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ANMERKNING

Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 92/2012

Godkjenning av protokoll fra styremøte i oktober

Protokollen for styremøte i oktober ble enstemmig godkjent.
Sak 93/2012

Skytterboka LS 2013

Arrangørene i Oppdal har søkt om godkjenning av pris på skyteboka og campingavgift til
Landsskytterstevnet 2013. Administrasjonen er i dialog med arrangørene om
tilrettelegging av campingen for 2013, og vi velger derfor å utsette behandling av
campingavgiften til møte i januar.
Administrasjonens vurdering:
Ved tildeling av mesterskapet står det at det ikke kan påregnes økning i
arrangementsavgiften ut over generell prisstigning. Konsumprisindeksen er på 1,1 % de
siste 12 måneder (1. oktober 2011 til 1. oktober 2012).
Med bakgrunn i de store kostnader som er knyttet til DFS sine tjenester på
Landsskytterstevnet, vil administrasjonen tilrå at det settes en egen avgift på 150 kroner

for alle påmeldte seniorskyttere og 75 kroner for ungdomsklassene som skal gå til dekning
av generelle utgifter og premier. Det budsjetteres her med en inntekt på 700 000 kroner
som skal gå til DFS sentralt for utgifter i forbindelse med LS-arrangementet. Tiltaket er
selvfølgelig ikke ønskelig, men slik vi ser det helt nødvendig tatt i betraktning den
økonomiske situasjonen.
Etter vedtak i sak 82/2010 skal også Oppdal belastes med kroner 300 000 for
arenaproduksjonen, samt at DFS skal kompenseres med 30 kroner per påmeldte skytter
fra arrangøren for denne tjenesten. Sum tilbakebetalt til DFS for hver påmeldte skytter for
seniorskyttere blir dermed 180 kroner, mens det for ungdomsskyttere blir 105 kroner.
Den totale prisstigning for seniorklassene blir på 180 kroner, som utgjør ca. 15 %. For
rekrutteringsklassene, unntatt junior, blir økningen på 90 kroner, som utgjør ca. 11 %. For
junior blir økningen 100 kroner, som utgjør ca. 10 %.
For deltakere i klasse AG3/HK 416 anbefaler administrasjonen at vedtaket som ble gjort i
sak 27/2007 opprettholdes ved at de ikke betaler arrangementsavgift.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre vedtar følgende satser for skyteboka 2013:
KL. 1-5, Å, AG3/HK416,V55-65-73

Jr/ER/Rekr.

Arrangement
Innskudd DFS
Premieinnskudd bane
Premieinnskudd felt
Premieinnskudd Stang
Premieinnskudd felth.
Premieinnskudd minnesk.
Sum skytebok

kr. 455 (ikke AG3/HK416)
kr. 180 (ikke AG3/HK 416)
kr. 195
kr. 200
kr. 100
kr. 100
kr. 25
kr. 1255

kr. 300
kr. 105
kr. 195
kr. 200
kr. (100) Jr.
kr. (100) Jr.
kr. 25
kr. 825 (1025) Jr.

Ved påmelding
Ved innløsning av Sk.bok

kr. 635
kr. 620

kr. 405
kr. 420 (620) Jr.

Deltakere i klasse AG3/HK416 betaler ikke arrangementsavgift på LS eller innskudd til DFS.
DFS betaler kompensasjon tilsvarende arrangementsavgiften til arrangør av LS 2012 for
deltakerne i klasse AG3/HK416 som kun deltar i mil NM.
Premieinnskudd for ikke skutte øvelser refunderes fra arrangøren til skytterlagene som et
ordinært premieoppgjør etter landsskytterstevnets slutt.
Ved etteranmelding til ca. tre uker før stevnestart betales et tilleggsgebyr på kroner 600
for seniorklassene og kroner 200 for rekrutteringsklassene. Etteranmeldingsgebyret
tilfaller DFS.
Skytterkontoret produserer og trykker deltakeravis med troféoversikt som kompenseres

fra arrangør til DFS med kroner 10 per påmeldte deltaker.
DFS har ansvar for arenaproduksjon med tilhørende storskjerm. Arrangøren betaler DFS et
fast beløp på kroner 300 000, som delkompensasjon for arenaproduksjonen, i tillegg til 30
kroner per påmeldte skytter som ligger inne i det innskudd som skal gå til DFS.
Arrangøren gis rett til å profilere sine sponsorer på storskjerm gratis.
Jens Sverre Knutsen foreslo følgende tillegg:
Kompensasjon per gavepremie fra DFS:
Kompensasjon til DFS for ikke innløste skytebøker:

Senior/Veteran
Rekruttklassene

kr 80
kr 85
kr 50

Vedtak
Administrasjonens forslag med Knutsen sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Sak 94/2012

Utbetaling av premieoppgjør via DFS sentralt

Administrasjonen ønsker å se på effektiviseringstiltak i skytterlagene gjennom å
automatisere og forenkle rutinene for premieutbetalinger etter arrangerte stevner.
Etter endt stevne skal arrangør utbetale pengepremier lagvis til alle skytterlag. Dette
gjøres normalt i nettbanken i dag. Med 2.000 åpne stevner og snitt på 40 utbetalinger gir
dette ca. 40.000 utbetalinger som skal registreres i nettbanken. Skytterlagene bruker
veldig mange dugnadstimer på dette. Man kan redusere antall utbetalinger fra ca. 40.000
til 2.000.
Drøfting
Administrasjonen ønsker en løsning der skytterlagene utbetaler premieoppgjøret fra
stevner til en konto hos Skytterkontoret. Det blir dermed bare en utbetaling.
Skytterkontoret utbetaler alle oppgjør de har fått via en månedlig utbetaling til
Skytterlagene. For å sikre at premieoppgjør fra lagene er korrekt, vil det være ett etterslep
på en måned. Dvs at stevner skutt i januar, utbetales i mars. Når ett lag utbetaler premier
fra ett stevne til DFS, benyttes en KID (stevnenummer) som identifiserer stevnet. Dermed
vil vi sikre oss at vi ikke utbetaler oppgjør fra stevner, som ikke er betalt inn. NB! Det er
ikke aktuelt med direkte utbetaling til medlemmer, dette må skytterlagene selv ordne.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre vedtar at premieoppgjør fra stevner kan overføres til DFS sentralt,
som foretar utbetaling videre til skytterlagene. Løsningen settes i drift fra 1. oktober i
2013. Ordningen evalueres i 2015.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 95/2012

Regler for premieoppgjør, Skytterbokas pkt. 10.117

Resultater fra stevner legges nå inn på Mitt DFS av arrangørlaget. Fra mai 2012 var det
mulig å gjennomføre dette. Pr. november 2012 gjennomfører de fleste lagene dette.
De fleste barnesykdommer i forbindelse med resultater på dfs.no er nå borte. Det gjelder
både DFS sin løsning og resultatprogrammene. Administrasjonen mener derfor alle
arrangørlag nå må legge inn resultater fra stevner på Mitt DFS og at man bør endre fristen
for å legge ut resultater fra 30 til 10 dager.
30 dagers frist fungerer i mange tilfeller som en sovepute og medfører at listene først
sendes ut flere måneder etter stevnet. Med dagens teknologi er det ingen grunn til at man
skal vente mer enn 10 dager med å legge ut resultatene.
For utsending av premieoppgjør beholdes fristen på 30 dager, da det kan være en feil i
premiene som medfører at man må endre dette. Ved innføring av sentral innebetaling av
premieoppgjør til DFS, så vil lagene fremdeles ha en frist på 30 dager. Skytterkontoret vil
utbetale premieoppgjør videre til lagene innen 30 dager. Dvs. at utbetalinger fra
Skytterkontoret vil skje fra 30-60 dager etter stevnet.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Pkt. 10.117 endres til følgende tekst:
Resultatlister og premieoppgjør fra alle stevner, skal legges inn på dfs.no, under Mitt DFS
innen 10 dager etter arrangementet. Resultater/premier skal minimum inneholde sum
hovedskyting og finale. For bane og innendørsstevner skal 10 og 15 skudd også legges inn.
Premiesummer skal spesifiseres.
Unntak er interne stevner med deltakere kun fra eget lag. Her er det valgfritt å legge inn
resultater, men det anbefales. Hvis det interne stevnet er klassesettende så skal det legges
inn.
Arrangøren kan trekke det ordinære premiebeløp i de skytinger hvor det deles ut
gavepremier. Hvis en arrangør benytter gavepremier skal dette fremkomme i
premieoppgjøret.
Premiebeløp skal utbetales innen 30 dager etter stevnet. Dette gjelder også om
utbetalingen går via DFS sentralt. DFS utbetaler premiebeløp til skytterlagene innen 60
dager etter avholdt stevne.
Endringer gjelder fra 01.01.2013.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 96/2012

Etterbetaling av arrangementsavgift

Sunndal skytterlag etterlyser i brevs form et mer presist reglement for innkreving av
arrangementsavgift for ikke møtte skyttere ved forhåndspåmelding på nett.
Skytterlaget tar opp forholdet med at arrangører av eksempelvis landsdelskretsstevner
etterkrever arrangementsavgift for ikke møtte skyttere. Skytterlaget henviser til
Skytterboka pkt 10.115 som kan tolkes dit hen at det er kun ved åpne stevner det ikke kan
innkreves arrangementsavgift for ikke møtte skyttere, og av den grunn er slik innkreving
legalt ved LDK-stevner. Samtidig mener skytterlaget at reglementsteksten ”ved åpne
stevner betales normalt innskudd ved frammøte” er å regne som vanlig praksis, og på den
måten kan tolkes som et generelt forbud.
Skytterlaget ber med dette som argumentasjon om at Skytterstyret drøfter forholdet og
gjør en presisering av reglementet på dette området.
Det framkommer videre i brevet at skytterlaget ønsker én regel å forholde seg til som
gjelder alle stevner, og at skytterlaget i den sammenheng anbefaler et generelt forbud
mot å innkreve arrangementsavgift for ikke møtte skyttere ved nettpåmelding.
Drøfting:
Saken ble sist drøftet av Skyttertinget 2009 med stort flertall for at det ikke skal være
anledning til å innkreve arrangementsavgift for ikke møtte skyttere når det benyttes
nettpåmelding. I dagens regelverk beskrives at slik innkreving ikke er tillatt ved åpne
stevner, og det kan derfor tolkes dit hen at innkreving er tillatt ved andre stevner. I
drøftingen til Skyttertinget i 2009 nevnes eller unnlates ingen stevnetyper, og den
argumentasjon som benyttes for at innkreving ikke skal være tillatt oppfattes å være av
allmenn karakter, uansett stevnetype. Slik sett bør en presisering av regelverket kunne
foretas av Skytterstyret ut fra den praksis som i dag råder, uten at saken bringes inn for
Tinget på nytt.
Administrasjonen støtter Sunndal skytterlag sitt forslag om at det uansett stevnetype ikke
skal være tillatt å innkreve arrangementsavgift for ikke møtte skyttere når det benyttes
nettpåmelding. Landskytterstevnet må imidlertid være unntatt et slikt krav. Dette
begrunnet i stevnets størrelse, omfang og tidsramme. Det er også grunner som tilsier at
landsdelskretsstevner bør unntas et generelt forbud. Særlig er det grunn til å vurdere
fritak for landsdelskretsstevner som kombinerer bane- og feltskyting, der arrangører er
avhengig av å tildele eller tilpasse skytetider.
På generelt grunnlag er det forståelig at arrangører opplever en viss frustrasjon ved stort
frafall. Diskusjoner og meningsutvekslinger på DFS sin Facebook side viser at dette er en
sak som opptar skyttere og arrangører for tiden. For DFS må imidlertid hensynet til
skytterne veie tyngst slik at man oppnår størst mulig deltakelse ved stevner, og det er å
anta at et krav om etterbetaling om man er påmeldt og ikke møter, generelt vil virke
negativt i så måte. Intensjonene med ”Mitt DFS” og det nye påmeldingssystemet er å ha
en lavest mulig terskel ved at man kan melde på lags kolleger og venner, og på den måten
motivere for deltakelse. En ording med inndriving av arrangementsavgiften vil være svært
ødeleggende i så måte. I tillegg vil det kunne være vanskelig å spore hvem som har meldt
på skytterkolleger, og med det spørsmålet følger også hvem som er økonomisk ansvarlig

når skyttere ikke møter.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Skytterboka pkt. 10.115 gis følgende tekst:
10.115 Spesifisering av påmeldingsinnskudd
Det totale påmeldingsinnskudd deles mellom premieinnskudd og arrangementsavgift.
Denne fordeling skal framgå av invitasjon til stevnet og ved oppslag på arenaen. Hele
påmeldingsinnskuddet betales ved frammøte. Ved landsdelskretsstevner og
landsdelsmesterskap med kombinert bane- og feltskyting kan arrangør innkreve
arrangementsavgift av forhåndspåmeldte skyttere på forhånd eller i etterkant av skyttere
som ikke møter. For Landsskytterstevnet gjelder egne regler.
Olav K. Vaaje foreslo følgende:
Dagens regelverk opprettholdes.

Vedtak
Dagens regelverk opprettholdes. Enstemmig vedtatt.

Sak 97/2012

Forslag til endring av Norgescupen i baneskyting

Det ble avholdt et møte i Norgescupkomiteen den 20. november 2012, hvor komiteen
konstituerte seg selv:
Norgeskomiteen for 2013 består av følgende medlemmer:
- Medlem: Pål Øyvind Ørmen
- Medlem: Geir Finstad
- Leder: Toni Hovdedalen
Komiteen drøftet i denne sammenheng Skytterbokas vedlegg 3, som omhandler
Retningslinjer og regler for Norgescupen i baneskyting, samt krav til arrangører av NC.
Komiteen tok utgangspunkt i Norgescupens intensjon og formål, og en tilrettelegging av
arrangementet hvor dette enklere kan presenteres utad i forhold til ulike medier, og på
samme tid ivaretatt sportslige hensyn:
”Norgescupen skal være et PR- og propagandaarrangement for Det frivillige Skyttervesen
og øke konkurransetilbudet med nasjonalt tilsnitt. NC-stevnene skal avspeile hele DFS’
virksomhet og klassestruktur. Følgelig skal NC-stevnene ha konkurransetilbud til alle
klasser, men for å konkurrere om norgescuppoeng må man tilhøre klassene 3-5.”
En enstemmig komité ble enig om å foreslå følgende endringer i reglementet for
Norgescupen foran sesongen 2013.

Skytterbokas Vedlegg 3: Retningslinjer og regler for Norgescupen i skyting:
3.2 Skyteprogram, endres til følgende tekst:
Det skal skytes vanlig mesterskapsprogram i baneskyting i henhold til bestemmelsene i
Skytterboka kapittel 11.110. Det skytes fortløpende omgang på samtlige stevner.
Begrunnelse:
I følge dagens reglement arrangeres avslutningsstevnet under første og siste NC-helg med
avsluttende omgang. Med hensyn til den første helgen påpeker NC-komiteen at dette
synes unødvendig. Erfaringsmessig er det et bedre alternativ å seede de beste skytterne
fra fjorårets NC-cup i 1. runden. For skytterne som er langveisfarende medfører en
avsluttende omgang at man må vente til søndag med å skyte finale, selv om man
eventuelt er ferdig med innledende skyting fredag. Ved å seede skytterne i 1. runde av NC
har man tatt hensyn til media ved at de beste skytterne fra fjorårets Norgescup skyter i et
gitt tidsrom på søndag, og dermed har lagt til rette for økt oppmerksomhet rundt
arrangementet.
På avslutningsstevnet i 3. runde av NC synes det også lite hensiktsmessig med avsluttende
omgang. I stedet for fokus på NC-vinneren sammenlagt, er det vinneren av det siste
stevnet som får oppmerksomheten med dagens ordning. Ved at de beste i NC sammenlagt
skyter fortløpende omgang i seedede lag vil vi på en bedre måte ivareta vinneren av
Norgescupen.
NC-komiteen mener at dette blir mer publikums – og medievennlig.
3.3 Poenggiving, endres til følgende tekst:
Skyteresultatene på de enkelte NC-stevnene legges til grunn for poenggivning. Seks av de
ni norgescupstevnene teller sammenlagt. Siste stevnet i 3. runde av Norgescupen er
obligatorisk.
Begrunnelse:
Nedenfor viser et eksempel på hvordan årets sluttliste ville vært med det nye foreslåtte
poengsystemet. (Kan ikke helt sammenlignes da man her har tatt de seks beste stevner for
NC-deltakerne i 2012, og sett bort fra at det siste stevnet i siste NC-helg er obligatorisk)
Sluttliste NC 2012:
1 Kim Andre Lund
60
2 Hans Kristian Wear
100
3 Ole Kristian Bryhn
4 Tor Harald Lund
5 Jan Kåre Moland
6 Trond Bergan
7 Roger Ottosen
8 Halvor Eika
15
9 Marius Mellembakken
10 Tor Gaute Jøingsli

35
60
80
12
36
18

29
32
40
42
25
24
26
44

100 50 70
22 37 44
45 32 39
32
3 100
43
5
70
100 43 36
80 43 32
19 100 4
42 34 24
31 80 41

45
22
44
22
50
37
29
38
42
19

70 80
41 36
50 50
80 28
100 30
24 44
24 40
26 31
12 100
37 43

430
318
309
304
293
284
260
258
254
251

Sluttliste etter skyteresultater i 2012:
1 Kim-André Lund
346
2 Ole Kristian Bryhn
347
3 Hans Kristian Wear
348
4 Tor Harald Lund
5 Jan Kåre Moland
344
6 Roger Ottosen
345
6 Trond Bergan
344
8 Marius Mellembakken
346
8 Kjell Strand Hovland
343
10 Halvor Eika

347
346
346
344 347
347 346
344
347 345
344 346

348 347
346 345
346
345 344
347
346 345
345
345
345 345
344 348

346

347
346 346
345
346
348
348
345 348 344

348
347
345
344

346
345
346
346 343 348
347
345
344

2082
2077
2077
2075
2074
2073
2073
2072
2072
2071

Dette er en grunnleggende endring av dagens poenggivning, hvor NC-komiteen vil foreslå
at man går over fra å bruke NC-poeng på grunnlag av skutte poeng, i stedet for å bruke en
annen poengskala basert på plassering.
Bakgrunnen for denne endringen er at NC-komiteen ønsker å tilrettelegge for løsninger
som kan gjøre Norgescupen mer lettfattelig også for publikum utenfor DFS’ egen
menighet. Gjennom observasjon av presseklipp skrevet om Norgescupen synes det å være
komplisert for pressen/journalister å omtale NC i den grad det skal skrives om poeng i
poeng, og videre skille plassering på enkeltstevner fra sammendraget ved to ulike
rangeringer. For speakertjeneste og publikumsvennlighet er dette et regnestykke som
krever tid og helt korrekte tall. Norgescupen står i fare for å bli et ”intern-arrangement”
som er vanskelig å presentere utad, mens intensjonen har vært det motsatte.
Norgescupkomiteen ønsker å forme NC slik vi på sikt har lagt til rette for en løsning som
kan presenteres til mediene, og da med videre tanke om sponsoravtaler i forhold til NC.
Dette er et poengsystem som jevnt gode skytteren gjennom en sesong tjener på. Det vil bli
svært tett i toppen, spenningen og poengstriden vil ikke være avgjort før siste skudd er
skutt.
3.4 Rangering, endres til følgende tekst:
Rangeringen på hvert NC-stevne skal foregå etter Skytterbokas bestemmelser om
rangering av mesterskap baneskyting. Ved poenglikhet i Norgescupen sammenlagt etter
6x35-skudd, foretas omskyting med mesterskapsomgang for å avgjøre de tre første
plassene. Ved videre rangering fra nr 4 og utvover gir poenglikhet delt plassering.
Premiering for plassering fra 4. plass og utover rangeres og fordeles etter best resultat på
det obligatoriske avslutningsstevnet i 3. runde.
Begrunnelse:
NC rangeres ikke etter innertierregelen for å gjøre poengsystemet så enkelt som mulig.
Det er kun omskyting om de tre første plassene ved poenglikhet, mens resterende
skyttere får lik plassering ved poenglikhet.
3.5 Medaljer, endres til følgende tekst:
Det deles ut medaljer (1 forgylt sølv og 2 sølv) til de 3 beste i klasse 3-5 etter 35-skudd.
Det deles videre ut medalje til vinnerne av hver av de aldersbestemte klassene, samt til
klassevinnerne i kl 2, 3, 4 og 5.

Det er fritt opp til arrangørene å bestemme om det skal deles ut medaljer til vinnerne av
øvrige klasser.
Medaljene bør ha et motiv som identifiserer arrangøren. Det skal festes NC-merke i
båndet. Merket fås på Skytterkontoret. Det anbefales at årstall graveres på agraff eller
medalje.
Begrunnelse:
Denne endring kommer også som en konsekvens av at alle stevner endres til at man skyter
mesterskapsomgangen med fortløpende mesterskapsomgang. Tidligere ble de klassevise
mesterskapsmedaljene utdelt på grunnlag av 25-skuddsresultatet.
5.3 Seeding av de beste skytterne sammenlagt, endres til følgende tekst:
Et visst antall av de beste skytterne sammenlagt skal seedes i de siste lagene på
avslutningsstevnet i 1. og 3. runde av NC.
•

Seedingen i 1. runde foretas etter sammenlagtlisten fra foregående år.

•

Seedingen i 3. runde foretas etter rangert sammenlagtliste etter 2. runde i NC samme
år.

•

Skivefordelingen blant de seedede på siste stevne i 3. runde bestemmes av stillingen i
Norgescupen etter at 8 stevner er ferdigskutt.

Antallet som skal seedes bestemmes av Norgescupkomiteen i samarbeid med arrangøren.
Begrunnelse:
Det er ønskelig med seeding i første og siste runde av NC på grunn av presse og
journalister som da har et en gitt tidsperiode hvor de beste skytterne er samlet. Her gjøres
status opp i 1. runde, mens NC-vinneren kåres i 3. runde.
5.4 Innskudd, endres til følgende tekst:
Alle norgescupstevner skal ha en påmeldingsavgift på kr 200 for klasse 3-5, hvor kr 50 av
dette innskuddet tilkommer DFS sentralt.
Begrunnelse:
Økonomi: Den økonomiske situasjon i DFS og signalene fra FD tilsier at DFS ikke kan
benytte betydelige offentlige midler på et slikt arrangement. Det er derfor nødvendig at
skytterne selv bidrar til å finansiere sentrale utgifter til NC. Komiteen tar utgangspunktet i
en avgift på kroner 50 for klasse 3 – 5, hvor et snitt på 400 skyttere fordelt på 9 stevner vil
gi en samlet inntekt på kroner 180 000. Deltakelsen i NC varierer i forhold til hvilke
landsdeler den foregår og hvilke runder som avholdes.
Forslag til budsjett for NC 2013 er satt til kr 180 000.
Endringer i forhold til premiering av Norgescupen sammenlagt:
Premiering anskaffet av DFS ved Norgescupkomiteen:
 50 stk. sølvbeger til de beste skytterne i Norgescupen sammenlagt.
 (Uekte) medaljer (gylt, sølv og bronse) til de tre beste i NC sammenlagt.

 Gavepremier til minimum de 20 beste skytterne i NC sammenlagt.
Endres til følgende:
 Medaljer (gylt, sølv og bronse) til de tre beste i NC sammenlagt.
 3 stk sølvbeger i ulik størrelse til de tre beste i NC sammenlagt.
 7 stk standardbeger til plasseringene 4-10 i NC sammenlagt
 40 stk NC-merker til plasseringene 11-50 i NC sammenlagt.
 2 stk sølvbeger til beste skyttere sammenlagt klasse 3 og 4.
 Gavepremier til minimum til de 10 beste skytterne i NC sammenlagt. Utover dette
stilles det krav om at hvert enkelt arrangørlag stiller med 2 stk gavepremier til NC
sammenlagt (verdi minimum kr 1000)
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener forslaget fra NC-komiteen i hovedsak er godt begrunnet. Det nye
systemet vil utvilsomt være lettere å administrere, samt at det blir enklere å presentere
for publikum og media. I en tid hvor det i Langtidsplanen er satt fokus på økt synliggjøring
synes derfor tiltakene gode.
At man må innføre en avgift på kroner 50 per norgescupstevne er nødvendig for å
finansiere utgiftene til de sentrale bidragene til NC. Med samme begrunnelse som for
Landsskytterstevnet og NM Skifelt/Skogsløp er dette ikke ønskelig, men nødvendig i
forhold til den økonomiske situasjonen.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
”Vedlegg 3: Retningslinjer og regler for Norgescupen i skyting”, endres til følgende:
3.2 Skyteprogram:
Det skal skytes vanlig mesterskapsprogram i baneskyting i henhold til bestemmelsene i
Skytterboka kapittel 11.110. Det skytes fortløpende omgang på samtlige stevner.
3.3 Poenggiving:
Skyteresultatene på de enkelte NC-stevnene legges til grunn for poenggivning. Seks av de
ni norgescupstevnene teller sammenlagt. Siste stevne i 3. runde av Norgescupen er
obligatorisk.
3.4 Rangering:
Rangeringen på hvert NC-stevne skal foregå etter Skytterbokas bestemmelser om
rangering av mesterskap baneskyting. Ved poenglikhet i Norgescupen sammenlagt etter
6x35-skudd, foretas omskyting med mesterskapsomgang for å avgjøre de tre første
plassene. Ved videre rangering fra nr 4 og utvover gir poenglikhet delt plassering.
Premiering for plassering fra 4. plass og utover rangeres og fordeles etter best resultat på
det obligatoriske avslutningsstevnet i 3. runde.
3.5 Medaljer:
Det deles ut medaljer (1 forgylt sølv og 2 sølv) til de 3 beste i klasse 3-5 etter 35-skudd.
Det deles videre ut medalje til vinnerne av hver av de aldersbestemte klassene, samt til
klassevinnerne i kl 2, 3, 4 og 5.

Det er fritt opp til arrangørene å bestemme om det skal deles ut medaljer til vinnerne av
øvrige klasser.
Medaljene bør ha et motiv som identifiserer arrangøren. Det skal festes NC-merke i
båndet. Merket fås på Skytterkontoret. Det anbefales at årstall graveres på agraff eller
medalje.
5.3 Seeding av de beste skytterne sammenlagt:
Et visst antall av de beste skytterne sammenlagt skal seedes i de siste lagene på
avslutningsstevnet i 1. og 3. runde av NC.
•

Seedingen i 1. runde foretas etter sammenlagtlisten fra foregående år.

•

Seedingen i 3. runde foretas etter rangert sammenlagtliste etter 2. runde i NC samme
år.

•

Skivefordelingen blant de seedede på siste stevne i 3. runde bestemmes av stillingen i
Norgescupen etter at 8 stevner er ferdigskutt.

Antallet som skal seedes bestemmes av Norgescupkomiteen i samarbeid med arrangøren.
5.4 Innskudd:
I tillegg til det ordinære stevneinnskuddet, skal klassene 3-5 belastes en avgift på kr 50 på
hvert norgescupstevne. Denne avgiften skal gå til å dekke sentrale utgifter på
Norgescupen.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 98/2012

LS-utvalgets rapport

Den endelige rapport fra LS-utvalget ble framlagt.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar den framlagte rapporten fra LS-utvalget til etterretning. Styret ga
føringer for det videre arbeid med rapportens anbefalinger.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 99/2012

Retningslinjer for DFS- Frifond organisasjon

Saken utsettes og oversendes DFSU for behandling. Enstemmig vedtatt.
Sak 100/2012

Budsjett for offentlige midler 2013

DFS søkte om drift- og aktivitetsstøtte i samsvar med vedtak i styresak 48/2012 og de nye
retningslinjene for drifts- og aktivitetsstøtte iht. til gjennomgang med
Forsvarsdepartementet (FD) på ressursdialogmøte 19.4.2012. Samlet søknadssum var 35
millioner kroner, fordelt på kr. 19.438.000 i driftstøtte og kr. 15.562.000 i
prosjekt/aktivitetsstøtte.
Ved fremleggelse av Statsbudsjett for 2013 den 8. oktober fikk DFS tildelt 25 mill. kr. av de
omsøkte 35 mill. kr. FD hadde på dette tidspunkt ikke klar fordeling av midlene mellom
drift og aktivitet, og først etter flere forespørsler og lovnader fikk DFS første fordeling den
7. november (20/5 mill.), deretter en justert fordeling 14. november med 15 millioner til
drift og 10 millioner til aktivitet. I siste tildelingen fikk vi tilskudd til fire av de omsøkte
prosjekt/aktivitetene, men ikke til arrangement og ammunisjonsbidrag. FD ga klar
tilbakemelding om at DFS ikke fikk bruke offentlige midler fra FD til aktiviteter som ikke
støttes.
Som dere er kjent med var høy aktivitet for å sikre mer midler til DFS. Og et stort
engasjement fra hele landet med blant annet støtteerklæringer fra over 150 ordførere,
bidro til at Regjeringen snudde og bevilget 3,5 mill. kr. ekstra til DFS, midler som også kan
brukes til arrangement. Tildelingen for 2013 blir da 28,5 mill. kr., et nedtrekk på 2,7 mill.
kr. som hovedsakelig rammer ammunisjonsbidrag og driftstilskudd til skytterlagene.
Regjeringens «kompromiss» tilsier også at det igangsettes et arbeid for å se nærmere på
DFS sin rolle og tilknytning til Forsvaret og samfunnet for øvrig, samt hvordan offentlig
økonomisk bidrag til DFS kan organiseres og finansieres for fremtiden.
Et annet forhold ved endelig tildeling er at DFS får tilnærmet full uttelling på de prosjekt/
aktiviteter som støttes, og det ut fra en søknad på samlet 35 mill. kr.
Dette gjør at våre poster for Ungdom/rekruttering, Utdanning, Feltskyting/skifelt/skogsløp
og Miljøpakken får en økning på ca. 1,3 mill. kr sammenlignet med 2012. Det er selvsagt
veldig positivt for disse aktivitetene, og viser kanskje hvordan FD tenker i sin prioritering
av våre aktiviteter framover.
Utfordringen med mer støtte til de fire nevnte aktivitetene er at den negative
konsekvensen for øvrige poster blir større. I forhold til årets budsjett må det således
hentes inn ytterligere 1,3 mill. kr. utover kuttet på 2,7 mill. kr. I tillegg må vi kompensere
for lønns- og prisstigning.
Budsjettet skal balansere med bevilgningen Stortinget har vedtatt for 2013. Følgelig må
en del av avdelingenes kostnader budsjetteres under private midler og dekkes inn av
andre inntekter, så som mva-kompensasjonen, vedtatte arrangementsavgifter og
administrasjonsdelen av frifondmidlene.
FD har en ny søknadsrunde med frist 4. februar 2013. Her tenker vi oss å søke om tilskudd

til aktiviteter i vedtatt langtidsplan 2012-2016.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre vedtar følgende budsjett for offentlige midler 2013:
DFS OFFENTLIGE MIDLER
BUDSJETT 2013
Budsjett 2013
6 402 000

Budsjett 2012
6 739 000

Endring
-337 000

75 000
3 500 000

2 185 000
265 000
75 000
75 000
2 600 000

925 000
50 000
-75 000

0

635 000

-635 000

14 Driftstilskudd til lavere organisasjonsledd

1 476 000

2 044 000

-568 000

15 Bidrag baner osv
15a Ordinære anleggsmidler
15b Bidrag fra miljøpakka
Sum post 15

3 237 000
5 500 000
8 737 000

5 047 000
5 000 000
10 047 000

-1 810 000
500 000
-1 310 000

16 Utdanning

3 338 000

3 061 000

277 000

17 Ungdom og rekruttering

2 410 000

2 035 000

375 000

454 000
296 000
750 000

372 000
235 000
607 000

82 000
61 000
143 000

0

2 130 000

-2 130 000

1 887 000

1 842 000

45 000

0

50 000

-50 000

Sum utgifter

28 500 000

31 840 000

-3 340 000

Tilskudd fra FD
Andre tilskudd
Sum

28 500 000

31 200 000
640 000
31 840 000

-2 700 000

11 Administrasjon
12 Arrangementer
12a Landsskytterstevnet
12b Nordisk Mesterskap
12c Norgescup baneskyting
12d NM skifelt og skogsløp
Sum post 12
13 Medaljer og premier

18 Felt- og skifeltskyting
18a Feltskyting
18b Skifeltskyting
Sum post 18
19 Ammunisjonsbidrag
20 Markedsføring
21 Webportal, webshop

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

3 110 000
315 000

28 500 000

900 000

-3 340 000

Sak 101/2012

Budsjett for private midler 2013

Budsjettet for private midler for 2013 ble behandlet i Skyttertinget 2012 under sak 13.
Det ble der vedtatt å gi Norges Skytterstyre fullmakt til å fastsette det endelige budsjettet
for private midler 2013, ut i fra de mål og prioriteringer som er satt i Langtidsplanen 20122016. Det forutsettes i Skyttertingets vedtak at budsjettet ikke i vesentlig grad legger opp
til en svekking av organisasjonens egenkapital.
Drøfting
Budsjettet som ble lagt frem for Skyttertingsbehandling var satt opp med et overskudd på
kr 269.000. Dette forutsatte at mva-kompensasjonen var en del av inntektene. I og med
at budsjettet for offentlige midler skal samsvare med Stortingets vedtatte bevilgning for
2013 må private midler bære en del av avdelingenes kostnader. Disse er budsjettert
under note 6 – organisasjonsutgifter.
På inntektssiden er tatt inn forventet mva-kompensasjon, samt administrasjonsdelen av
Frifond og vedtatte arrangementsavgifter. Budsjettet er satt opp med et beskjedent
overskudd.
De er gjort følgende grep på inntektssiden:
• Salgsvirksomheten (note 1)
• Økning av prisene på våpen med 3 % (økt bruttofortjeneste)
• Økning av prisene på profileringsartikler med 10 %.
Samlet gir dette en økning av overskuddet i salgsvirksomheten med snaut kr 400.000.
Salg av IKT-tjenester til skytterlag og skyttersamlag (note 3)
Økning av avgiften for medlemssystemet til kr 1.100. I denne summen inngår nå kostnader
med epost til skytterlag og skyttersamlag samt ansvarsforsikring. Økning av avgiften for
påmeldingssystemet til kr 500. Økning i prisen på nettsider fra kr 1.160 til kr 1.200.
Merverdiavgift kommer i tillegg til disse prisene.
På kostnadssiden er bruk av øremerkede midler til rekrutteringsaktiviteter (note 6) satt til
0, da ungdom og rekruttering har fått full dekning av planlagte aktiviteter gjennom
tilskuddet fra Forsvarsdepartementet.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
1.
2.
3.
4.

Avgiften for medlemssystem økes til kr 1.100,- + merverdiavgift pr. år
Avgiften for påmeldingssystem økes til kr 500,- + merverdiavgift pr. år.
Prisen for nettsider økes til kr 1.200,- + merverdiavgift pr. år.
Alle skytterlagene faktureres medlemssystem og påmeldingssystem til samlet pris kr.
1.600,- + merverdiavgift pr. år. Nettsider faktureres etter bestilling.
5. Det innføres en ekstra arrangementsavgift per øvelse i NM skifelt og NM skogsløp på
kr. 50 per deltaker 18 år og eldre og kr. 25,- per deltakere under 18 år.
Norges Skytterstyre vedtar følgende budsjett for private midler 2013:

BUDSJETT PRIVATE MIDLER 2013
Note Budsjett 2013 Budsjett 2012

Driftsinntekter
Salgsvirksomheten
Norsk Skyttertidende
Salg IT-løsninger lag og samlag
Bokprosjekt Landsskytterstevnet
Landslotteriet
Arrangementsavgifter
Kompensasjoner og andre innt.
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Salgsvirksomheten
Norsk Skyttertidende
IT-løsninger lag og samlag
Bokprosjekt Landsskytterstevnet
Landslotteriet
Øvrig virksomhet
Organisasjonsutgifter
Sum driftskostnader

1
2
3
4

26 145 000
2 670 000
1 816 000
1 200 000
900 000
1 441 000
34 172 000

Regnskap 2011

28 250 000
2 730 000
1 300 000

26 002 152
2 561 905
659 000

0

2 408 905

32 280 000

1 025 943
32 657 905

27 726 000
2 730 000
1 300 000

25 330 011
2 759 894
643 603

1
2
3
4

25 510 000
2 670 000
1 300 000
1 200 000

5
6

395 000
3 374 000
34 449 000

0
1 030 000
610 000
33 396 000

1 716 461
839 796
4 328 912
35 618 677

-277 000

-1 116 000

-2 960 772

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter

400 000
1 000
399 000

450 000
1 000
449 000

377 890
378
377 512

Resultat

122 000

-667 000

-2 583 260

Driftsresultat

Note 1 - Salgsvirksomheten
Budsj 2013

SUM
Budsj 2012 Regnsk 2011

VÅPEN
Budsj 2013 Budsj 2012

AMMUNISJON
Budsj 2013 Budsj 2012

26 145 000
26 145 000

28 250 000
28 250 000

26 002 152
26 002 152

11 830 000
11 830 000

11 500 000
11 500 000

13 500 000
13 500 000

16 000 000
16 000 000

815 000
815 000

750 000
750 000

22 250 000

24 485 000

22 075 700

9 775 000

9 775 000

11 850 000

14 080 000

625 000

630 000

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste i prosent

3 895 000
14,90

3 765 000
13,33

3 926 452
15,10

2 055 000
17,37

1 725 000
15,00

1 650 000
12,22

1 920 000
12,00

190 000
23,31

120 000
16,00

Lønnskostnader

1 400 000

1 350 000

1 326 825

11 000

10 730

900 000
400 000
80 000
20 000
65 000
20 000
50 000
15 000
100 000
135 000
75 000
1 860 000

900 000
400 000
80 000
20 000
65 000
20 000
50 000
15 000
135 000
135 000
60 000
1 880 000

817 217
324 890
68 544
52 662
60 300
17 520
82 032
67 830
85 981
264 273
75 507
1 916 756

635 000

524 000

672 141

Salgsinntekter
Ordinære salgsinntekter
Sum salgsinntekter
Varekostnader

Avskrivninger
Annen kostnad
Fraktkostnader
Husleiekostnader
Leie og leasing
Inventar/kontormaskiner
Revisjon
Andre konsulenttjenester
Kontorrekvisita, trykksaker
Telefon og porto
Reise- og oppholdsutgifter
Markedsføring
Forsikringer
Sum annen kostnad
Driftsresultat

ANNET SALG
Budsj 2013 Budsj 2012

Note 2 - Norsk Skyttertidende

Budsj 2013

Budsj 2012

Regnsk 2011

600 000
2 070 000
2 670 000

600 000
2 130 000
2 730 000

610 874
1 951 031
2 561 905

Produksjon-/distribusjonskostnader
Trykningsutgifter
Porto- og distribusjon
Sum produksjons-/distribusjonskost

750 000
500 000
1 250 000

830 000
490 000
1 320 000

819 700
449 163
1 268 863

Lønnskostnader

1 000 000

1 000 000

1 012 024

10 000
17 000
15 000
10 000
40 000
320 000
5 000
3 000

10 000
17 000
15 000
10 000
40 000
310 000
5 000
3 000

420 000

410 000

8 701
16 750
1 200
13 905
31 704
349 023
24 764
2 960
30 000
479 007

0

0

-197 989

Driftsinntekter
Annonseinntekter
Abonnementsinntekter
Sum driftsinntekter

Annen kostnad
Kjøp inventar og utstyr
Revisjonshonorar
Andre honorarer
Kontorrekvisita
Telefon og porto
Reise- og oppholdsutgifter
Markedsføring
Forsikring
Tap på fordringer
Sum annen kostnad
Driftsresultat
Note 4 - Bokprosjekt Landsskytterstevnet
Driftsinntekter
Brutto salgsinntekter
Netto salgsinntekter
Lønnskostnader
Annen kostnad
Honorar prosjektleder/hovedforfatter
Trykking, layout, diverse
Reiseutgfifter
Sum annen kostnad
Driftsresultat

Budsj 2013
1 200 000
1 200 000
140 000
360 000
600 000
100 000
1 060 000
0

Note 5 - Øvrig virksomhet

Budsj 2013

Budsj 2012

Regnsk 2011

300 000

40 183

30 000
40 000
100 000
40 000

51 487
6 326
121 968
24 099
88 025

455 000

20 000
500 000
730 000

19 208
488 500
799 613

455 000

1 030 000

839 796

Budsj 2013
1 034 000
665 000

Budsj 2012
100 000
350 000

Regnsk 2011
35 437
414 063

Lønns- og personalkostnader
Annen kostnad
Inventar og utstyr
Reise- og oppholdsutg
Andre serveringsutgifter
Kontingenter og gaver
Hedersbevisninger
Arrangement LS
Forsikring
Leie av storskjerm til LS
Sum annen kostnad
Sum kostnader øvrig virksomhet
Note 6 - Organisasjonsutgifter
Post 11 - administrasjon
Post 12 - arrangementer

30 000
40 000
100 000
25 000
60 000
200 000

Post 15 - ordinære anleggsmidler
Post 17 - ungdom og rekruttering
Post 21 - webportal, IT-løsninger

1 565 000

Sum

3 314 000

50 000

160 000
610 000

3 879 412
4 328 912

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 102/2012

Gjesteopplegg LS

Administrasjonen har utarbeidet forslag til nye retningslinjer for gjesteopplegg LS.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Retningslinjer for gjesteopplegg på LS ble godkjent. Vedtaket føres i B-protokoll. Program
for gjester ved LS 2013 utarbeides av administrasjonen.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 103/2012

Dopingkontroller i 2013

Det er foretatt 28 dopingkontroller på DFS-skyttere av Antidoping Norge i 2012.
Vedtak
Norges Skytterstyre ga føringer for antall dopingkontroller som skal foretas av Antidoping
Norge på DFS-skyttere i 2013.

Sak 104/2012

Utforming av diplomer

Flere av diplomene i DFS har lange tradisjoner, men gammeldags design og format har
imidlertid gjort sitt til at disse er lite hensiktsmessige både kostnads- og arbeidsmessig.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre vedtar, i tråd med forslag utarbeidet av administrasjonen, nytt design
og ny tekst på takkediplomene til skytterlag/-samlag (§4.140), fortjenestefullt virke lagsog/eller samlagsleder (§4.150) og fortjenestefullt virke (§4.160), samt
dugleiksmerkediplomet og diplomet for mesterskapsmedaljen felt og bane på
Landsskytterstevnet.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 105/2012

Søknad om godkjenning av beddeblokk

KAMV/AS v/ daglig leder Trond Bråten har søkt Skytterstyret om godkjenning av
bebbeblokk til bruk i Sauer 200 STR.
Skytterstyret behandlet søknaden i møte i desember 2011 der følgende vedtak ble fattet:
”KAMV/AS gis anledning til å montere beddeblokk i inntil 15 testvåpen for videre
utprøving. Skytterkontoret utsteder dispensasjon for bruk av beddeblokk til våpeneiere av
utvalgte testvåpen. Skytterkontoret gis myndighet til å utarbeide ytterlige retningslinjer
for testens gjennomføring”.
Drøfting:
Geværutvalgets drøfting
Geværutvalget drøftet erfaringer og testresultater i møte i november i år med den
konklusjon at det er ingen vesentlige tekniske betenkeligheter med å anbefale
beddeblokk. Utvalget bemerker samtidig at dagens løsninger fungerer godt nok, og at det
mest gunstige med beddeblokk vil være at skyttere får flere valgmuligheter. Videre er det
utvalgets vurdering at toleranseforskjeller i låskassen normalt vil gjøre det nødvendig å
bedde anleggsflatene mellom låskassen og blokken. Dette forhold er bekreftet av Sig

Sauer GmbH. Når først bedding benyttes er det normalt behov for å fornye denne med
noen års mellomrom, noe som fortsatt antas å være tilfelle også ved bruk av beddeblokk,
men dette er ikke utprøvd. Det nevnes at som en del av testen er det skutt med noen
våpen der låskassen er lagt rett i blokken uten bedding, med gode testresultater.
Administrasjonens vurdering
Utprøving over en sesong er ikke en fullverdig test for å sjekke ut hvordan våpen med
beddeblokk vil oppføres seg over tid, men det gir samtidig viktige indikasjoner. Hvor
nødvendig det er å bedde anleggsflatene mellom låskassen og beddeblokken synes noe
uavklart, og er beddebehovet generelt til stede er neste spørsmål til hvilket
normalintervall beddingen må fornyes. En godkjenning av beddeblokk fra DFS sin side skal
for skytterne være en sikkerhet for at dette er en minst like god eller helst bedre teknisk
løsning en dagens bedding. Videre må kostnadsbildet over tid samsvare med effekten av
løsningen. Det er også grunn til å anta at flere av de våpen som har fått montert
beddeblokk i testen også ville hatt behov for tradisjonell bedding for optimalisering av
presisjon og stabilitet, noe som gjør at sammenlikninger kan inneholde visse feilkilder.
Teknisk støtter administrasjonen seg til geværutvalgets tilråding og kommentarer. Utover
dette nevnes at dagens garanti på skjefter er 5 år fra salg fra Skytterkontoret. Utfresingen
som må gjøres i skjeftet for innfesting av beddeblokken vil medføre at garantien opphører.
Samtidig synes det på ingen måte å være en svekking av skjeftet å montere beddeblokk så
lenge denne i sin helhet blir støpt/limt fast til skjeftet.
Prisen for beddeblokk fra KAMV AS levert til børsemaker er forespeilet å ligge på 1200 kr.
Tillegg for montering vil trolig ligge i samme prisområdet som tradisjonell bedding, ca
1000 kr. Mange skyttere vil synes dette er en grei pris for en slik montering, mens andre
vil se på dette som en ekstra kostnad og kjenne seg mer eller mindre påvirket/presset til
en slik investering.
Dagens Sauer geværer fungerer generelt meget godt, og det er trolig lite å hente med
beddeblokk på de våpen der presisjon og stabilitet allerede er ivaretatt. Samtidig finnes
det nok et betydelig antall våpen der skjeftet er forsømt vedlikeholdsmessig, særlig blant
gruppen skyttere som utgjør bredden i organisasjonen. Beddeblokk vil kunne være et bra
alternativ for å få et generelt mer stabilt våpen for denne gruppen skyttere, men så lenge
det råder usikkerhet mht behovet for å fornye beddinger i beddeblokken er dette enn så
lenge noe uvisst.
Konklusjon
Teknisk er det minimalt med betenkeligheter med å anbefale løsningen for Sauer 200 STR.
Erfaringer fra testinger tyder på at løsningen gir samme presisjon eller litt bedre, og at
stabiliteten synes å være noe bedre.
Politisk er det imidlertid flere betenkeligheter med en slik godkjenning. Det er lite som
tyder på at de samlede kostnader for skyttere vil gå ned med å tillate beddeblokk. Denne
konklusjon er basert på de faglige vurderinger om at sammenslutningspunktene mellom
låskassen og beddeblokken fortsatt må beddes, og med det følger behovet for periodisk å
fornye dette på lik linje med tradisjonelle beddinger.
Det er i denne saken gode argumenter både for og i mot, der hensynet til de politiske
utfordringer til slutt veier litt tyngre. Ved at det er så gode argumenter i begge retninger

bør det de nærmeste år likevel innhentes ytterligere erfaringer før man gjør et endelig
vedtak.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Beddeblokk godkjennes ikke til bruk i Sauer 200 STR. De som har dispensasjon til å benytte
beddeblokk pålegges årlig å rapportere sine erfaringer for å skaffe et bredere
erfaringsgrunnlag for eventuelt å se på saken på nytt.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 106/2012

Samarbeidsavtale med Norges Skytterforbund

Formålet med avtalen er å etablere et samarbeid i arbeidet med å integrere skyttere med
nedsatt funksjonalitet. Heretter kalt Shooting Handikap (dvs. SH skyttere).
Drøfting
Norges Skytterforbund kontaktet DFS med sikte på samarbeid i arbeidet med å integrere
skyttere med nedsatt funksjonalitet, samt å gi disse et trenings- og konkurransetilbud der
dette er mulig.
Samarbeidet vil nok primært rettes mot opplæringsbanen på 15 m, da de fleste av disse
banene er bedre tilrettelagt for eksempelvis rullestolbrukere.
DFS har fra før et tilbud til skyttere med nedsatt funksjonalitet gjennom åpen klasse. DFS
har tidligere gitt enkelte dispensasjoner til deltakelse i andre klasser, med bruk av
hjelpemidler. Saker om dispensasjon blir vurdert i hvert enkelt tilfelle, jfr. avtaletekst.
I forhold til våre breddeaktiviteter og samfunnsrolle er det positivt å kunne gi denne
gruppen et bedre tilbud gjennom samarbeidsavtalen med NSF.
Forpliktelsene for DFS er i avtaleforslaget formulert slik:
Tilsluttede skytterlag gjøres kjent med sentral avtale gjennom hjemmeside, kurs og
samlinger og Norsk Skyttertidende. Skytterlagene oppfordres til å legge til rette for, og
invitere SH skyttere i lagets skyteskoler, treninger og konkurranser, evt. arrangere egne
aktiviteter for SH skyttere. DFS skal søke å tilrettelegge for at nye SH skyttere kan ta
del i DFS sine aktiviteter primært på 15 m, og/eller på 100-200 m. DFS sentralt skal
behandle søknader og innvilge dispensasjonssøknader for SH skyttere, etter samråd
med NSF, før evt. deltakelse i konkurranser i DFS.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Samarbeidsavtalen mellom Det frivillige Skyttervesen og Norges Skytterforbund
godkjennes.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 107/2012

Endring av Skytterbokas pkt. 1.830 og 1.840

Skyttere i utdanningsøyemed gis i dag tilgang til å representere ett hjemmeskytterlag og
ett borteskytterlag. Ref. kap. 1.840 i Skytterboka. Administrasjonen ønsker å endre dette
til at skyttere under utdanning kan skifte skytterlag de representerer to ganger per år.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre vedtar et tilleggspunkt i Skytterbokas pkt 1.830. Nytt pkt 3.
-

Skyttere i utdanningsøyemed kan bytte skytterlag som de skal representere 2 ganger i
året. For disse skytterne gis det kun anledning å delta i ett landsdelskretsstevne,
samlagsstevne, organisasjonsmedaljeskyting og dugleiksmerkeskyting i året.

Skytterbokas pkt 1.840, pkt 1. strykes.
Jan Åge Gjerstad foreslo følgende:
Regler i Skytterbokas 1.840 punkt 1, angående studentmedlemskap, fjernes.

Vedtak
Gjerstad sitt forslag enstemmig vedtatt.

Meldingssaker
1. Status LS 2013 Oppdal
2. Status LS 2014 Sandnes
3. Avtale bokprosjekt
4. Rapport fra regionale seminarer 2011 – 2012
5. Referat fra møte Nordisk Teknisk Utvalg

