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Sakliste:
Sak 01/2019

Godkjenning av protokoll november 2018

Sak 02/2019

Forslag fra Knut Johansen om to-fot i klasse Nybegynner ung

Sak 03/2019

TINGSAK: Nytt regelverk Nybegynner voksen og Åpen klasse

Sak 04/2019

Søknad om offentlige midler 2020 (utsettes)

Sak 05/2019

Årsmelding for DFSU 2018

Sak 06/2019

LS-treffet 2019

Sak 07/2019

Regnskap prosjekt «Ungdom og rekruttering 2018»

Sak 08/2019

Rekruttering av kvinnelige tillitsvalgte (tiltak fra Langtidsplanen)

Sak 09/2019

Analyse av årsaker til frafall blant ungdomsskytterne (videre arbeid)

Drøftingssaker:
• NM 15 meter - Ja eller nei? Muligheter og utfordringer? Hva med ungdomsskytterne?
• Styresaker siden sist.
Åpent forum
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Saksnummer: 01/2019
Emne:
Godkjenning av protokoll for november 2018
Kompetanse:
DFSU
Protokollen for 17. november 2018 ble lagt frem til formell godkjenning.

Vedtak 01/2019:
Protokollen for utvalgsmøtet 17. november 2018 godkjennes.
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Saksnummer: 02/2019
Forslag fra Knut Johansen om to-fot i klasse Nybegynner ung
Emne:
Kompetanse:
Norge Skytterstyre
Administrasjonen har mottatt et forslag til endring i regelverket for klasse Nybegynner ung fra Knut
Vincent Johansen i Fet skytterlag. Forslaget er ikke behandlet i Fet skytterlag, men administrasjonen
vil rådføre seg med DFSU for eventuell videre behandling.

Forslaget: Tillate alle former for støtte/anlegg samt to-fot i klasse Nybegynner ung.
Dagens regelverk:
I Skytterboka pkt. 7.221 under “Skyteprogram”:
“Det er valgfritt med eller uten anlegg/støtte i konkurranse (for NU). I feltskyting anbefales anlegg
som gir grep og støtte ved ujevnt underlag”.
En to-fot må festes til våpenet og vil dermed være en modifikasjon på våpenet. En evt. regelendring
vil derfor beramme kapittel 6 i Skytterboka.

Johansens argumentasjon:
“I helga var jeg og sønnen min på snart 10 år på felt-skyting på Trøgstad.
Han skyter i Nybegynner Ung med støtte.
Under skytingen erfarte vi at det er lett at støtta sklir på snø og is på «standplass»
På det siste holdet sklei støtta ut og ned foran «standplass» og han skjøt resten av serien uten støtte,
med litt varierende resultat…
Støtta er også ganske tung med sine 1,8kg når man allerede har en Sauer på skulderen og feltveske
på den andre.
Samlet sett veier skytterutstyret 11,9 kg dvs 32% av hans kroppsvekt.
Nå hjelper jo jeg gjerne til med litt bæring men dette kunne vel vært gjort på en enklere og bedre
måte tenkte jeg.
Fra jakt har jeg jo en del erfaring med to-fot, så hvorfor ikke tillate to-fot i NU?
Det finnes jo mange versjoner, men min enkle lave Harris veier 306g og sitter selvfølgelig fast på
våpenet slik at det er mye enklere å bære dette mellom holdene. Det finnes også versjoner med
bla ispigger.
NU er jo første etappe inn i DFS for mange så hvorfor ikke gjøre det enda litt enklere å begynne?
Første gang sønnen min fikk skyte var det jo nettopp med en salongrifle med 2-fot.”

Administrasjonens drøfting:
Regelverket i klasse nybegynner ung er slik at det er tillatt med støtte/anlegg som ikke er feset til
våpenet. I regelverket anbefales det samtidig at det i feltskyting bør benyttes en type støtte som gir
grep på ulike underlag.
Det finnes utallige typer anlegg/støtter ute i skytterlagene. Mange av disse er hjemmelagde eller
laget av lokale bedrifter. Det er derfor vanskelig på generelt grunnlag å si noe om egenskapene til de
støtter som i dag er tillatt brukt i konkurranse. Hvis man ser på de som er til salgs hos de ulike
utstyrsleverandørene så er dette justerbare skyterstøtter som koster rundt 500 kr. Støttene er
justerbare og flere av de virker å ha gode festeegenskaper ved feltskyting på snø og is. Noen er også
laget i plast – noe som gjør de lette å bære på feltskyting.
En to-fot er et støtte/anlegg som festes til våpenet. Dette er mye benyttet av jegere, samt
konkurranseskyttere i andre riflegrener hvor dette er tillatt. To-foten Johansen viser til
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koster ca 1.800 kr og krever også en adapter slik at den kan festes til et DFS-våpen med standard
reimfeste. I all hovedsak koster to-fot fra 1.500 kr og oppover. Dette er betydelig mye dyrere enn
støttene som er tillatt etter dagens regelverk.
Det finnes billigere varianter av tofot i prisklassen 800 kroner. Disse er det imidlertid ikke mulig å
endre høyde på og egner seg derfor dårlig til skytterlagsbruk der det det er mange forskjellige som
låner støttene. Det er heller ikke ønskelig at ungdomsskytter selv må kjøpe sin egen støtte. Dette
regnes som basis-utstyr skytterlaget skal ha til utlån.
Administrasjonen synes at dagens regelverk for anlegg/støtte er godt nok. Det gir rom for å selv lage
en skytestøtte som er god nok og/eller mulighet for skytterlaget til å kjøpe inn skytestøtter som er
gode nok for en rimelig sum. I tillegg er prisen på disse betydelig lavere enn alternativet to-fot.

Administrasjonen anbefaler DFSU å fatte følgende vedtak:
DFSU støtter ikke innspillet om å tillate bruk av to-fot for klasse Nybegynner ung. Innsender bes om å
fremme forslaget via eget skytterlag hvis han ønsker å gå videre med forslaget.

Vedtak 02/2019:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

5

Saksnummer: 03/2019
TINGSAK: Nytt regelverk Nybegynner voksen og Åpen klasse
Emne:
Kompetanse:
Skyttertinget
Det har den siste tiden kommet forslag til endringer av klassesystemet, i tillegg til at Norges
Skytterstyre selv har iverksatt evalueringer av noen av dagens klasser.

Følgende saker/forslag skal behandles:
• Norges Skytterstyre ga i sak 80/2018 DFSU i oppdrag å evaluere innføringen av klasse
Nybegynner voksen. DFSU startet evalueringen høsten 2018. Denne skal avsluttes fra DFSU sin
side under møtet 25. februar.
• Norges Skytterstyre har gitt administrasjonen signaler om at de ønsker en vurdering av Åpen
klasse i forbindelse med at de har behandlet flere dispensasjonssaker. Hvert år fremmes flere
søknader om dispensasjoner fra skyttere med fysiske begrensninger. Dette er skyttere med
handikap som gjør at de ikke kan benytte reglementert utstyr eller skytestillinger. Dagens
regelverk mangler tilstrekkelig fleksibilitet til å integrere denne kategori skyttere, da det i
mange tilfelle blir uriktig i forhold til sportslig rettferdighet å gi dispensasjoner til klasser som
skyter om mesterskapstitler.
• Lånke skytterlag har via Uttrøndelag skyttersamlag kommet med forslag om at det kun skal
være tillatt med kaliber .22 i klasse NV.
• Søgne skytterlag har via Agder skyttersamlag kommet med forslag om at man kan være i
klasse 2 så lenge man ønsker det.
DFSU bes drøfte regelverket for klasse Nybegynner voksen, Åpen klasse og klasse 2 med mål om at
klassene skal skape et bedre tilbud for flere.

Administrasjonens drøfting
Administrasjonen har gjennom høsten 2018 og vinteren 2019 drøftet innføring av Nybegynner
voksen, samt Åpen klasse. Samtidig har det også kommet inn forslag fra to ulike samlag om endringer
vedrørende klassesystemet. Det har vært drøftet i administrasjonen hvordan man kan komme frem
til en best mulig løsning.
Ser man oppdragene gitt av Norges Skytterstyre ang NV og Åpen klasse, samt forsalgene fra Lånke og
Søgne i denne sammenheng, mener vi at det er nødvendig med en mer omfattende evaluering av
klassesystemet. I en slik evaluering får man bedre tid til å se på samtlige klasser i sammenheng og
ikke minst sammenhengen mellom klassene. Frykten er at man ved å gjøre mindre endringer ved
dagens klassesystem kun vil drive midlertidig «brannslukking» og at det i det lange løp ikke vil ha
ønsket effekt. Det er viktig at klassesammensetningen i DFS gir et best mulig tilbud til skytterne,
samtidig som det ikke er for komplisert for arrangører og publikum. Dette er en vanskelig
balansegang.
Det er viktig å få frem at klassesystemet i DFS bør bestå av klasser som utfyller hverandre og som gir
alle som ønsker å delta et tilbud de anser som attraktivt. Det kan f.eks. være lett å gå for Lånke
Skytterlags forslag, men dette skaper en begrensning i klasse NV som også bør få følger i andre
klasser slik at tilbudet ikke skal bli dårligere enn hva det var tidligere.
Administrasjonen mener at DFSU bør drøfte forslagene som har kommet inn, samt legge frem sin
evaluering av klasse NV, men at et endelig vedtak i sakene bør utsettes til 2020. Administrasjonen
mener også at det bør vurderes om dette skal gjøres med DFSUs forslag om prøveordning med toårig
EJ-klasse.
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Administrasjonen mener det bør iverksettes en prosess hvor målet er at det til Skyttertinget 2020
skal legges frem forslag til endringer av dagens klassesystem. Som ytterligere argumentasjon
vektlegges at det kun er 3 år siden Skyttertinget i 2016 gjennomførte en stor gjennomgang av
klassesettingssystemet på bakgrunn av Sotnakk-utvalgets rapport. Det er også en økonomisk side ved
saken, da endringer av klassesystemet vil medføre noen kostnader for endringer på IT-siden.
Administrasjonen har foreløpige tanker om sakene som skal behandles:
• Klasse NV bør være en klasse hvor de som ønsker å delta har et tilbud. Klassen bør ikke ha
fokus på konkurranse eller premiering. Spørsmålet om hvilke kaliber skal være tillatt bør sees i
sammenheng med hvilke andre tilbud skyttere i denne kategorien har.
• Regelverket i Åpen klasse bør gjøres friere slik at flere kan delta. Dette bør spesielt tilpasses
de som ikke har noe fullgodt tilbud i dagens klassesystem, men det kan også være slik at alle
som ønsker det – også fra andre seniorklasser kan delta der.
• Administrasjonen mener forslaget fra Søgne skytterlag er godt og ser klare likheter til
det Sotnakk-utvalget foreslo i 2016. Sotnakk-utvalget foreslo da å fjerne Åpen klasse og dele
klasse 2 inn i 2A og 2B. Skytterne ble delt i A og B etter poengsum. Skyttere fra klasse 3-5, inkl.
de som kvalifiserer til dagens Åpen klasse, kunne frivillig velge klasse 2A om de ønsket
det. Administrasjonen mener at det bør jobbes videre med dette forslaget og at det bør sees i
sammenheng med Åpen klasse.
Administrasjonen anbefaler avslutningsvis at DFSU og Norges Skytterstyre starter en prosess hvor
dagens klassesystem evalueres og hvor evt. endringer fremmes for Skyttertinget 2020. Prosessen bør
bygges på Sotnakk-rapporten fra 2016 og arbeidet gjort i den forbindelse.

DFSUs evaluering av klasse Nybegynner voksen:
NV skal være et lavterskeltilbud for voksne nybegynnere slik det står i dagens regelverk. DFSU mener
at NV bør være en klasse med deltakerpremiering og med fokus på trivsel og ikke konkurranse. DFSU
mener at dagens 1/3-premiering ikke bidrar til dette.
DFSU ser også at det er en del av de eldste ungdomsskytterne/yngste seniorskytterne som faller
utenfor klassesystemet fordi de av ulike årsaker ikke kan delta i NV. Denne utfordringen bør drøftes
ytterligere med mål om å endre regelverket slik at de får et tilbud i NV.

Administrasjonen anbefaler DFSU å fatte følgende vedtak:
DFSU anbefaler Norges Skytterstyre at det iverksettes en prosess hvor dagens klassesystem
evalueres. DFSUs evaluering av NV bør sees i sammenheng med denne prosessen. Evt. endringer av
regelverket fremmes for Skyttertinget 2020.

Vedtak 03/2019:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
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Saksnummer: 04/2019
Søknad om offentlige midler 2020
Emne:
Kompetanse:
Norge Skytterstyre
DFSU må søke om midler fra Forsvarsdepartementet til sine prosjekter i 2020. Dette skal sendes til
Forsvarsdepartementet senest 1. juni, og må derfor behandles av DFSU under møtet 26. februar.

Administrasjonens drøfting:
Saken utsettes til senere i vår.

Administrasjonen anbefaler DFSU å fatte følgende vedtak:
Saken utsettes til senere våren 2019.

Vedtak 04/2019:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
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Saksnummer: 05/2019
Årsmelding DFSU 2018
Emne:
Kompetanse:
DFSU
DFSU skal årlig levere en årsmelding som skal forelegges Norges Skytterstyre innen 1. mars hvert år
(jfr. Skytterboka 17.110).

Årsmeldingen trykkes i DFS sin årbok for 2018.

Administrasjonens drøfting
Administrasjonen har utarbeidet forslag til årsmeldingen.

Administrasjonen anbefaler DFSU å fatte følgende vedtak:
Årsmeldingen for 2018 oversendes Norges Skytterstyre for godkjenning.

Vedtak 05/2019:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
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Saksnummer: 06/2019
LS-treffet 2019
Emne:
Kompetanse:
DFSU
LS-treffet skal etter planen arrangeres også under Landsskytterstevnet i 2019. DFSU skal i denne
anledning komme frem til et program.

Administrasjonens drøfting:
Administrasjonen legger frem forslag til program på utvalgsmøtet.

Administrasjonen anbefaler DFSU å fatte følgende vedtak:
DFSU vedtar program for LS-treffet 2019.

Vedtak 06/2019:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
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Saksnummer: 07/2019
Regnskap DFSU 2018
Emne:
Kompetanse:
Norge Skytterstyre
Regnskapet for prosjektet «Ungdom og rekruttering» i 2018 legges frem for DFSU.

Administrasjonens drøfting:
Prosjektstøtten gitt av FD er brukt i samsvar med betingelsene for tildelingene til prosjektet
«Ungdom og rekruttering».
Årsresultatet for 2018 ble kr -295.749. Underskuddet er dekket av overskudd fra andre prosjekter.

Administrasjonen anbefaler DFSU å fatte følgende vedtak:
DFSU tar regnskapet til etterretning

Vedtak 07/2019:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
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Saksnummer: 08/2019
Rekruttering av kvinnelige tillitsvalgte
Emne:
Kompetanse:
DFSU
Iht. Langtidsplanen for 2016-2020 skal det i løpet av perioden jobbes for at det blir flere kvinnelige
tillitsvalgte i lag og samlag (pkt 3.1.d).

Administrasjonen ønsker innspill fra DFSU på hvilke tiltak man kan gjøre for å rekruttere kvinner som
tillitsvalgte.

Administrasjonens drøfting:
Det anbefales å gjennomføre en idémyldring under møtet. Administrasjonen ser på muligheten til å
gjennomføre evt. tiltak som kommer frem under møtet.

Administrasjonen anbefaler DFSU å fatte følgende vedtak:
DFSU ga føringer for det videre arbeidet.

DFSUs uttalelse om tiltak for å rekruttere kvinnelige tillitsvalgte:
DFSU mener at utviklingen på lags- og samlagsnivå, spesielt når det gjelder ungdomsledere har vært
bra siden 2016, men at det fortsatt er en vei å gå når det gjelder samlagsledervervet.
DFSU ønsker en oversikt som viser andel kvinner med tillitsverv i DFS. DFSU ser nærmere på saken når
dette foreligger.

Vedtak 08/2019:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
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Saksnummer: 09/2019
Analyse av årsaker til frafall blant ungdomsskytterne (videre arbeid)
Emne:
Kompetanse:
DFSU
Iht. Langtidsplanen for 2016-2020 som ble vedtatt på Skyttertinget 2016 skal det i løpet av perioden
gjennomføres en analyse for å kartlegge årsaker til frafall blant ungdomsskytterne i DFS. I
fremdriftsplanen, vedtatt av DFSU i sak 29/2016, heter det at dette arbeidet skal iverksettes i 2019.

Det ble under møte 17. november 2018 gjennomført en idémyldring som resulterte i at
administrasjonen fikk føringer for det videre arbeidet. Det ble også vedtatt en tidsplan.

Administrasjonens drøfting:
Administrasjonen redegjør for status for arbeidet under møtet.
DFSU bes tenke igjennom dette til møtet:
• Hvilke tiltak kan gjøres for å kartlegge frafall?
Administrasjonen mener at målet med analysen bør være at det skal munne ut i tiltak som kan gjøres
for å minske frafallet.

Administrasjonen anbefaler DFSU å fatte følgende vedtak:
DFSU ga sine føringer for det videre arbeidet.

Vedtak 09/2019:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
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