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FRA ADMINISTRASJONEN

Jarle Tvinnereim og Terje Vestvik
Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 07/2012

Godkjenning av protokoll for styremøte – januar 2012

Styreprotokollen for styremøte i januar 2012 enstemmig godkjent.

Sak 08/2012

Tingforslag: Forslag om endring av premieringsregler

Nordmør skyttersamlag og Fosen skyttersamlag har kommet med to uavhengige forslag
angående pengepremieringssystemet i bane- og innendørsskyting i DFS.
Fosen ønsker tre premiegrupper når det er pengepremier: 15-skudd, 10-skudd og 25skudd. I de tilfeller der det er fortløpende omgang, foreslår Fosen at det skal premieres på
35-skudd i stedet for 25-skudd.
Nordmør skyttersamlag foreslår at 25-skudds premiering skal sidestilles med 15- og 10skuddspremiering også når det er pengepremier. Valgt premiering bør angis i innbydelsen.
Begge samlagene har ombudsmøtevedtak på at sakene skal sendes til Norges Skytterstyre
for videre behandling. Nordmør hadde opprinnelig fremmet sin sak som tingsak for 2011,
men Norges Skytterstyre vedtok at saken skulle utsettes til Skyttertinget 2012.
Dagens regelverk ble behandlet og enstemmig vedtatt av Skyttertinget i 2009.

Drøfting:
Intensjonen med dagens premiesystem er at ved å premiere 15- og 10-skudd hver for seg,
vil flere kunne oppnå premie, noe som anses å være motiverende for skyttere flest. Dette
samsvarer med den breddefilosofien vi har i DFS. Samtidig vil det fortsatt være de beste
på hele programmet som normalt vil ende opp med mest premier.
Begge de to innsendte forslagene har imidlertid bakgrunn i noen uheldige konsekvenser
ved 15- og 10-skudds premiering, der skyttere har fått topplasseringer i mesterskapet,
uten at de har fått pengepremier. Dette kan skje med dagens regelverk, spesielt i klasser
med god skyting og lav deltakelse. Inntrykket er imidlertid at dette hender veldig sjelden,
og må regnes som unntak. Ved at det skilles på 15-skudds – og 10-skudd premiering sørger
man også for at det er motivasjon for å fullføre 25-skudden, selv om man skulle ha
mislyktes på 15-skudden.
I dagens regelverk er det tillatt med premiering på 25-skudd, såfremt det benyttes
gjenstandspremier for minst 1/3 av deltakerne. Det er ikke åpnet for pengepremiering på
25-skudd. Dette ble diskutert på Skyttertinget i 2009, og det var nettopp breddetanken og
det faktum at det statistisk er flere som får premier når premieringen deles i to grupper
som var utslagsgivende.
I Fosen sitt forslag legges det opp til at man skal dele premieringen opp i 3 grupper, hvor
25-/35-skudd premieres i tillegg til 15- og 10-skudd. Ved å legge til en premiegruppe, vil
man fange opp uheldige situasjoner som blant andre Nordmør og Fosen har erfart, men
med denne modellen vil i så fall hvert skudd premieres to ganger, mot en gang i dag.
Mange vil nok synes dette er prinsipielt feil. I praksis vil dette medføre at toppene får mer,
mens den store bredden får mindre. Administrasjonen mener det er viktig å holde på at
mesterskapsomgangen er en finaleskyting som ikke premieres ordinært, men er for å kåre
mestre og til fordeling av medaljer.
Konklusjon:
Administrasjonen er av den oppfatning at dagens premiesystem fungerer tilfredsstillende,
og at skytterne stort sett er fornøyde med regelverket. I et hvert premiesystem vil det
kunne forekomme uheldige forhold og konsekvenser. Nettopp av den grunn er det viktig å
holde fokus på organisasjonens grunnleggende prinsipper om at vi er og skal være en
breddeorganisasjon. Med dette i tankene ønsker administrasjonen å beholde dagens
regelverk.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2012:
Dagens regelverk for premiering beholdes.

Norges Skytterstyres innstilling:
Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2012 til å fatte følgende vedtak:
Dagens regelverk for premiering beholdes. Enstemmig vedtatt.

Sak 09/2012

Forslag om endring av dopingbestemmelsene for klasse V55 og klasse 2

Solør skyttersamlag har sendt forslag til Skyttertinget 2012 om at klasse 2 og klasse V55
ikke skal fritas fra Dopingreglementet i regelverkets punkt 15.200 § 2. I regelverket er
klasse aspirant, rekrutt, eldre rekrutt, 1,2, V55, V65 og V73 unntatt fra kravet om forbud
mot bruk av betablokker i alle konkurranser.
Solør skyttersamlag har ikke begrunnet sitt forslag.
Vedtak
Saken avvises. Regelverkets punkt 15.200 § 2 var til behandling på Skyttertinget 2011, og
saken kan således i samsvar med regelverkets punkt 1.200 § 2-5 tredje ledd, ikke tas opp
til behandling før tidligst på Skyttertinget i 2013. Enstemmig vedtatt.

Sak 10/2012

Forslag om endring av klassesetting for veteraner

Numedal skyttersamlag fremmer forslag om at skyttere i klasse V55 fritt kan velge mellom
klasse 3-5 og V55 fra stevne til stevne. Forslaget er enstemmig vedtatt ved ombudsmøtet.
Forslagsstilleren begrunner forslaget med at det for skyttere i denne aldersgruppen kan
være vanskelig å velge klasse for et helt år av gangen. Videre beskrives det som fordelaktig
at skyttere kan velge et mer utfordrende program som en avveksling om de selv ønsker
dette.
Forslaget er fremmet som sak for Skyttertinget 2012. Norges Skytterstyre behandlet i sak
79/2011 en tilnærmet identisk sak. Administrasjonen anbefaler derfor at saken behandles
på styrenivå i DFS.
Drøfting
Klasse V65 og klasse V73 hadde gjennom flere år anledning til å velge klasse V55 fra
stevne til stevne. Denne mulighet besluttet Norges Skytterstyre å fjerne høsten 2011. For
utredning og argumentasjoner vises til sak 79/2011.
Vedtak i referansesaken er å regne som en føring for håndtering av tilsvarende saker. Det
vil derfor være å bryte med intensjonene i dette vedtak å tillate V55 skyttere å kunne
velge alternative klasser fra stevne til stevne. Klassesetting i DFS skjer for ett kalenderår av
gangen. Det er oversiktlig og enkelt å håndtere for skyttere, arrangører og tillitsvalgte.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Dagens klassesettingsregler for klasse V55 beholdes.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 11/2012

Tingsak: Forslag om å opprette egen klasse V55 Norma

Styret i Numedal skyttersamlag foreslår å opprette klasse V55 Norma (V55N). Klassen skal
være for skyttere 55 år og eldre, som ønsker å skyte fullt klasseprogram som for klasse 3 5. Forslaget er enstemmig støttet av samlagets ombudsmøte.
Drøfting
Klassesystemet for seniorer i DFS er tuftet på et prinsipp om at skyttere med relativt like
ferdigheter skal konkurrere mot hverandre. Slik sett skal altså ordningen fungere som en
reguleringsmekanisme der skytterne blir delt inn etter nivå uavhengig av alder og kjønn.
Dette er en ideelt god løsning, men det vil uansett være slik at innad i klassene vil noen
skyttere tilhøre det øvre sjiktet poengmessig, mens andre vil være i det nedre. Dette kan
selvsagt gjøres enda mer rettferdig gjennom å opprette flere klasser med mindre
ferdighetsspenn klassene imellom, men dette synes lite aktuelt ettersom det er en
generell oppfatning om at det allerede er mer enn nok med klasser i DFS.
Det er mange grunner til at skyttere innenfor samme aldersgruppe utvikler seg svært
forskjellig ferdighetsmessig. Dette har på ingen måte bare med trening og miljø å gjøre,
men er like avhengig av forskjeller i den enkeltes fysiske og mentale egenskaper. Det skal i
denne sammenheng ikke legges skjul på at det med stigende alder kommer flere fysiske
begrensninger som vanskeliggjør det å holde et høy nivå. Slik sett opplever nok skyttere i
denne aldersgruppen i klasse 5 det nærmest som en umulig oppgave å klare å matche de
beste.
Skyttere som i dag har alder til veteranklasser har muligheter til frivillig å velge en
seniorklasse (iht. siste klassesettingsresultater). Forslaget medfører dog at aldersgruppen
forslaget omhandler får to valgmuligheter i tillegg til dagens seniorklasser. Spørsmålet blir
da om det er nok skyttere i dette aldersspennet til å få to fullverdige klasser, V55 og
V55N? I tillegg må det gjøres vurderinger rundt hvordan disse to klassene vil påvirke den
øvrige klassestrukturen. Det er her grunn til å tro at skyttere som tilhører klasse 3 og 4
fortsatt vil velge disse klassene, mens en del skyttere i klasse 5 nok vil se på V55N som et
godt alternativ. Hovedbegrunnelsen for at skyttere i klasse 3 og 4 fortsatt vil stå i sine
klasser er at det vil være lettere å oppnå premie når man konkurrerer blant skyttere med
tilnærmet samme nivå. Egne mesterskap for klasse V55N vil kunne bidra til at noen flere
velger denne klassen, men fortsatt vil det trolig være et relativt begrenset antall skyttere
som vil benytte seg av dette alternativet. Det er i dette bildet heller ikke særlig sannsynlig
at mange av dagens V55 skyttere vil bytte klasse til V55N.
Om man velger å innføre klasse V55N forutsettes at skyttere i denne klassen uansett må
konkurrere om Normapokalen og tilsvarende trofé med skyttere i sin aldersgruppe som
konkurrerer i klasse 3 – 5.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2012:
Dagens klassestruktur beholdes.

Norges Skytterstyres innstilling:
Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2012 til å fatte følgende vedtak:
Dagens klassestruktur beholdes. Enstemmig vedtatt.

Sak 12/2012

Tingsak: Forslag om egne mesterskap i klasse 2

Ringebu og Fåvang skytterlag foreslår at det innføres egne mesterskap i klasse 2. Forslaget
støttes av et enstemmig ombudsmøte i Gudbrandsdal skyttersamlag.
Forslagsstilleren argumenterer med at et eget mesterskap for klasse 2 vil gi skyttere i
denne klassen et løft for videre satsing, samt at klassen blir mer inkludert i sporten.
Gjennom et eget mesterskap gjøres skytesporten mer interessant, konkurransenivået
økes, og med det øker rekrutteringen. Videre vil dette gi skytterne nyttig øvelse og trening
i finaleskytinger som en tilvenning for et klasseopprykk.
Forslag om egne mesterskap for klasse 1 og 2 er behandlet av Skyttertinget flere ganger de
siste år. Det vises til tingsak 12/2008 og tingsak 12/2010, der forslagene falt med hhv. 42
mot 15 stemmer i 2008 og med 35 mot 21 stemmer i 2010.
Drøfting
Det grunnleggende i dette saksbildet er å finne en klassestruktur som fungerer mest mulig
ideelt som verktøy for rekruttering av skyttere, og deretter som system for å beholde
disse. Klassesystemet skal slik sett fungere som en form for mekanisme for introduksjon,
utvikling og ivaretakelse av den enkelte skytter. I dette bildet var de opprinnelige
intensjoner med klasse 1 og 2 å tilrettelegge bedre for voksenrekruttering. For å oppnå
dette ble det vektlagt at programmene skulle gi en rolig progresjon der man ikke gikk for
fort fram, slik at skytterne fikk tid til å utvikle god grunnleggende skyteteknikk før videre
opprykk. Videre ble det sett på som gunstig at nybegynnerklassene hadde en viss
uformalitet over seg for å tilkjennegi at dette er et lavterskeltilbud.
Det har vært en tendens i organisasjonen de siste år til at man fjerner seg noe fra de
opprinnelige intensjoner for klassen. Dette gjennom at mange arrangører av åpne stevner
har mesterskap og deler ut medalje i klasse 2. Slik sett har nok dette bidratt til å øke
ønsket og presset om egne mesterskap ved samlags- landsdelskrets- og
landsskytterstevnet. Samtidig må vi hele tiden ha klart for oss hva som er formålet med
klassen, og hvordan vi ønsker at den skal fungere som en best mulig
rekrutteringsplattform i DFS.
Administrasjonen skulle gjerne sett at arrangører av åpne stevner unnlot å arrangere
mesterskap for klasse 2, da dette bryter med de opprinnelige intensjoner med klassen.
Bortsett fra dette forhold synes klasse 1 og 2 å fungerer godt etter de intensjoner som
ligger til grunn for klassene. Administrasjonen har sågar en oppfatning om at klassekravet
for klasse 2 gjerne kunne vært økt for å gi et bedre tilbud til den delen av DFS sine skyttere
som ikke ønsker å skyte stående. Med bakgrunn i antall skyttere som velger klasse V55 er
det god grunn til å tro at det finnes en del skyttere i klasse 3 og 4 som kunne tenkt seg
dette, og ikke minst er det en del skyttere som stadig rykker opp og ned mellom klasse 2
og 3. Dette er med andre ord skyttere som ikke klarer å tilegne seg et tilstrekkelig

ferdighetsnivå for klasse 3, noe som indikerer at klassekravet for klasse 2 gjerne kunne
vært høyere. Argumentet om å trene omgang før opprykk støttes, men har ikke vesentlig
betydning. Når det gjelder utfordringer ved opprykk anses det å beherske stående skyting
som en vel så høy terskel for denne gruppen skyttere.
Ved innføring av et eget mesterskap vil helt klart prestisje og fokus på klassen øke slik
forslagsstilleren argumenterer. Hvis dette bare inneholdt positive effekter ville valget vært
greit, men det vil også være mekanismer som gir uønskede konsekvenser. En slik
konsekvens vil med sikkerhet være at noen skyttere vil satse bevisst på denne klassens
mesterskap. Det vil gi et toppsjikt av skyttere som vil hevde seg, mens de som klassen
opprinnelig er ment for vil bli mer anonyme. Eget mesterskap vil også kunne friste skyttere
til bevisst å holde seg nede i klassene for å kunne hevde seg i klasse 2 mesterskapet.
Det overordnede spørsmålet er om egne mesterskap for klassen vil gi flere klasse 2
skyttere, om DFS vil beholde skytterne lenger, eller om det blir flere som blir med etter
opprykk til klasse 3? Det er her ingen fasit eller statistikk å støtte seg til, men
administrasjonen tror ikke et eget mesterskap vil bidra verken til klasse 2 sitt fremme,
eller til økt rekruttering i DFS generelt.
I en tid der det settes fokus på DFS sin premiekultur og kostnader knyttet til denne vil et
nytt mesterskap bidra til flere kostnader. Omfanget av dette vil være offisielle mesterskap
ved SM, LDKS g LS i både bane og felt, og i tilpasset grad innendørs. Nå skal ikke argument
om økte kostnader være avgjørende så lenge gevinsten står i forhold til utgiftene, men det
gjør de trolig ikke.
Konklusjon
Administrasjonen ser i det store og hele få fordeler med å innføre et eget mesterskap i
klasse 2. Ved å innføre finaler og kåring av mestere i klassen vil man fjerne seg fra den
grunnleggende ideen om at klasse 2 skal være en uformell rekrutterings- og trivselsklasse.
Mesterskap vil bidra til at noen skyttere vil satse ekstra og holde et høyt nivå, og slik sett
dominere klassen. Det vil i så fall være deres ønsker vi imøtekommer ved å innføre et eget
mesterskap, mens det for det brede lag av skyttere i klassen vil ha liten eller ingen
betydning. Fokus og oppmerksomhet vil være forbeholdt et fåtall, og ikke bidra til å
fremme eller synliggjøre bredden i klassen.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2012:
Dagens program for klasse 2 beholdes.

Norges Skytterstyres innstilling:
Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2012 til å fatte følgende vedtak:
Dagens program for klasse 2 beholdes. Enstemmig vedtatt.

Sak 13/2012

Situasjonen i Vadsø skytterlag

Aust-Finnmark skyttersamlag har siden 2009 påpekt at virksomheten i Vadsø
skytterlag gjennom flere år ikke har vært i samsvar med DFS sine retningsliner.
Kort oppsummert har de pekt på følgende:
o DFS-aktiviteten er nedprioritert til fordel for jakt- og pistolrelaterte
aktiviteter og i praksis vil de ikke drive med DFS-relatert aktivitet.
o Laget er organisert på en måte som strir mot standardvedtektene fordi
det er etablert undergrupper for gruppene ”DFS, Sport og Jakt,” med
leder og to medlemmer i hver gruppe og der leder av hver gruppe er
medlem av styret i laget. Aktive skyttere er definert som ”de som skyter
på lagets baneanlegg”.
o Vedtektene er på flere andre punkt ikke i samsvar med standardlov for
skytterlag.
Utfyllende saksopplysninger framgår av saksdokument som ble lagt frem for
Norges Skytterstyre.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre overtar med virkning fra kunngjøring av vedtaket
administrasjonen av Vadsø skytterlag, jfr. Grunnreglene § 1-14, og utpeker
følgende personer til å utgjøre laget sitt styre:
•
•
•
•
•
•

Leder Trond Tolk
Nestleder Knut Wara
Kasserer Eli Brevik
Ungdomsleder Jon Eirik Hegge
Styremedlem Kjetil Rasvik
Styremedlem Jan Tore Solbakken

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 14/2012

Rapport angående miljøpakkemidler

Skytterstyret ble orientert fra administrasjonen om status for budsjett, prosjekter og
byggefremdrift i 2011, samt planlagte prosjekter i 2012.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Administrasjonens rapport om miljøpakkemidlene tas til etterretning.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 15/2012

Omdisponering av midler fra ekstraordinært banebidrag til ordinært
banebidrag

Det er som følge av etterslep på utbetalte søknader om ordinære banebidrag et behov for
omdisponering av midler for å prioritere søknader hvor skytterlag har utleieavtele og
samarbeid med Forsvaret. En mulig salderingspost for omdisponering er ekstraordinære
banebidrag hvor det er budsjettert kr 200 000,Disponering av denne summen til banebidrag for søknader fra lag som har
samarbeidsavtale med Forsvaret, vil medføre at de fire gjenstående søknadene med
forsvarsavtale kan utbetales i 2012.
Myndighet for tildeling av midler fra budsjettposten ”Ekstraordinære banebidrag” er ikke
delegert til administrasjonen. Det tilligger således Skytterstyret myndighet å disponere de
aktuelle midlene.
Budsjettposten er forbeholdt tildeling til lag som havner i ekstraordinære situasjoner. Det
være seg naturkatastrofer, branner og andre uforutsette forhold som stiller lagene i
vanskelige situasjoner på anleggssiden.
Drøfting
Tildeling av midler på denne budsjettposten er av overnevnte grunner svært
situasjonsavhengig. Midlene kan således forbli udisponerte avhengig av om
ekstraordinære situasjoner oppstår.
Det vil, om skytterlag skulle havne i ekstraordinære situasjoner være en mulighet for å
forskyve en utbetaling av denne karakter med et halvt til ¾ år, dersom man et år ikke har
budsjettert med midler til posten. Skulle en situasjon oppstå som krever en ekstraordinær
tildeling kan man i inneværende år budsjettere for situasjonen og forestå utbetaling
januar måned i påfølgende budsjettår.
Det foreligger to kjente tilfeller pr i dag som formentlig kan kvalifisere til ekstraordinært
banebidrag. Branner på banene til Ullensaker og Vestre Toten skytterlag kan tenkes å ha
medført en situasjon som kan kvalifisere til denne type bidrag. Tildeling på bakgrunn av de
oppståtte situasjonene avhenger imidlertid av Skytterstyrets vurdering i den enkelte sak.

Søknad fra lagene om ekstraordinært banebidrag i 2012 er sannsynlig. Foreløpig har deres
henvendelser vært med formål å motta orientering om mulighetene for støtte av denne
type.
Konklusjon
Omdisponering av midler på budsjettposten for ekstraordinære banebidrag vil normalt
være uproblematisk selv om skytterlag skulle havne i ekstraordinære situasjoner. Kritiske
oppdukkende situasjoner kan vanligvis håndteres innen rimelig tid, dvs i påfølgende
budsjettår.
Satt opp i mot viktigheten av utbetalinger av bidrag til lag som har samarbeidsavtale med
Forsvaret, anses det å være viktigere å prioritere lag med samarbeidsavtale med Forsvaret
enn å prioritere en mulig utsettelse av utbetaling av ekstraordinære banebidrag.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Midlene på budsjettposten for ekstraordinære banebidrag i 2012, omdisponeres til
utbetaling av ordinære banebidrag for skytterlag som har samarbeidsavtale med
Forsvaret.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 16/2012

Plassering av linksskyttere på finaleomgang under LS

Saken utsettes til neste møte.

Sak 17/2012

Retiningslinjer for hedersbevisninger

Norges Skytterstyre ga føringer for det videre arbeid med nye retningslinjer for tildeling av
hedersbevisninger i DFS.

Sak 18/2012

Arbeid med ny langtidsplan for DFS

Styret gjennomførte en analyse i forbindelse med arbeid for ny langtidsplan i DFS
gjeldende fra 2012 – 2016. Forslag til ny langtidsplan bearbeides videre i styremøtene i
mars og mai 2012.

Meldingssaker
1. Status LS 2012 Voss
2. Status LS 2013 Oppdal
3. Status LS 2014 Sandnes
4. Status LS 2015 Lesja
5. Konsept for ”sovende skytterlag”
6. Sammenslåing av skytterlag: Lundersæter skytterlag i Solør skyttersamlag slås
sammen med Grue/Finnskog skytterlag

