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Innledning
I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak:
Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av Landsskytterstevnet 2014, LSutvalget i oppdrag å evaluere og foreslå eventuelle sportslige/arrangementsmessige
tilpasninger ved finaleavviklinger, samt foreslå tiltak til hvordan stevnet kan gis en bedre
utadrettet profilering.
LS-utvalget skal avlegge sin rapport til Norges Skytterstyre innen 15. november 2014.
LS-utvalget fikk følgende sammensetning:
Jens Sverre Knutsen (leder), Jan Åge Gjerstad, Eva Rubbås-Risvik, Ola Lunde, Tor Idar Aune,
Pål Øyvind Ørmen, Ole John Hostvedt og Terje Vestvik (sekretær).
Utvalget har hatt ett møte tirsdag 28. oktober på Clarion hotell Oslo Airport på Gardermoen.
Ellers er det kommunisert på e-post.

Evaluering LS 2014
LS-utvalget evaluerte først LS 2014 med vekt på TV-sendingene onsdag, torsdag og fredag.
Videre drøftet utvalget andre finaler og tidstabellen generelt. Til slutt ble mandatets siste
punkt diskutert med hensyn til en bedre utadrettet profilering.

Innledende skyting klasse 5
Utvalget er samstemte i at onsdagens innledende skyting for klasse 5 ble godt gjennomført.
Dette gjaldt både for NRK og for opplevelsen på arena.
Som tidligere diskuterte utvalget muligheten for seeding av skyttere. Det hadde vært
ønskelig med et system der man sikret at flere av de beste skytterne skjøt senere på dagen.
Da har også TV-sendingen flere seere, i tillegg til at ettermiddagen samler flest folk på
arenaen. I år var det også slik at ett lag hadde svært mange tidligere skytterkonger. Utvalget
er samstemte i å foreslå et system som i noen grad seeder de beste skytterne spredt ut over
ettermiddagen, og hvor man også unngår at mange tidligere skytterkonger skyter samtidig.
Et annet forhold som ble diskutert var eventuell innføring av «Åpen skjerm» på innledende
skyting. Argumentene for dette er at informasjon om resultat tilflyter alle etter hvert skudd,
unntatt skytteren selv. Det er også slik at speakerlyden på flere baner kan høres inne på
standplass, og det fører til at skytterne underveis i serien kan følge med på hvordan det
skytes. Det er også flere eksempler på at skyttere tar med seg mobiltelefon inn på
standplass, og det blir et kontrollsystem på at disse ikke følger skytingen underveis.

LS-utvalget konkluderer med at det av flere årsaker ikke er ønskelig med Åpen skjerm på
innledende skyting. Det må imidlertid bli bedre rutiner på at skyttere ikke kan misbruke
telefon e.l. til å følge skytingen underveis i seriene.
LS-utvalgets foreslår følgende tiltak for innledende skyting klasse 5 på
Landsskytterstevnet:
Det gjennomføres en seeding av skytterne slik for klasse 5 i baneskyting:




Fjorårets Skytterkonge, prins og prinsesse skyter i siste lag.
De åtte beste skytterne i Norgescupen forrige år skal ha skytetid senere enn klokka 15.
Det skal ikke skyte flere enn tre tidligere Skytterkonger i samme lag.

Gjennomføring av Kongelaget
Det var foran dette året lagt planer for at situasjonen som oppstod på Oppdal i 2013 med
mange til omskyting, ikke skulle oppstå igjen. Det var således på forhånd bestemt hvordan
en omskyting med to eller flere skyttere skulle foregå. Det ble ingen omskyting om
Skytterkongetittelen, men dobbel omskyting om prinsetittelen. Omskytingene medførte at
det ble lang ventetid fra kongetittelen var avgjort klar, til premieutdelingen. NRK fikk ikke
med seg omskytingen om prinsetittelen i sin sending, og heller ikke bilder fra utdelingen av
kongepokalen.
På det overordnede plan er hele utvalget samstemte i at dagens gjennomføring av
kongelaget ikke er optimal. Det å ta hensyn til de sportslige forhold, publikumsopplevelsen
på arenaen og media med NRK sine krav for god tilrettelegging for TV-seeren - er særdeles
krevende. Utvalget er således enige i at det er nødvendig å starte en prosess hvor man gjør
en grundig analyse av hvordan dette skal gjøres for framtiden.
Utvalgets flertall mener fortsatt at et system der skytterne skyter én og én er det system
som gir det beste uttrykk for å få fram mest mulig av skytesporten for publikum og TVseerne. I år ble det også bedre tilrettelagt for skytterne i kongelaget, slik at de ble bedre tatt
vare på foran skytingen. Representanten for landslagsskytterne mener at det sportslig sett
hadde vært bedre at skytterne skjøt samtidig, som det ble gjort fram til 2009. Å gå tilbake til
en sceneseremoni som det ble gjort fram til og med 2008, er ikke lenger en aktuell
gjennomføringsmetode når kongelaget sendes på kveld i beste sendetid for NRK sine seere.
Landslagsskytternes representant (Ørmen) mener at det hadde vært best å gå tilbake til
gammel ordning, hvor alle skytterne i kongelaget skyter på likt. Da med eventuell
sceneseremoni som ble gjort til 2008. NRK sin representant (Lunde) mener det er avgjørende
for deres sending at opplegget som nå kjøres med skyting én og én blir opprettholdt. Dette
er viktig for å kunne forsvare å vise en slik sending i beste sendetid på kvelden. Det er
skytesporten som må framvises, og ikke et show med sceneseremoni.

Den største utfordringen slik utvalget ser det er at Kongelaget er i ferd med å bli mindre
interessant for publikum og TV-seere, fordi skytingen i Kongelaget skiller for lite når de fleste
skyter 100 eller 99 poeng. Skytterkongen er nærmest kåret etter onsdagens skyting, og først
på de aller siste skivene kommer den store spenningen. Således blir altså de første skytterne
i kongelaget noe uinteressant i forhold til kampen om kongetittelen. For skytterne på de
siste skivene er det selvfølgelig ikke slik, da hun/han kjemper om en god plassering. For
publikum kan det likevel oppleves som kjedelig, spesielt når prøveskuddene også tar mye av
gjennomføringstiden.
NRK sin representant (Lunde) og utvalgets leder (Knutsen) mener et godt alternativ til
dagens finaleomgang er å innføre et grunnlag på 2 minutter som en superfinale for de 10-15
beste skytterne. Dette etter at 35-skudden er gjennomført, og hvor alle medaljer/stjerner og
titlene om IKM-fat/Normapokal/Prinsesse er avgjort, så fremt det ikke ligger to som kjemper
om disse titlene i Kongelaget. Grunnlag på 2 minutter ble skutt i DFS fram til og med 1967,
og var også gjennomført som jubileumsskyting under Landsskytterstevnet i 2014.
Utvalgets flertall mener forslaget er et godt utgangspunkt for en debatt om framtidig
Kongelag. Så lenge premisset er at det skal skytes én og én er det viktig med en finale som
foregår kjapt for hver enkelt skytter. 2 minutter for hver skytter er således lenge om det skal
være så mange som 10 – 15 i kongelaget. Ved lengre skytetid vil gjennomføringen ta for lang
tid med prøveskudd foran hver skytter. Det å skyte flere i en gang er ikke publikumsmessig
noen god løsning, hvis man da ikke velger en finaleform som får cup-preg hvor skytterne
skyter mot hverandre. Et alternativ er også at skytterne starter på «null» foran kongelaget,
som de gjør i internasjonal skyting, men utvalget har så langt ikke drøftet en slik løsning.
For DFS breddetanke hvor det er viktig at skytterne får en mestringsfølelse, er det
selvfølgelig viktig at man forbeholder eventuelle innstramninger av programmet for de aller
beste skytterne. Utvalget har ikke tatt stilling til om en endret finaleform også bør få
konsekvenser for hvordan kåringen av mestre skal foregå på samlagsstevner og
landsdelskretsstevner. Her er det gode argumenter for å isolere en ny superfinale til kun å
gjelde Landsskytterstevnet, mens det på den annen side vil bli et trykk på å gjennomføre
tilsvarende finale som på LS også på andre stevner.
I sammenheng med en vurdering av et nytt kongelag mener LS-utvalget også at man bør
vurdere om man skal opprettholde prinsesselaget.
LS-utvalgets foreslår følgende tiltak for Kongelag/Prinsesselag:



Opprettholde gjennomføringen av kongelaget med skyting èn og èn.
Starte med en plan for omlegging av kongelaget innen 2-3 år, hvor det innføres en egen
superfinale for kåring av Skytterkongen. Konkret forslag fra Lunde/Knutsen på
gjennomføring av Kongelag med grunnlag (3 stå, 3 kne og 4 liggende) på 2 minutter.

Stang- og felthurtigfinale
Stang- og felthurtigfinalen ble som i fjor gjennomført på fredag. LS-utvalget mener finalen i
år ble godt gjennomført, og samarbeidet mellom de ulike parter fungerte godt. For førte
gang var det også med en kvinne i finalen, og utvalget har godt håp om at flere kvinner vil
kvalifisere seg til disse finalene i åra framover. Da vil behovet for en eventuell egen finale for
jentene, som ble drøftet av LS-utvalget i fjor, bortfalle. Utvalget ser således ingen grunn til å
endre på dagens gjennomføringspraksis.
LS-utvalget foreslår følgende tiltak for Stang-og felthurtigfinale:


Ingen spesielle tiltak

Tidstabellen
LS-utvalget drøftet igjen tidstabellen, og mener at kongelaget på torsdag fortsatt passer godt
for god publikumsoppslutning på arenaen. Utvalget mener imidlertid at finalen i NM
feltskyting ikke får den oppmerksomhet den fortjener ved å avvikles til slutt på fredag. Det
var svært få som fikk med seg den dramatiske omskytingen om årets NM-tittel, og det var
lite verdig for de involverte skytterne. Det er og blir et problem at skytterne med familier
«står med bilnøkkelen i hånda» på fredag, og drar så raskt de er ferdig med egen eller andre
i nære relasjoner sin skyting.
Et alternativ som bør vurderes er å flytte feltfinalene til torsdag formiddag, og heller
arrangere lagskytingen for klasse 3. – 5. til etter at Stang- og felthurtigfinalen er avholdt
fredag. NRK (Lunde) mener det må tas hensyn til at det legges til rette for mest mulig
publikum på arenaen under Stang- og felthurtigfinalen, slik at vi ikke opplever det som
skjedde i Voss hvor det var svært «glisne» tribuner på denne finalen. Det er svært negativt
for TV-sendingen.
I framtid kan man se for seg en løsning hvor Stang- og felthurtigfinalen blir arrangert på
onsdag, innledende klasse 5 baneskyting torsdag, og NM feltskyting og kongelaget som
avslutning på fredag. Det vil kreve at kongelaget blir arrangert på en mer spektakulær måte
enn dagens gjennomføring, slik at det blir god TV på fredag kveld, samtidig som at publikum
finner det interessant å være igjen på LS-arenaen for å få med seg kongelaget. LS-utvalget
har ikke drøftet dette, da en slik løsning forutsetter at man gjør endringer på kongelagets
gjennomføring først.
På grunn av store kostnader i forbindelse med omrigging for NRK, må Stang- og
felthurtigfinalen enten gå først eller sist (onsdag eller fredag). Alternativt kan man se for seg
at Kongelaget skytes fra samme standplass som Stang- og felthurtigfinalen, som vil gi
muligheter for å ha Stang- og felthurtigfinalen på torsdag etter innledende klasse 5 på
onsdag og Kongelaget til slutt fredag. For publikum og NRK ville en slik løsning på kongelaget

vært optimal, men sportslig sett byr det på utfordringer å flytte kongelaget fra
baneskytingsstandplassen.
I forhold til tidsplanen for øvrig mener utvalget at årets gjennomføring var tilfredsstillende,
og at premieutdelingene ble godt organisert. Det er en utfordring at mange skyttere ikke
møter opp til utdelingene, og at det på mange seremonier er få publikummere. Utvalget
mener at omskytinger om 2. og 3. plasser bør unngås i større grad. Et alternativ som etter
utvalgets vurdering bør vurderes er om man skal slutte med omskytinger om 2. og 3. plasser,
og heller ha delte plasseringer. Disse medfører også i noen grad at premieutdelinger blir
forsinket og senere enn om det bare hadde vært omskyting om 1. plasser.
LS-utvalget foreslår følgende tiltak for tidstabellen og omskytinger:




Flytte gjennomføring av NM feltskyting til torsdag
Flytte gjennomføring av lagskyting klasse 3. – 5. til fredag
Fjerne omskytinger om 2. og 3. plasseringer i DFS, med unntak av prinsetittel

Forhold for pressen generelt og utadrettede tiltak
Det er en stor utfordring at den skrivende presse i større og større grad uteblir fra
Landsskytterstevnet. Dette skyldes blant annet svært anstrengt økonomi i mange aviser. For
dem er det en stor økonomisk belastning å sende journalister som skal være tilstede under
hele LS-uka. Slik sett hadde det vært bedre om stevnet hadde vært krympet i tidsbruk. For
flere av skytterne hadde nok dette også vært ønskelig, men på den annen side er det en
ambisjon om at stevnet skal være så attraktivt at skytterne ønsker å være der i hele
stevneuka.
DFS må gjøre mer for at arrangementet blir synlig i media gjennom stevneuka. Når pressen
ikke selv er til stede i stor grad, må det søkes løsninger for å tilrettelegge for de som ikke er
til stede. Med dagens teknologi og løsninger på LS, ligger det til rette for at det her kan være
muligheter for at media kan kjøpe tjenester fra DFS.
LS-utvalget drøftet til slutt hvordan LS kan utvikles i framtid. For at stevnet skal opprettholde
og utvide sin stilling som et av landets viktigste sportsarrangement, som er slått fast i
Langtidsplanen for DFS for 2014 – 2018, trengs det at man er ambisiøs på LS sin vegne i
framtiden. LS-utvalget mener det er nødvendig at man ser på muligheter for å utvide LS,
hvor man kanskje inviterer til et større aktivitetsspekter i både skyting og for andre
aktiviteter. Et større samarbeid med Forsvaret for å gjøre LS til en rekrutteringsarena for
Forsvaret. Et samarbeid med andre organisasjoner vil også kunne bidra til at LS
opprettholder statusen som et av Norges viktigste arrangement. Slike endringer må også ses
i sammenheng med framtidig turnus for LS, hvor det vil være nødvendig at arrangementet
blir lagt til steder som har infrastruktur til å utvide arrangementet.

LS-utvalgets foreslår følgende tiltak:



Det må arbeides aktivt for en bedre tilrettelegging for media før og under LS-uka.
Det bør ses på en samlet og ambisiøs plan for å utvikle LS i framtiden. Denne planen
må legges i tilknytning til en beslutning om framtidig LS-turnus.
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