av skivekapasitet. Maksimum 50 lag.
Hvert skytterlag som kvalifiserer seg til lagskytingen gis mulighet til å benytte inntil to reserver.
Én reserve kan erstatte én av de to etappene på 100m, mens én reserve kan erstatte én av de to
etappene på 200/300m. Ved eventuell bruk av reserve, skal dette være den skytteren fra
skytterlaget som har det tredje beste resultatet på 25-skudden innenfor de klassene som etappen
tilsier. Reserven må skyte den etappen skytteren som ikke kunne delta skulle hatt.
Gjennomføring
I lagskytingen skyter samtlige etapper 10-skudd. Etappe 1 og 2 skyter 10 skudd liggende på 2
minutter på 100 meter. Etappe 3 og 4 skyter en 10-skudd (grunnlag) på 3 minutter på 200/300
meter.
Skytterlagene rangeres før hver av de to siste etappene.
Etappe 1-3 gjennomføres med felles anvisning.
Etappe 4 gjennomføres med felles anvisning, med unntak for de beste skivene, som anvises
enkeltvis, styrt av speaker.
Ved poenglikhet rangeres skytterlagene etter innertierregel på lagets fire skyttere. Ved fortsatt
likhet om de tre første plassene rangeres lagene etter fjerde etappes resultat, der etter tredje
etappe osv. Ved fortsatt likhet må lagene rangeres ved omskyting. Omskytingen gjennomføres

ved at alle lagets fire skyttere skyter en ny 10-skudd. Dette gjennomføres samtidig på 100 og 200
meter.
Vinnerlaget tildeles Standplass AS pokal.
Skytterne på de tre beste lagene tildeles Åse Moa-medaljen i valørene gylt (1. plass), sølv (2.
plass) og bronse (3. plass).»
En lagskyting basert på disse statuttene vil gi flere skytterlag mulighet til å kvalifisere seg. På
Landsskytterstevnet på Lesja i 2015 var det 261 lag som hadde nok skyttere til å kvalifisere seg til
lagskytingen etter dagens ordning. Med administrasjonens forslag ville dette tallet vært 308.
Dette er en økning på nesten 20 % og det må ansees som en markant økning med tanke på at
antall etapper går fra tre til fire. På denne måten vil vi gi flere av skytterne som deltar på LS en
mulighet til å skyte finaleøvelser og dermed aktiveres flere skyttere. Forhåpentligvis kan det også
bidra til at skytterlagene motiverer flest mulig skyttere til å delta på Landsskytterstevnet.
Administrasjonen mener i likhet med forslagsstiller at dette vil være inspirerende for sk ytterne,
inkludert ungdommen.
Muligheten for utvikling av lagfølelse, samhold, inkludering og trivsel på tvers av kjønn, alder og
klasse er en av de viktigste argumentene for endringen av dagens lagskyting. Ved at ungdom,
senior og veteran konkurrerer sammen på lag vil dette med stor sannsynlighet skape viktige bånd
innad i laget de på sikt kan nyte godt av. Vi ønsker spesielt å peke på muligheten det ligger i å
skape bånd mellom ungdomsskyttere og seniorskyttere med tanke på å lette overgangen mellom
junior og senior.
Administrasjonen mener med det at forslaget i tråd med DFS sin verdigrunnlag (jmfr.
Langtidsplan 2012-2016) i form av at den er inkluderende, belønner bredde og bidrar til å skape
samhold og godt miljø. I tillegg mener administrasjonen at forslaget er framtidsrettet i form av at
det er et arrangement som vil være innbydende for deltakere, publikum og media.
Arrangementsmessig er dette forslaget mulig å gjennomføre i forhold til dagens tidsplan. I tillegg
vil det ikke medføre problemer for resultatservice/IT.
Administrasjonen vil samtidig påpeke viktigheten av at lagskytingen ikke får status som et offisielt
Norgesmesterskap (dette har vært foreslått for Skyttertinget tidligere). Et offisielt NM kan gi et
sterkere ønske om at skytterlagene selv skal få velge ut sine skyttere uavhengig av resultatet på
LS. En slik ordning kan skape konflikter innad i skytterlag, samtidig som at det blir administrativt
mer krevende å gjennomføre. En innføring av et offisielt NM kan også skape situasjoner hvor
skyttere bytter skytterlag for å kunne bedre mulighetene til å gjøre det godt i konkurransen. Et
slikt elitefokus i skytterlagene anses ikke heldig for utviklingen av organisasjonen og er ikke i tråd
med DFS sitt verdigrunnlag.
Siden forslaget baserer seg på en endring av nåværende konkurranseform, og ikke innføringen av
en ny, har Norges Skytterstyre kompetanse til å vedta endringen (jfr. Skytterboka side 11-1
«Kompetanse»).
Vedtak:
DFSU støtter forslag om endring av lagskytingen på Landsskytterstevnet, og ga administrasjonen
føringer til videre arbeid med regelverket frem til neste møte i Norges Skytterstyre.

Sak 003/2016
TINGSAK: Langtidsplan 2016-2020
Ny langtidsplan 2016-2020 skal legges fram for Skyttertinget i 2016. Planarbeidet tar i starten
utgangspunkt i status for gjeldende plan, og de fleste av satsingsområdene er naturlig å
videreføre med nye målsettinger, strategier og tiltak.
Utkastet er som nevnt basert på gjeldende plan og status, der igangsatte tiltak skal gjennomføres.
Utover dette har administrasjonen tatt inn nye tiltak etter gjennomgang med styret og DFSU, samt at
de har sett på høringsuttalelser fra samlagene. Oppbyggingen er i samsvar med styrets gjennomgang
i sak 125/2015, men de har valgt å ta Landsskytterstevnet under arrangement.
Det foreslås etter innspill fra styret og enkelte samlag å spisse satsinger hvert år i planperioden, som
koordineres med tilsvarende bruk av ressurser. Her kan det tenkes å utarbeide en enkel
«kortversjon» av planen med prioriterte satsingsområder som sendes samlagene hvert år, slik at
samlagene involveres bedre i gjennomføring av planen. Dette kan eksempelvis være en ekstra satsing
på skyteskoler i 2017 og 2018.
Administrasjonen har sett på hvordan vi kan fange opp konkrete forslag i tiltak under hvert
innsatsområde. Flere forslag er gjelder samme tema, eksempelvis økonomi, skytebaner og
rekrutteringsarbeid, og disse er i stor grad ivaretatt gjennom foreslåtte tiltak. Mange innspill er på
detaljnivå, og relateres mer til gjennomføring av tiltakene.
Administrasjonen ønsker i denne saken føringer fra DFSU spesielt til kapitelet som omhandler
ungdom og rekruttering.
Det er mottatt og vedlagt høringsuttalelser fra 8 samlag, kort oppsummert:
Agder
- Samarbeid med Forsvaret: Viktig å vedlikeholde dagens aktivitetsnivå i samarbeid med
Forsvaret på «skytebanenivå» eller øke dette
- Kapittel 5.2: Viktig med god oppfølging via HV-staben, distriktsrådene, HV Ungdom etc.
- Kapittel 5.4: Forsterket fokus på 15 m innendørs skyting i samarbeid med HV Ungdom
- Kapittel 6 Samfunnsansvar: Svært viktig å opprettholde kontakt med politisk nivå, både
sentralt og lokalt. Samlag og skytterlag må «skoleres» i politikerkontakt . Lokal kontakt kan
gjøres gjennom å invitere politikere til våre arenaer, der man presenterer hva DFS står for og
de gis anledning til å prøve skyteaktiviteter.
- Styrke samarbeid med politi og andre organisasjoner, og synliggjøre DFS sin viktige funksjon i
forebyggende arbeid – vi skaper god våpenkultur!
- Mer aktive i kontakt med media
- Kapittel 7 Ungdoms- og rekrutteringsarbeid: Fokusere på skyteskoler som en god
rekrutterings- og læringsarena for både unge og voksne, utvikle og stimulere 15 m som den
viktigste rekrutteringsarenaen
- Vektlegge felleskap og miljø i skytterlagene ved rekruttering.
- Landskonkurransen for geværskyting bør på agendaen igjen.
- Gjennomføre en evaluering av skifelt- og skogsløp med skyting som DFS-aktivitet
- Kapittel 10 Organisasjon og økonomi: Agder støtter gjennomføring av Skyttertinget
annethvert år.
- Viktig å videreføre utviklingen av IKT-systemer
- Viktig å satse videre på kommunikasjon for å bygge merkevare og omdømme

Nordmør
- Igangsatte tiltak må prioriteres og fortsette i den nye perioden. Dette er viktig for å skape
kontinuitet i arbeidet. Planen må være dynamisk slik at nye aktuelle utfordringer tas inn ved
revideringene. Mål og prioriterte målområder i dagens plan bør videreføres i neste periode,
men bør spisses med færre satsingsområder.
- Viktige områder i neste planperiode vil være organisasjonens økonomiske situasjon, drift og
sikring av skytebanene og rekruttering av både ungdom og voksne.
- Gjennomgang av organisatorisk struktur
- Forenkling av prosessen med sammenslåing, evt. nedlegging av lag
- Revidering av Skytterboka
- Åpen kommunikasjon i organisasjonen
- Kostnader ved kjøp av faste premier og medaljer
- Felles retningslinjer for når medlemmer skal strykes ved manglende kontingentinnbetaling
Oslo
- Tiltak for å få et betre fotfeste i bymiljøene
- Strategi for hvordan tillitsvalgte lokalt kan arbeide opp mot lokale myndigheter og medier,
samt hvordan DFS sentralt kan støtte lokalt tillitsvalgte i dette arbeidet
- Fornying av sponsorreglementet
- En moderne og synlig kommunikasjonsstrategi
Sogn Ytre
- Fokusere mer på 15 m som rekrutteringsarena
Troms
- Langtidsplanen er et meget godt dokument for både skytterlag og samlag
- Viktig at saker som er gjennomført også videreføres inn i framtida.
- Ingen spesielle innspill
Vest-Agder
- Enkel informasjonsbrosjyre type «Fakta om DFS» som passer til politikere på kommunalt og
fylkeskommunalt nivå
- Powerpointpresentasjon type «Fakta om DFS», som kan tilpasses behov
- Opplegg for å ta vare på ungdommen i overgangen til seniorklassene
- Lagene selv må få bestemme når Skytingens Dag skal arrangeres
- Enklere klassestruktur i skifeltskyting og skogsløp med skyting
- Utarbeide fast årsrapport for skytebanekontakter (samlag og regionale)
- Tiltak mot lag som ikke innordner seg etter vedtatte regler både sentralt og i samlag
- Sentral opplæring av superbrukere på elektroniske skiver i samlag, eks. IT-kontakter
Vesterålen
- Pkt. 5.2A: DFS må oppsøke krigsskoler og stabsskolen, for å gi informasjon om DFS’
virksomhet til kommende ledere i Forsvaret
- Pkt. 8.1B: Ta med dekning av reisekostnader for deltakere på Instruktørkurs 1 a.
- Pkt. 9.4A: Ta med juniorer av begge kjønn i målgruppen for kurs i stang- og felthurtigskyting
Vestfold
- Ungdommen skal være et satsingsområde som følges opp

-

Skytingens Dag legges til fast dag hvert år, vurdere tidspunkt innendørs i 15 m sesongen når
alle skyter med kaliber 22 likevel.

Norges Skytterstyre foreslår dessuten at det bør innføres hovedprosjekter (fokusprosjekter) for
hvert år i planperioden.
Vedtak
DFSU ga føringer til det videre arbeidet med Langtidsplan 2016-2020.

Sak 004/2016
TINGSAK: Utvalgsstruktur i DFS
Skydeselskapet Skarpskytten har gjennom Oslo skyttersamlag sendt forslag om å utvide antall
medlemmer i Rådgivende utvalg. Følgende forslag er fremmet:
Rådgivende utvalg utvides til 5 personer, en fra hver landsdel med personlige varamenn.
Forslaget blir begrunnet med at det ønskes en bredere sammensetning av utvalget som så langt
har bestått av 3 personer.
Norges Skytterstyre fattet i sak 31/2014 følgende vedtak:
Oslo skyttersamlag sitt forlag om å utvide Rådgivende utvalg fra 3 til 5 personer fremmes ikke for
Skyttertinget 2014. Norges Skytterstyre ber administrasjonen, i tråd med Langtidsplanens forslag i
punkt 10.1 e, å fremme forslag til saksbehandling for å vurdere utvalgsorganiseringen i DFS for
framtid. Ny sak til Skytterstyret legges fram senest i oktobermøte 2014.
DFS vedtok i Langtidsplan fra 2012 – 2016 i punkt 10.1 e, at det skulle vurderes endringer i
utvalgstrukturen med sikte på større bredde og mindre kostnader.
En slik gjennomgang innebærer at man drøfter hele utvalgsstrukturen i DFS, herunder også DFSU
og SFU sine oppgaver. Administrasjonen mener at et slikt arbeid krever at man gjør grundige
vurderinger av utvalgsstrukturen tilpasset dagens DFS.
Saken skal fremmes for Skyttertinget 2016 og DFSU har fått i oppdrag å gjennomgå sin instruks.
Vedtak
DFSU ga føringer til det videre arbeidet med utvalgsstrukturen i Det frivillige Skyttervesen.

Sak 005/2016
TINGSAK: Sotnakk-utvalgets rapport
Klassestrukturen i Det frivillige Skyttervesen skal opp som en egen sak på Skyttertinget 2016. I
den anledning har et utvidet rådgivende utvalg, kalt Sotnakk-utvalget, arbeidet med en rapport
som skal leveres 1. februar 2016.
Sotnakk-rapporten blir lagt frem for DFSU på utvalgsmøte 29. februar. DFSU bes komme med sine
innspill som overleveres Norges Skytterstyre.
Vedtak
DFSU kommer med sine innspill til Sotnakk-rapporten gjennom et høringsbrev til Norges
Skytterstyre.
Sak 006/2016
Søknad om innovativt bidrag fra Sortland skytterlag
Sortland skytterlag søkte 26.11.15 om bidrag til sitt samarbeidprosjekt «Åpen hall». Søknaden er
sendt inn på bakgrunn av vedtaket i Norges Skytterstyre sak 10/2015.
Informasjon om «Åpen hall»:
«Åpen hall er et åpent tilbud for alle ungdommer hver fredag kveld, her er det mulig å benytte
idrettshallen, diskotek, og når vi stiller Skatterommet.
Ved forrige slikt arrangement hadde vi over 40 unge i alderen 10-18 innom hvor di fikk enkel
innføring i skyting. Hver fredag i skoleåret er idrettshallen, ungdomsklubben og svømmehallen
(innlemmet i tiltaket i 2012). Aktivitetene er samlokalisert i et bygg, og vi har dermed et åpent
aktivitetshus som et gratis lavterskeltilbud for barn og unge. Her legges det opp til
lavterskelaktiviteter av forskjellig art, med fokus på et gratis mobbe-, rus-, og tobakksfritt miljø
Hver fredag er enten rus- eller barnevernstjenesten representert med en voksenperson som
prater med de unge og tar tak i problemer som eventuelt skulle dukke opp i forhold t il for
eksempel rus. Dette er utviklet til den møteplassen i kommunen hvor man møter flest ungdom
utenfor skolen, på ungdommens egne prinsipper, og hvor vanskelige temaer eller
problemstillinger kan tas opp og endres. Politiet og natteravnene er innom jevn lig for å drive
forebyggende arbeid samt å skape positive relasjoner til de unge.»
Vedlagt i søknaden er: deltakerliste og bilder og tekst fra arrangementet. I tillegg DFS er gitt
fullmakt til å publisere idéen slik kravene for tildeling er. Arrangementet får ikke bidrag gjennom
andre støtteordninger i DFS.
Administrasjonens drøfting:
Administrasjonen anbefaler at dette prosjektet belønnes med kr. 3000.
Vedtak:
Sortland skytterlag tildeles 3000 kr til omsøkt prosjekt.

Sak 007/2016
Søknad om innovativt bidrag fra Vardø skytterlag
Vardø skytterlag søkte 29.01.16 om bidrag til sitt innovative prosjekt. Søknaden er sendt inn på
bakgrunn av vedtaket i Norges Skytterstyre sak 10/2015.
Administrasjonens drøfting:
Vardø skytterlags prosjekt er innkjøp av elektronisk skivemateriell. Administrasjonen viser til
gjeldende retningslinjer for bidragsordningen og råder DFSU til å ikke utbetale innovativt bidrag.
Vedtak:
Søknaden fra Vardø skytterlag avslås med følgende begrunnelse: innkjøp av elektroniske skiver
regnes ikke som et innovativt prosjekt og prosjektet er dermed ikke forenlig med
bidragskriteriene.

Sak 008/2016
Skolenes landskonkurranse i geværskyting
Skolenes landskonkurranse i geværskyting (SLKGS) ble innført i Det frivillige Skyttervesen allerede
i 1963 og er med det en konkurranse med sterke røtter og tradisjoner. Konkurransen hadde sin
storhetstid på 1980- og 90- tallet og nådde en topp i 1992 med hele 5896 skyttere deltok. I denne
perioden lå antallet deltakende skoler på mellom 100 og 200. På starten av 2000-tallet sank
antallet deltakere drastisk og i løpet av de siste årene har interessen for konkurransen vært mer
eller mindre lik null. Kun 17 skoler deltok i 2013/2014.
På bakgrunn av den lave deltakelsen og den store endringen i den norske skolen de siste årene
bør fremtiden til Landskonkurransen i geværskyting nå vurderes.
Administrasjonens drøfting:
SLKGS har siden årtusenskiftet hatt en svært negativ utvikling. Administrasjonen mener at dette
kan knyttes til endringene som har skjedd i skoleverket i denne perioden.
Skolehverdagen i Norge i dag består i korte trekk i større grad enn tidligere av økt krav til
kunnskap og prestasjon hos elevene. Dette kom blant annet som et resultat av innføringen av ny
skolereform i 1997 og innføringen av nasjonale prøver på 2000-tallet.
SLKGS er ment som en ren konkurranse uten noen form for lærer- eller instruktørstyrt opplæring.
Det er av administrasjonens oppfatning at vi ved en slik form for aktivitet ikke oppnår det som er
hovedmålet med ungdoms- og rekrutteringsarbeidet i DFS (hovedmålet er ifølge Langtidsplanen for
2012-2016 å «Øke antall skyttere under 18 år med 4 %, og antall skyttere 18 år og eldre med 3 % i
planperioden. Bidra til at flest mulig får sin våpenopplæring gjennom DFS.»).
For at en tilnærming mot skolene skal gi resultater for DFS som organisasjon er vi avhengig at de
som prøver skyting i regi av skolen får god opplæring. Dagens SLKGS har derfor etter alt å dø mme
utspilt sin rolle. Administrasjonen mener likevel at det ligger et stort p otensiale for skytterlagene
ute i skolen.
Skyting er en sport med en rekke unike egenskaper. Dette er i første rekke kravet til sikkerhet og
god våpenkultur. Utover dette er både utfordringene og kravene det stiller til utøveren og det
gode miljøet og den unike konkurranseformen viktig. På bakgrunn av dette mener
administrasjonen at DFS bør forsøke å tilnærme seg skolene på deres premisser. Slik flere av
skolens fag er lagt opp i dag, både i grunnskolen og i den videregående skole, er skyting en

aktivitet som passer perfekt. I ungdomsskolen er valgfaget fysisk aktivitet og helse som skapt for
skyting og i den videregående skolen er programfaget breddeidrett også meget egnet.
I valgfaget i fysisk aktivitet og helses formål står det blant annet at «Elevene skal kunne delta i
varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den enkelte» og «Tradisjonelle lagidretter,
individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle
elementer som kan trekkes inn i opplæringen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive
opplevelser.» Skyting kan både regnes som en «variert aktivitet» og som «alternative
treningsformer». I tillegg er det poengtert at «Opplæringen skal ha fokus på bevegelsesglede,
mestring, nysgjerrighet og samarbeid og derved motivere til fysisk aktivitet, også utenfor
skolen.». Dette er alle punkter hvor det er vil være naturlig å benytte skyting som et middel til å
nå målet med faget.
Det valgfrie programfaget for idrettsfag; breddeidrett, er også godt egnet for skyting. Det står
blant annet i fagets formål at «Opplæringen i programfaget breddeidrett skal gi ungdom
muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring.». Skyting kan
gjennom sin egenart bidra til dette.
Administrasjonen foreslår med bakgrunn i dette at tilnærmingen mot skolen i fremtiden skal
rette seg mot disse og lignende fag i skolen. En slik satsning kan f.eks. innebære å utarbeide
maler for retningslinjer og planverk som både skolene og skytterlagene kan ha nytte av.
Administrasjonen viser også til suksessen det danske skytterforbundet (DGI Skydning) har hatt
med sitt prosjekt i skolen og det nyoppstartede forskningsprosjektet til Rennebu skytterlag,
Rennebu kommune og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Dette underbygger
også administrasjonen oppfatning om at skyting har et stort potensiale i skolen.
På bakgrunn av dette forslår administrasjonen at SLKGS gjennomføres for siste gang i
inneværende skoleår.
For 2017 søkes det om prosjektmidler fra Forsvarsdepartementet til et nytt prosjekt som retter
seg mot skolen, eksempelvis valgfag.
Vedtak:
DFSU råder Norges Skytterstyre å avvikle Skolens landskonkurranse i geværskyting. 2015/2016
blir dermed siste konkurransesesong. I søknad om offentlige midler 2017 søkes om et nytt
prosjekt som retter seg mot skolen.

Sak 009/2016
Ekstra siktekant på grovfeltfigurer
Tysse skytterlag, støttet av Hordaland skyttersamlag, fremmer forslag om at det innføres ekstra
siktekant på alle grovfeltfigurer tilsvarende det som er på finfelt i dag, ca. 20%.
Forslaget begrunnes med at feltskyting er blitt mer en synskonkurranse enn en skytekonkurranse.
Ikke minst i finaler er dette en utfordring for de skyttere som ser dårligst. Videre vil en siktekant
gjøre at flere kan delta i grovfelt, og avstandsbedømmelse blir enklere for nybegynnere. Bruk av
Adlerauge er problematisk i dårlig vær, selv med beskyttelse. Med et større sikteområde vil flere
kunne delta uten bruk av Adlerauge.

Drøfting
Det er knyttet mye tradisjon til feltskytingen i DFS, noe som ikke må stå i veien for nødvendige
endringer. Fordelene med en ekstra siktekant er beskrevet at forslagsstilleren. Det er samtidig
argumenter som tilsier at dagens figurer i grovfelt bør bestå uendret. Først og fremt sett opp mot
dagens formål og vår forsvarsrelevans er det mest relevant at figuren/målet som helhet er treff.
Det man ser av figuren er treff, og ikke bare en del av målet. For de mange ivrige feltskyttere vil
en ekstra siktekant på figuren i alminnelighet bli oppfattet som helt unødvendig, og som en stor
endring i feltskytingens grunnprinsipp og identitet.
Mange vil nok oppleve at den erfaring de har skaffet seg om avstandsbedømmelse blir mindre
anvendelig. For sammenlikningsmetoden vil dette være tilfellet. Der må skytteren skaffe seg en
ny erfaringsbase, mens for målemetoden vil det trolig ha liten betydning om figurene får en
siktekant, det kan sågar være positivt ved at figurene blir større og ikke går så mange ganger i
siktet.
I finfelt er det gode grunner for en siktekant ved at dette er arenaen for de yngste med minst
erfaring, og de eldste skytterne. Ettersom så mange av dagens veteraner benytter Adlerauge i
finfelt, der figurene allerede har siktekant, er det lite trolig at større figurer i grovfelt vil øke
deltakelsen i eksempelvis klasse V55 ved at de ikke lenger trenger å benytte Adlerauge.
En ekstra konsekvens av større figurer vil være at skyttere må gå opp i hullkornstørrelser, noe
som vil gi merarbeid for arrangører ved at bakgrunner må gjøres enda større for å gi et rent
siktebilde. Videre vil en ekstra siktekant kunne friste arrangører til å plassere figurer på enda
lenger avstand, for de vil fortsatt være godt synlige. Da blir det virkelig en skytekonkurranse for
de aller beste, noe som ikke er ønskelig i et breddeperspektiv.

DFSU anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Dagens figurer i grovfelt beholdes uendret.

Sak 010/2016
Søknad om innovativt bidrag fra G Vintertour
G Vintertour søkte 19.02.16 om bidrag til sitt innovative prosjekt. Søknaden er sendt inn på
bakgrunn av vedtaket i Norges Skytterstyre sak 10/2015.
G Vintertour er en treningsserie som er satt i gang på initiativ av skyttere i Gudbrandsdal
skyttersamlag.
Vedtak
Søknaden fra G Vintertour avslås med følgende begrunnelse: Prosjektet er ikke forenlig med
bidragskriteriene.

Sak 011/2016
Søknad om innovativt bidrag fra Frosta skytterlag
Frosta Skytterlag søkte 23.02.16 om bidrag til sitt innovative prosjekt. Søknaden er sendt inn på
bakgrunn av vedtaket i Norges Skytterstyre sak 10/2015.
Frosta skytterlags prosjekt går ut på å gjennomføre et rekrutteringsprosjekt med mål om å stille
med fem rekrutteringsskyttere på LS 2018.
Vedtak
Søknaden fra Frosta skytterlag avslås med følgende begrunnelse: Prosjektet er ikke forenlig med
bidragskriteriene.

Sak 012/2016
Årsmelding til Norges Skytterstyre
DFSU skal i henhold til Skytterboka kap 17.110 pkt. 10 levere sin årsmelding til Norges
Skytterstyre innen 1. mars.
Ungdoms‐ og rekrutteringsarbeidet
Det frivillige Skyttervesen Ungdomsutvalget (DFSU) har ledet dette arbeidet. Hovedmålet for
2015 må sees i sammenheng med målet for planperioden 2012-2016. Målet for denne perioden
har vært å øke antall skyttere under 18 år med 4 %, og antall skyttere 18 år og eldre med 3 % i
planperioden. For å nå målene har det i 2015 vært gjennomført tiltak under følgende
satsningsområder:
 Skyteskole
 Lederutvikling
 Fellesskap og miljø
 Voksenrekruttering
Medlemsmassen i rekrutteringsklassene har de siste årene vært relativt stabil. Det ble imidlertid
en svak nedgang på 174 medlemmer i 2015 sammenliknet med 2014. Hvis man ser planperioden
2012-2016 under ett er det likevel en økning på nesten 10% og dette er godt over målet om en
økning på 4%. Tallene for skyttere over 18 år er også svært positive. Her er det økning på 6 %
siden 2012.
Det ble høsten 2015 rettet et ekstra fokus på skyteskole. Dette gav resultater og 2015 ble med
det et rekordår. Hele 134 lag arrangerte skyteskole med et samlet antall på 1324 deltakere. Dette
er en økning på 12 skyteskoler og 108 elever sammenliknet med 2014. Økningen gir håp om at
medlemsmassen under 18 år vil fortsette å stige også i fremtiden.
Ungdomskonsulenten har i 2015 arrangert 8 ungdomslederkurs fordelt på samlagene Hallingdal,
Lofoten, Nord-Østerdal, Ringerike, Romsdal, Salten, Troms og Vest-Finnmark. Kursene er
populære og det er utelukkende gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Noen av kursene har vært
arrangert i samarbeid med Forsvarets personell- og vernepliktssenter.
Skytterkontoret har i 2015 ansatt ny ungdomskonsulent. Nils Erik Lundon, som ble ansatt i 2009,
jobbet frem til 1. august 2015. Fra samme dag tiltrådte Ola Herje som ny ungdomskonsulent.

Under LS gjennomførte DFSU «LS-treffet» med svært godt oppmøte. Nesten 300 deltakere møtte
opp for å høre tidligere skiskytter Tora Berger, Kristina Vestveit Nervold og DFSU sin egen Ole Henry Finvåg. Både Vestveit Nervold og Finvåg hadde ungdomsskyting og miljø som tema.
Deltakelsen blant rekrutteringsskytterne på Landsskytterstevnet på Lesja i 2015 viser at det kun
var tre deltakere mindre sammenliknet med 2005. Statistikken har vist en positiv utvikling de
siste ti årene. Spesielt gledelig er det å se at rekrutt-klassen hadde nesten 100 flere deltakere i
2015 sammenliknet med 2005.
Landskonkurransen i geværskyting for skolene har de siste årene hatt en kraftig nedgang, til tross
for en liten opptur i 2014. Tallenes tale er klar og det må tas en vurdering av konkurransen
fremtid snarest.
Valgfag/prosjekt i skolen ble gjennomført av 17 skytterlag og skoler, med til sammen 458
deltakere. Det er en økning på 59 elever sammenlignet med 2014.
Det har i 2015 vært arrangert totalt 77 kurs på samlagsnivå som retter seg mot
rekrutteringsskyttere, ferske seniorer, lagsinstruktører og ungdomsledere. Dette er en liten
nedgang fra 2014, men tallene i planperioden er relativt stabile.
Høsten 2015 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for tillitsvalgte i lag og sa mlag. Det ble
mottatt over 1000 svar. Disse ble analysert og resulterte blant annet i den nye brosjyren
«Ungdomsutvalget i skytterlaget».
Det nordiske samarbeidet ble i 2015 godt ivaretatt gjennom felles landslagssamling for Norge og
Sverige i forkant av Nordisk Mesterskap samt studietur til Danmark. Den norske delegasjonen,
bestående av representanter fra Skytterkontoret og prosjektet «Skyting for Mestring», ble tatt
svært godt imot av danskene og turen la en viktig grobunn for videre samarbeid. Målet me d
reisen var å studere det danske skytterforbundets fokusprosjekt som retter seg mot ungdom med
konsentrasjonsvansker.
Vedtak
Årsmeldingen enstemmig vedtatt.

Meldingssaker
Meldingssak 01/2016: Vedtak NSS: Retningslinjer for tobakksbruk på Landsskytterstevnet.
Meldingssak 02/2016: Vedtak NSS: Tidsplan Landsskytterstevnet 2016.
Meldingssak 03/2016: Vedtak NSS: Regelverk for liggende skytestilling.
Meldingssak 04/2016: Vedtak NSS: Reglement for standplassleder.
Meldingssak 05/2016: Vedtak NSS: Budsjett for Det frivillige Skyttervesen 2016.
Meldingssak 06/2016: Vedtak NSS: Prøveordning med hjelper på standplass for klasse R.
Meldingssak 07/2016: Vedtak NSS: Søknad om godkjenning av SIUS hybridskive.
Meldingssak 08/2016: Nasjonal ungdomshelg.
Meldingssak 09/2016: Regelverk om skytterbekledning.
Meldingssak 10/2016: Barne- og ungdomskytterbestemmelser.
Meldingssak 11/2016: LS-treffet 2016
Meldingssak 12/2016: Vedtak NSS: Norgescup for flere klasser
Meldingssak 13/2016: Vedtak NSS: Retningslinjer Frifond

