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Innledning
I styremøte 16. september 2012 vedtok Norges Skytterstyre å gi LS-utvalget et nytt mandat.
Mandatet fikk følgende tekst:
”Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av Landsskytterstevnet 2012, LSutvalget i oppdrag å foreslå en skisse til tidsplan for LS 2013. Eventuelle
sportslige/arrangementsmessige tilpasninger skal også drøftes i forbindelse med
finaleavviklinger. LS-utvalget skal avlegge sin rapport til Norges Skytterstyre innen 10.
oktober 2012.”
LS-utvalget har bestått av følgende personer:
Egil Sotnakk (leder), May Britt Nordli, John Melvin Tveiten, (alle Rådgivende utvalg), Ola
Lunde (NRK), Tor Idar Aune (LS-arenaproduksjon), Pål Øyvind Ørmen (tillitsvalgt
landslagsskytterne) Ole John Hostvedt (presse) og Terje Vestvik (DFS administrasjon).
Utvalget har hatt ett møte tirsdag 2. oktober på Gardermoen, og ellers kommunisert på e-post.

Evaluering LS 2012
LS-utvalget evaluerte først gjennomføringen av LS 2012. Dette var et spesielt stevne ved at
det gikk på et senere tidspunkt enn vanlig p.g.a at man ellers ville fått en
arrangementskollisjon med OL i London. For første gang ble stevnet avsluttet på fredag med
Stang – og felthurtigfinalen til slutt. Generelt mener LS-utvalget at det ble et svært godt
stevne. Seertallene på NRK sine sendinger var også i år høye, men Stang- og felthurtigfinalen
fikk i år noe svakere seertall enn tidligere år.

Tidsplan 2013
Vedlagt ligger et utkast som forslag til en tidsplan for LS 2013.
Et samlet utvalg mener at LS bør avsluttes på fredag som i 2012. Flere av
utvalgsmedlemmene mener det må være et mål at LS blir komprimert til færrest mulig dager.
Utvalget mener at for å samle mest mulig publikum på Stang- og felthurtigfinalen, bør ikke
denne øvelsen avslutte stevnet som i år. Det var utvilsomt mange færre publikummere på årets
finale enn tidligere år. Flertallet i utvalget mener at stevnet bør avsluttes med NM i
feltskyting, mens representant Tveiten mener at LS bør avsluttes med kåring av
Skytterkonge/Dronning på fredag ettermiddag7kveld..
Den skrivende presse, ved representant Hostvedt, syntes årets gjennomføring var god ved at
innledende skyting og finaler ble gjennomført på samme dag for ungdomsklassene. Det blir
lettere å skrive om skytterne når man slipper at skytingen går over flere dager. Hostvedt
mener også at det er viktig at finalene ikke går for sent på ettermiddag/kveld, da mange aviser
har tidlige ”deadlines”.
Det resterende utvalget ser utfordringen i at finalene generelt blir for sene på ettermiddagen,
men årets gjennomføring ved at innledende skyting og finaler ble gjort på samme dag for

ungdomsklassene, var gjort fordi man skulle bli ferdig med disse klassene allerede på
mandag. Det er en stor utfordring ved eventuelle protester og behandlingen av disse når
finaleskytingen går så tett etter innledende skyting. En annen effekt er også at skytterne nok
liker at det er minst en dag mellomrom mellom innledende og finaleskyting, for å ”suge på
karamellen” med opplevelsen det er å ha prestert en god hovedskyting. Utvalgets flertall
mener således at man bare unntaksvis skal gjennomføre innledende skyting og finaler
på samme dag, slik det ble gjort under årets LS.
NM skogsløp
Et samlet utvalg mener at NM i skogsløp med skyting ikke burde inngått i programmet
på LS. Det er krevende å få inn i en stram tidstabell, samtidig som at det blir et arrangement
litt på siden av det øvrige LS.
Premieutdelinger
LS-utvalget mener det er en utfordring at mange premieutdelinger ofte skjer som det siste som
foregår på arenaen på kveldstid. De får således ikke den ramme de fortjener, og det er ofte
bare utøverne og noen av deres nærmeste som er til stede. Utvalget mener således at det
hadde vært bedre om flere av finalene hadde gått på dagtid, slik at premieutdelingene
hadde blitt gjennomført mens det ennå var mye folk på arenaen.
En annen løsning er å gjennomføre ”blomsterseremonier” for pressen med en gang
øvelsen er unnagjort, og samle premieseremoniene til tidspunkter hvor det er mye folk
på arenaen. Dette er noe som utvalget anmoder Skytterstyret om å finne bedre løsninger på
enn dagens praksis.

TV-sendte finaler
Kongelag
Et flertall av utvalgsmedlemmene mener at man skal fortsette å gjennomføre kongelaget og
prinsesselaget som i dag, med skyting èn og èn. Representant Ørmen mener på vegne av
landslagsskytterne at man av sportslige hensyn bør gå tilbake til tidligere
gjennomføringsform, ved at skytterne skyter samlet. NRK sin representant, Lunde, hevder
imidlertid at en slik løsning er uaktuell om NRK skal være interessert i å sende kongelaget i
beste sendetid på kvelden.
Utvalget er imidlertid samlet om at gjennomføringen av kongelaget har forbedringspotensial
når det gjelder tid for gjennomføring. Utvalget anbefaler blant annet at man bør foreta
prøveskuddskyting for ventende skytter (eksempelvis skive 14), mens skytter på skive 15
gjennomfører sin finaleomgang. Det er viktig at man ser på alle løsninger for at det skal bli
bedre ”flyt” i gjennomføringen.
NRK mener videre det er viktig at kongelaget går på kveldstid, slik at det vises mest mulige
”live” i forhold til sendetidspunkt. Det argumenteres med at det er viktig for opplevelsen til
TV-publikummet at ikke resultatene fra finalen er gjort kjent via andre medier før den sendes.

Med sendestart etter Dagsrevyen, er det derfor avgjørende at Kongelaget ikke er
ferdigskutt før etter klokken 19.30. Representantene, Nordli, Hostvedt og Aune er uenig i
dette, og vil at kongelaget skal arrangeres tidligere på ettermiddagen for en bedre opplevelse
for publikum på arenaen.
Stang-og felthurtigfinale
Årets finale ble spesiell ved at den avsluttet LS etter at de fleste hadde reist hjem. Spesielt
synd var det i forbindelse med at man feiret 100 årsjubileum for Stangskytingen. Denne fikk
derfor ikke den ramme den fortjente. En stor tribune gjorde også at man fikk inntrykk av
at det var færre tilskuere enn det i virkeligheten var. (Det samme gjaldt for øvrig under
på hovedarenaen, så det er viktig at man ”rammer inn” et mindre publikumsområde)
En stor utfordring for dagens gjennomføring er samspillet mellom NRK og
arenaproduksjonen. Representant Aune, som er LS stevnespaker, uttrykker at han er svært lite
tilfreds med at NRK styrer gjennomføringstempoet. Når det blir mye ”start og stopp” p.g.a.
NRK sine opptak fra studioløsningen ved standplass, blir arbeidsforholdene med å gi
publikum en flott opplevelse vanskelig. Dette er det utvilsomt stort forbedringspotensial på,
og NRK sin representant Lunde lover at de sammen med arenaproduksjonen skal se på bedre
løsninger foran neste år.

Sportslige endringer
Finaleomgang på 1 minutt i baneskyting
Et samlet LS-utvalg foreslår å endre skytetiden på finaleomgangen for seniorskytterne i
alle stevner i DFS fra 75 sekunder til 60 sekunder. Skyteprogrammet har stått uendret
siden 1968, mens det har vært en stor nivåhevning på skytterne, spesielt de siste 30 årene.
Hurtig liggendeskyting er en basisøvelse i DFS i forhold til vår forsvarsmessige
formålsparagraf. Det er flere som hevder at vårt baneskytingsprogram ikke innehar nok
elementer av hurtigskyting. Et slikt forslag vil i noen grad vise at DFS tar dette på alvor ved å
skjerpe skytetiden på finaleomgangen. Dagens utstyr gjør at det er mye lettere å gjennomføre
en finaleomgang på 75 sekunder nå, enn det var eksempelvis på 70-tallet.
Utvalget mener også at det er et riktig tidspunkt å gjøre dette nå. Nivået i DFS har de senere
år blitt slik at man nesten ikke ”blunker” av at noen skyter 349 på et stevne. I år hadde vi over
40 resultater med 349 poeng. På mindre stevner og i norgescup har det tidligere mange ganger
vært skutt 350 poeng, mens vi på LS har hatt 349. Utvalget mener at grep som gjør det noe
mer krevende å skyte 350 vil være rett for klassene 3. – 5. Når den første skyter 350 poeng på
LS, vil en magisk ”uskyld” på LS være borte fra alltid. Deretter vil det bare være å oppnå en
repetisjon av dette toppresultatet, som trolig vil gi mindre interesse for de sportslige
prestasjonene fra blant annet media. Utvalget mener derfor at man bør være på forkant av
dette, å gjøre et lite grep som skjerper muligheten for å oppnå 350 poeng på LS.
Det argumenteres ikke her med at dette er avgjørende for den TV-sendte finaleomgangen på
LS. En god bieffekt vil allikevel være at det knyttes større spenning til denne
finaleomgangens utfall. Slik det nå er, ser man kun i fåtall av tilfellene at resultatlista endres

vesentlig fra hovedskytingen til finaleomgangen. Dette skaper således stor grad av
forutsigbarhet og mindre spenning for hva skytterne som innhar de siste skiver i kongelaget
presterer. De har på en måte ”ikke sjangs” til å bli verken skytterkonge/dronning eller
skytterprins.
Ved at det skytes mange 100-omganger, virker også resultatene mindre spektakulære, samt at
man får en følelse av at hver 9-er er et dårlig skudd. På LS får man også den effekt i forhold
til dagens gjennomføringsform, hvor det skytes èn og èn, at skuddene vil komme noe tettere.
Skytingen vil således gi mer intens spenning. Det at skuddene i dag kommer mye mer
”sjeldent” enn farten eksempelvis i en Stangfinale, gjør at TV-bildet i noen grad blir
kjedeligere.
Utvalget ser godt at det her er motargumenter, som at dette vil gjøre det vanskeligere for
bredden i DFS, og at det blir vanskeligere for dem å mestre finaleomgangen. En
gjennomføring på 60 sekunder vil utvilsomt være mer krevende enn 75 sekunder. Man skal
allikevel huske på at finaleomgangen er en frivillig gjennomføring for alle på de fleste
stevner, og den er kun for de beste på mesterskapsstevnene. De beste skytterne vil utvilsomt
tilpasse seg en kortere skytetid, og mange av dem vil nok også skyte tilnærmet like godt som i
dag. Det blir derfor helt nødvendig å beherske hurtigskyting for å vinne stevner, og det er mer
i DFS sin ånd, enn eksempelvis å benytte desimalrangering. Å benytte desimaler vil medføre
ytterligere fokus på presisjon, noe som ikke er ønskelig i DFS.
Endring Stangfinale
Et samlet LS-utvalg vil endre gjennomføringen på Stangfinalen, slik at det kun er de 8
beste skytterne (inkludert alle på samme antall treff som nummer 8), som får skyte hold
2. Dette er et grep for å gjøre at gjennomføringen av finalen går noe raskere. De dårligste
skytterne fra hold 1 har på mange måter liten sjanse til å nå opp i kampen om seieren, og da
kan publikumsopplevelsen bli noe lang nå som det er vedtatt at 16 skyttere skal skyte
Stangfinalen. Tidligere da dette tallet var mellom 10 – 15 skyttere, gikk finalen raskere å
gjennomføre. For NRK sin del vil ikke dette være viktig, da de ”klipper bort” skyttere til sin
egen sending. Et slikt system vil imidlertid medføre et ytterligere spenningsmoment i finalen,
da det blir spenning knyttet til hvilke skyttere som vil kvalifisere seg til hold 2. Skyttere med
AG3 som erfaringsvis har det vanskeligst med å skyte hold 1, vil nå også få et press på seg til
å kvalifisere seg til hold 2, og de kan således ikke basere seg kun på en fenomenal
gjennomføring på det korte holdet for å få en topplassering.

Nye TV-konsept
LS-utvalget mener avslutningsvis at Skytterstyret fortsatt må arbeide aktivt for å prøve å få
med NRK på nye TV-konsept. Som LS-rapporten fra 2011 viste, er kanskje det mest
nærliggende å følge opp tanken om å skape en TV-sending fra 15-metersstevne på Oslo
Open. Dett er en sending det kunne vært mulig å få til innenfor rimelig beskjedne
budsjettrammer. Videre bør det søkes å se om det også kan være mulighet for andre TVmuligheter, eksempelvis fra Norgescup eller med egne skytinger tilpasset TV-mediet. Dette er
også viktig for større synliggjøring av organisasjonen i henhold til den nylig vedtatte
Langtidsplan for 2012 – 2016..
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