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Egil Sotnakk deltok i møte i sak 20 og 24. I sak 20 framla
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Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 19/2012

Godkjenning av protokoll for styremøte – februar 2012

Styreprotokollen fra styremøte i februar 2012 ble enstemmig godkjent.

Sak 20/2012

Tingsak: Turnusordningen for LS i framtid

Skyttertinget 2011 fattet vedtak om å sende saken om framtidig LS turnus til Rådgivende
utvalg for høring og innstilling. Dette som et ytterligere saksgrunnlag for endelig drøfting
ved Skyttertinget 2012.
Rådgivende utvalg har nå drøftet saken og fremmet sin innstilling til turnus slik:
”Turnus for LS går over 7 år, der 5 år er forhåndsfordelt til landsdelene, mens det 2 år er
fritt for hele landet å søke. Følgende turnus foreslås:
-

2017: Hele landet
2018: Vestlandet
2019: Sørlandet

-

2020:
2021:
2022:
2023:

Østlandet
Hele landet
Midt-Norge
Nord-Norge

Dersom det et år ikke er søkere til stevnet, skyves turnus fram et år.”
Til Skyttertinget 2011 ble det gjort en omfattende utredning i saken om framtidig LS
turnus. Den etterfølgende drøfting og innstilling fremmet av Rådgivende utvalg bringer få
nye momenter inn i saksbildet. Derfor inneholder denne drøfting kun en kort
saksbeskrivelse, der kun nye momenter beskrives. For saksinformasjon vises til utredning
til Skyttertinget i sak 5/2011, og til Rådgivende utvalgs innstilling.
Drøfting:
Rådgivende utvalgs drøfting og administrasjonens utredning til Skyttertinget 2011 er
relativt sammenfallende både hva gjelder innhold i drøfting og innstilling.
Administrasjonen mener det er kun nyanseforskjeller mellom innstillingen til Skyttertinget
2011, og det forslag Rådgivende utvalg nå fremmer. Administrasjonen finner derfor å
kunne støtte utvalgets innstilling om en 7-års turnus der alle landsdeler fordeles med
minst ett stevne i perioden, samt at det for to år åpnes for alle landsdeler å søke.
En utfordring i dette bildet er å fastsette en best mulig rekkefølge landsdelene imellom, og
ikke minst plassere de årene som skal være åpne for alle å søke. Ved å beholde dagens
innbyrdes rekkefølge landsdelene imellom, vil dette muligens være en løsning flere kan
samles om. Plassering av de to ledige årene blir også mindre avgjørende om man
aksepterer at Landsstevnet kan gå to år etter hverandre i samme landsdel. Slik vil alle ha
muligheter for å søke de årene som ikke er forhåndsbestemt til landsdelene.
Om det mot all formodning skulle vise seg ikke å være fremmet søknader om å arrangere
LS innen gitt frist, bør Norges Skytterstyre ha myndighet til umiddelbart å utlyse stevnet
på nytt til alle landsdeler. Dette slik at aktuelle søkere får best mulig tid til å klargjøre sine
søknader. Skyttertinget tildeler i slike tilfeller stevnet tre år i forveien.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2012:
For 7-års perioden 2017 – 2023 tildeles Landsskytterstevnet etter denne landsdelsturnus:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:
2022:
2023:

Hele Landet
Vestlandet
Midt-Norge
Hele landet
Sørlandet
Østlandet
Nord-Norge.

Dersom det ved søknadsfristens utløp ikke er søkere om å arrangere LS, utlyser Norges
Skytterstyre snarest stevnet på nytt til alle landsdeler. Tildeling foretas i slike tilfeller av
Skyttertinget tre år i forveien.

Oddbjørn Meland fremmet følgende forslag:
For 5-årsperioden fra 2017 – 2021 tildeles Landsskytterstevnet etter denne
landsdelsturnus:
2017 - Vestlandet
2018 - Midt-Norge
2019 - Sørlandet
2020 - Østlandet
2021 - Nord-Norge
Dersom det ved søknadsfristens utløp ikke er søkere om å arrangere LS, utlyser Norges
Skytterstyre snarest stevnet på nytt til alle landsdeler. Tildeling foretas i slike tilfeller av
Skyttertinget tre år i forveien.

Norges Skytterstyres innstilling:
Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2012 til å gjøre følgende vedtak:
For 5-årsperioden fra 2017 – 2021 tildeles Landsskytterstevnet etter denne
landsdelsturnus:
2017 - Vestlandet
2018 - Midt-Norge
2019 - Sørlandet
2020 - Østlandet
2021 - Nord-Norge
Dersom det ved søknadsfristens utløp ikke er søkere om å arrangere LS, utlyser Norges
Skytterstyre snarest stevnet på nytt til alle landsdeler. Tildeling foretas i slike tilfeller av
Skyttertinget tre år i forveien.
Enstemmig vedtatt.

Sak 21/2012

Tingsak: Tildeling av Landsskytterstevnet 2016

I forkant av møtet hadde visepresident Henning Ivarrud overfor presidenten reist spørsmål
om sin habilitet. Dette i lys av at han er medlem av Bodø østre skytterlag. Styret
konkluderte med at han kunne delta i forhåndsdrøftingene på dette møtet. Spørsmålet vil
bli tatt opp til ny vurdering og endelig avklaring på neste styremøte da saken skal
realitetsbehandles.
Det foreligger to søknader til Landsskytterstevnet i 2016. Bodø Østre skytterlag og Øvre
Målselv skytterlag søker om stevnet som etter turnus skal foregå i Nord-Norge.
Skytterstyret gjennomgikk søknadene. Administrasjonen legger fram sin anbefaling foran
styrets møte 1. og 2. mai.

Sak 22/2012

Tingsak: Langtidsplan i DFS for perioden 2012-2016

Administrasjonen la fram foreløpig utkast til langtidsplan for DFS i perioden 2012 til 2016.
Skytterstyret ga føringer for det videre arbeid med planen som fremlegges for
sluttbehandling i møte 1. og 2. mai.

Sak 23/2012

Tingsak: Norges Skytterstyres årsmelding 2011

Skytterstyret ga føringer for det videre arbeid med Norges Skytterstyres årsmelding for
2011. Endelig versjon legges fram i møte 1. og 2. mai.

Sak 24/2012

LS-utvalgets rapport

LS-utvalgets rapport tas til etterretning. Skytterstyret ga føringer for videre arbeid med
konkrete forslag angående LS-gjennomføring, Norgescup og eventuelle nye TV-konsept.

Sak 25/2012

Fastsetting av tidspunkt for Skyttertinget 2012

Skyttertinget 2012 avholdes lørdag 11. august med start klokka 08.30 på Fleischers hotell i
Voss. Enstemmig vedtatt.

Sak 26/2012

Overtakelse av rettigheter til Skytebane-Guiden

Svend Åge Sæther har tilbudt DFS å overta alle rettigheter til Skytebane-Guiden for kr
125.000. Han har også gitt tilbud på trykking av nytt opplag.
Drøfting
Skytebane-Guiden kom første gang ut i 1994, og var et populært tilbud til skytterne. Siste
utgave av boken kom i 1997, og er således moden for oppdatering. For de som ikke
kjenner Skytebane-Guiden innholder den kartoversikt og opplysinger som avstand og
skyteretning for de fleste av landets skytebaner.
Skytebane-Guiden er en oversiktlig bok som presenterer de mest interessante
opplysninger om skytebanen, og mange skyttere synes nok fortsatt at boken i oppdatert
utgave vil være et praktisk oppslagsverk.
På den annen side gir dagens teknologi og tilgang på elektroniske kart muligheter for mer
fleksible løsninger som kan presenteres elektronisk på både internett og mobil, i tillegg
kan de skrives ut på papir om en ønsker det. De elektroniske løsningene er langt enklere
og rimeligere å ajourføre, men det vil selvsagt bli en kostnad med etablering av en
elektronisk kartløsning. Opplysningene om banene har vi stort sett tilgjengelig, og i et nytt

system kan lagene selv registrere mye av dette. Da kan også lagene registrere annen
relevant informasjon om skytebanen som de måtte ønske å ha med.
Konklusjon
Administrasjonen mener at eventuell utvikling av kartløsninger over skytebaner som
Skyterkontoret skal være ansvarlig for må baseres på elektroniske kart. Disse er mer
fleksible og kan presenteres på mange forskjellige media, samt at de er enklere å
vedlikeholde.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Det frivillige Skyttervesen takker nei til tilbud om å overta rettighetene til SkytebaneGuiden.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 27/2012

Plassering av linksskyttere på finaleomgangen LS

En skytter har klaget over at Skytterboka § 8.114 blir brutt i finaler blant annet på
Landsskytterstevnet.
Skytterboka § 8.114 – Like konkurranseforhold
Stevnearrangører og ledere må alltid ha for øye den hovedregel at alle skyttere skal
konkurrere under så like forhold som mulig…
Bakgrunnen for klagen er at linksskyttere er lagt på den skiva de er kvalifisert for i finaler
og lag-/samlagsskytinger, hvilket betyr at linksskyttere blir plassert midt inne i laget.
Skytterboka § 8.111, pkt. 3, har således blitt fulgt på Landsskytterstevnet.
Skytterboka § 8.111 – Ordensregler for skytterne
3. … Linksskyttere bør plasseres på høyre fløy, med unntak av finaler med enkeltvis
anvisning der alle skytterne skal ligge i poengrekkefølge. Under slike finaler må det være
tilstrekkelig plass for linksskyttere slik at ingen skyttere blir forstyrret under skytingen. Om
nødvendig bør skive og standplass til høyre for linksskytter være ubesatt…
Det bør dog legges til at det ikke har blitt praktisert ubesatt skive til høyre for linksskytter
på LS (unntatt på konge- og prinsesselag). Dette skyldes først og fremst kapasitet på
standplass, men også det prinsipp at en skytter som har det 16. beste resultatet i sin
klasse skal ligge på skive 16 og ikke f. eks. på skive 17. Dette er også av hensyn til speaker
og publikum på arena.
På Landsskytterstevnet er kablene til monitorene så korte at linksskyttere må ha
monitoren på sin høyre side. Kun de fem siste monitorene på hver standplass er tilpasset
linksskyttere, med lange nok kabler til at de kan flyttes til riktig side. Dette er uheldig, og
det er spesielt uheldig for den skytteren som har klaget, ettersom han er blind på sitt

høyre øye og dermed ikke ser monitoren.
I februarmøtet 2012 ble denne saken vedtatt utsatt til marsmøtet.
Administrasjonens drøfting
På Landsskytterstevnet har det fra tid til annen vært en utfordring på standplass under
finaler og lagskytinger med at linksskyttere har måttet ligge ”midt i”, og da spesielt på
lagskytinger hvor det er stillingsskifte i serien. Problemene er selvsagt størst på trange
standplasser.
Inntrykket er at for linksskyttere flest er det ingen stor ulempe å ha monitoren på feil side.
Større utfordringer er det derimot å få plass på standplass i liggende skytestilling for
linksskytteren og deres naboer på høyre side. I de fleste tilfeller har dette blitt løst med at
to skyttere på hver side av linksskytteren har måttet flytte seg lengst mulig unna, samt at
skytteren til høyre har fått beskjed om å legge seg så langt fram på standplass som mulig.
Linksskytteren må også ligge så langt til venstre som mulig, samtidig som han ligger noen
cm lenger tilbake på standplass. I de aller fleste tilfeller har dette gått greit uten protester.
For å løse problematikken som skytteren påpeker, finnes det noen alternativer, som vi nå
skal skissere:
Linksskyttere flyttes alltid på høyre side av standplass
Dette er gjennomførbart med tanke på resultatserviceprogram og gjennomføring på
standplass. Det er nok også dette som er det alternativet linksskyttere flest ønsker seg.
Utfordringen er at det bryter med Skytterbokas § 8.111. Denne må i så fall endres.
Bakgrunnen for at denne paragrafen i sin tid ble innført var at for skyttere flest gir det et
større ”trykk” å ligge på en av de første skivene, samtidig som det er ryddig for
gjennomføringen at skytterne ligger i stigende rekkefølge. I fall linksskytterne blir lagt til
høyre på standplass, vil nok mange hevde at punkt 8.114 om like konkurranseforhold også
blir brutt dersom linksskyttere alltid får ligge på høyre flanke.
Forlenge kablene på standplass
Kablene til monitorene på standplass er for korte til at de kan flyttes mer enn noen cm på
standplass. Skal man forlenge disse kablene på standplass 100 og 200 meter, vil dette
koste ca 200.000 kroner (prisanslag fra KME) på Landsskytterstevnet. Dette er en så høy
kostnad at administrasjonen mener det er lite aktuelt å bruke så mye penger på gammelt
utstyr. Når man om noen år skal gå til anskaffelse av nytt skivemateriell vil det imidlertid
være aktuelt å bestille lengre kabler til monitorene.
Det er også et annet alternativ når det gjelder kabler. Det er å gå til anskaffelse av ”skjøtekabler”. Dette vil koste rundt 5.000 kroner pr monitor. Man må trolig beregne å ha 3 slike
på 100m og 5 på 200m, hvilket skulle bety ca 40.000 kroner. Dette er også prisanslag gjort
av KME. Skal slike ”skjøte-kabler” tas i bruk krever det omstart av de aktuelle monitorene,
noe som vil ta mellom 5 og 10 minutter pr. lag. Bakgrunnen for at disse kostnadene er
såpass høye, er Forsvarets krav til kabler og kontakter.
Som i dag
Et annet alternativ er å følge dagens praksis med at linksskyttere skal ligge på den skive de
har kvalifisert seg for i finalelag med enkeltanvisning. I en del tilfeller kan det være mulig å

la skiven til høyre for linksskytteren være ledig, men dette er neppe mulig å gjennomføre i
alle lag. I de tilfeller dette ikke er mulig, vil dette kunne bli en ulempe for både
linksskytteren og skytteren til høyre på grunn av dårlig plass.
Så lenge Skytterstyret ønsker at alle samlag skal kunne delta i samlagsskytingene, vil det
ikke være mulig å la skiva til høyre for linksskytteren være ledig. På de tre første etappene
på 100 meter er det selvsagt ikke noe problem, ettersom de ikke rangeres før siste etappe.
Lag- og samlagsskytinger på 200 meter rangeres for hver etappe, men på de tre første
etappene kan det selvsagt vurderes å plassere linksskytterne til høyre.
Konklusjon
Administrasjonen er av den oppfatning at monitor på feil side ikke er et stort problem.
Derimot vil det være naturlig å gjøre noe med kabellengder når det skal anskaffes nytt
skivemateriell til LS.
I denne aktuelle skytterens tilfelle ser vi at monitor på ”feil” side kan by på problemer.
Dette gjelder imidlertid et fåtall. I de tilfeller hvor skyttere har fysiske problemer med å se
monitor, kan det gis dispensasjon. Disse skytterne kan da skyte på høyre fløy eller at det
på en eller annen måte blir tilrettelagt slik at de får monitoren på rett side.
Når det gjelder problematikken rundt linksskyttere midt inne i lag, så vil ikke dagens
praksis by på store utfordringer på LS i Voss, ettersom det her er store og romslige
standplasser både på 100 og 200 meter.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre finner ikke å anse de tilfeller der linksskyttere får monitor på høyre
side som et generelt brudd på Skytterbokas punkt 8.114 angående like
konkurranseforhold. Dette er også styrets fortolkning i de tilfelle linksskyttere i finaler må
ligge på den skive de er kvalifisert for. Her gjelder Skytterbokas punkt 8.111 om at det må
tilrettelegges for tilstrekkelig plass for skytterne.
Linksskyttere med særskilte behov som medfører at plassering av monitor på høyre side
skaper spesielle problemer, kan likevel etter søknad til Skytterkontoret gis rett til å få
monitor på venstre side.

Vedtak
Norges Skytterstyre finner ikke å anse de tilfeller der linksskyttere får monitor på høyre
side som et generelt brudd på Skytterbokas punkt 8.114 angående like
konkurranseforhold. Dette er også styrets fortolkning i de tilfelle linksskyttere i finaler må
ligge på den skive de er kvalifisert for. Her gjelder Skytterbokas punkt 8.111 om at det må
tilrettelegges for tilstrekkelig plass for skytterne.
Vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme som støttet administrasjonens forslag.

Sak 28/2012

Forslag om endring i reglement for hedersbevisninger

Vardø skytterlag har sendt inn forslag på å endre Skytterbokas punkt 4.130 til følgende
ordlyd om DFS skjold i første avsnitt: DFS skjold kan av Norges Skytterstyre tildeles
skytterlag/samlag som fyller 100 år og deretter hvert 50 års jubileum.
Administrasjonens drøfting
I dagens skytterbok står det at ”DFS skjold kan av Norges Skytterstyre tildeles
skytterlag/samlag som fyller 100 år og 150 år”.
Administrasjonen har ingen innvendinger mot Vardø sitt forslag om at dette kan gis hvert
50ende år etter at skytterlag/samlag har passert 100 år. Forslaget får ingen konsekvenser i
forhold til tilbakevirkende kraft, da det er mange år til første kjente skytterlag fyller 200
år.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Skytterbokas punkt 4.130 siste setning i første avsnitt endres til følgende tekst:
DFS`skjold kan av Norges Skytterstyre tildeles skytterlag/samlag som fyller 100 år og
deretter hvert 50 års jubileum.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 29/2012

Retningslinjer for hedersbevisninger

Norges Skytterstyre vedtok enstemmig nye retningsgivende kriterier for sentrale
hedersbevisninger som supplement til Skytterbokas kapittel 4. Kriteriene er ført i Bprotokoll.

Sak 30/2012

Storviltprøven - helmantel

Ringebu og Fåvang skytterlag fremmer forslag om at DFS skal invitere Direktoratet for
naturforvaltning (DN) til drøftinger med det formål å lempe på kravet til bruk av
jaktprosjektiler ved gjennomføring av skyteprøven for storviltjegere. Forslagsstilleren
ønsker at det åpnes for bruk av helmantel-/stålprosjektiler. Forslaget støttes enstemmig
av ombudsmøtet i Gudbrandsdal skyttersamlag.
Forslagsstilleren begrunner forslaget slik:
- Jegere benytter ofte en billigere jaktammunisjon til skyteprøven, for så å måtte
skyte inn på nytt.
- Mye høyere slitasje på elektroniske skiver ved bruk av jaktammunisjon

-

sammenliknet med konkurranseammunisjon i DFS.
Norges Jeger og Fiskeforbund kan benytte stål- eller helmantelammunisjon i visse
program, samt til prøven for bjørnejegere. Dette gir en forskjellsbehandling mellom
organisasjonene.
Redusert bruk av bly gir miljøeffekt.

Drøfting
Det er et kjent forhold at jegertrening og gjennomføring av skyteprøven for storviltjegere
påfører elektronisk målmateriell langt mer slitasje enn tradisjonell konkurranseskyting i
DFS. Dette både i form av hyppigere skudd i rammeverket, og ikke minst ved
gummibåndslitasje der enkelte jaktprosjektiler lager mange ganger større hull i magebånd
enn vanlige konkurranseprosjektiler. Dette gir for skytterlaget økte kostnader og behov for
hyppigere vedlikehold av skiver.
Når det gjelder NJFF sin dispensasjon fra krav om bruk av jaktprosjektil er dette kun
knyttet til sølvmerkeprøven i elgskyting, der en av øvelsene foregår mot bevegelig mål. Fra
NJFF opplyses at fritaket er gitt med bakgrunn i at dette er en svært relevant merkeprøve
for jakt, og som av den grunn gir godkjent skyteprøve, samt at målmateriellet ble
uforholdsmessig mye skadet ved bruk av jaktammunisjon. Skyteprøvearrangører tilsluttet
NJFF har de med andre ord samme pålegg som DFS om å benytte godkjente jaktprosjektil
ved avleggelse av skyteprøven når den gjennomføres mot dyrefigur (rein) på 100m. Når
det gjelder skyteprøven for bjørnejegere er det en mer omfattende skyteprøve ved at det
skal bestås delprøver på hhv. 20, 40 og 100m mot bjørnefigur. Det vil i praksis vil si at
denne prøven må foregå mot pappfigurer på DFS baner, og dermed ingen slitasje på
elektronisk målmateriell. NJFF har i denne sammenheng ikke mottatt signaler om at det vil
bli gitt fritak for bruk av jaktprosjektiler ved denne skyteprøven.
Sett med DFS øyne er det absolutt å foretrekke at skyteprøven blir avlagt med
helmantelammunisjon eller tilsvarende med de reduserte kostnader og vedlikeholdsbehov
dette gir på skivemateriellet. Intensjonen med å avlegge selve skyteprøven med
jaktammunisjon er imidlertid at jegeren skal være innskutt til jakt når han/hun har bestått
prøven. For skyttere som må ha flere forsøk for å bestå skyteprøven kan det sikkert være
økonomisk gunstig å benytte en billigere jaktpatron eller helmantel, men dette gir altså et
tilleggsbehov om ny innskyting etter bestått skyteprøve. Denne ekstra innskyting vil også
gi en ikke ubetydelig skiveslitasje, og faren er jo at noen unnlater å skyte seg inn på nytt.
Kostnader og merarbeid med ekstra vedlikehold skal skytterlaget ta seg betalt for gjennom
det gebyr den enkelte må betale for jegertrening og oppskyting til prøven. Det er viktig at
DFS viser ansvarlighet i sin samfunnsrolle, og sørger for at jegerne er best mulig innskutt
med den ammunisjon som skal benyttes til jakt. Det synes derfor lite aktuelt å søke DN om
dispensasjon fra kravet om bruk av godkjent jaktprosjektil til avleggelse av skyteprøven.
Om det er slik at kostnader med skiveslitasje, og den fortjeneste som skytterlagene skal ha
som motytelse for å betjene landets jegere ikke harmonerer, bør heller satsene for denne
tjenesten økes.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
DFS anmoder ikke Direktoratet for Naturforvaltning om tillatelse til å benytte helmantel
ammunisjon eller tilsvarende ved avleggelse av skyteprøven for storviltjegere.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 31/2012

Søknad fra Gjesdal skytterlag om økonomisk støtte til Nordisk 2012

Gjesdal skytterlag søker om kr. 75.000 i støtte til Nordisk 2012.
Drøfting
Det har ved de siste nordiske mesterskap i Norge vært praksis for å gi et økonomisk bidrag
til gjennomføring av Nordisk mesterskap. De to siste gangene har den bidraget vært
henholdsvis 50.000 til Overhalla og 60.000 til Rælingen. Erfaring fra disse arrangementene
er at arrangøren trenger økonomisk støtte dersom arrangementet ikke skal gå med tap.
Det er ikke budsjettert med støtte til Nordisk 2012, men vi har trolig dekning innenfor
budsjett for ammunisjonsbidrag, som da må justeres tilsvarende ned ved budsjettjustering
for 1. halvår.
Administrasjonen mener at Gjesdal skytterlag bør innvilges tilskuddet i forhold til tidligere
praksis. Arrangøren legger opp til et publikumsvennlig arrangement, og vil invitere både
Rogalandsbenken, fylkesordfører og ordførere i de nærmeste kommunene. Det blir
således en fin anledning å vise fram aktiviteten i DFS i for våre politikere, og de får
anledning til å bli kjent med våre beste skyttere.
Administrasjonen finner likevel ikke å kunne anbefale å innvilge det omsøkte beløpet i
støtte, da det ikke er budsjettert med støtte og årets budsjettrammer er stramme. Vi
anbefaler derfor å tildele det tilsvarende tilskudd som i 2009 på kr. 60.000,-, som da
dekkes inn gjennom en senere budsjettjustering av post 19, ammunisjonsbidrag.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Gjesdal skytterlag tildeles etter søknad kroner 60.000 i økonomisk støtte til Nordisk
mesterskap 2012.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 32/2012

Feltfigurer for klasse Rekrutt ved innledende skyting under LS

Skytterboka pkt 9.312 fastsetter at det ved LS skal benyttes forminskede finfeltfigurer.
Fra 2012 skyter klasse Rekrutt kun med kaliber .22. Erfaringer fra årets feltskytinger viser
at resultatene for klassen ved en del stevner ligger vesentlig lavere enn de siste år, særlig
om det har vært en del vind. Med dette som bakgrunn anses standard godkjente
finfeltfigurer å ha mer enn høy nok vanskelighetsgrad for de som skyter med kaliber .22.

DFSU, støttet av administrasjonen, foreslår derfor at klasse Rekrutt skal benytte standard
feltfigurer iht. Skytterboka pkt 9.312 ved den innledende skyting under LS.
Drøfting
Presisjonen med kaliber .22 er generelt god nok til innertreff på figurer som benyttes ved
LS, men ammunisjonsegenskapene vil gjøre skytingen svært krevende om det blir vind. En
større figur vil imidlertid gjøre det mindre sårbart om forholdene blir vanskelige. Et annet
vesentlig element er at dette gjelder de yngste, og i mange sammenhenger de minst
erfarne skytterne. Det vil uansett ikke bli et problem med for mange med fullt hus.
Samtidig vil mange treff være motiverende og bidra til en bedre opplevelse.
For arrangøren utgjør ikke et figurbytte noen nevneverdig utfordring. Figurene vil ha
samme ytre mål, og arrangøren må uansett ha flere sett for å skifte ut underveis.
Utfordringen er rent administrativ ved at figurene må holdes fra hverandre, men det
samme gjelder også for Militært NM og NM felt.
Finalen skytes av praktiske grunner på samme forminskede figur som de øvrige klasser.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Klasse Rekrutt benytter standard godkjente finfeltfigurer ved innledende skyting under
Landsskytterstevnet. Skytterbokas punkt 9.312 endres tilsvarende.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 33/2012

Søknad om dispensasjon til å modifisere skjeftet på Sauer 200 STR

Ivar Omdal, Vennesla skytterlag, søker om dispensasjon til å endre skjeftet på Sauer 200
STR.
Omdal er høyreskytter, og skyter for tiden med utlagte sikter (skytteren sikter med
venstre øye). Søknaden er begrunnet med de ekstra utfordringer et utlagt sikte gir i
grovfeltskyting med sideveis treffpunktforflytting ved varierende avstander, og ekstra
sårbarhet vedrørende kanting av våpenet.
Søkeren ønsker å bygge om kolben og kinnstøtten ved at den flyttes lenger til høyre slik at
det blir mulig å sikte med venstre øye relativt sentrert over våpenet.
Til sammenlikning finnes det til Krag Jørgensen geværet minst en slik typegodkjent
skjeftemodell som har en kraftig ”utsving” ved fremre del av kolben.
Drøfting
Det kan helt klart være en utfordring for skyttere å plutselig måtte gå over til utlagte
sikter. Ved forespørsel til en landslagsskytter, som denne sesongen har benyttet dette,
opplyses at ulempene er relativt minimale. Skytteren opplever det ikke som mer

problematisk enn vanlig med skjeve serier grunnet kanting. Den største utfordringen har
vært å kompensere ett til to knepp på kortere avstander enn 300 meter, som benyttes
som nullstilling.
Det er lite ønskelig å tillate en så omfattende endring av skjeftet uten at det først
foreligger en typegodkjenning, og at arbeidet dernest utføres av en profesjonell børse/skjeftemaker. Behovet synes å være marginalt, og alternativet med utlagte sikter er
samtidig relativt bra, selv om noen skyttere nok opplever dette noe mer utfordrende enn
det landslagsskytteren har erfart.
Administrasjonen finner derfor ikke å kunne anbefale søknaden.
Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Søknad fra Ivar Omdal i Vennesla skytterlag om tillatelse til å endre skjeftet på Sauer 200
STR avslås.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 34/2012

Handlingsplan for feltskyting

Feltutvalget har fremlagt foreløpig utkast til Handlingsplan for feltskyting innen den
angitte frist 15. mars. På grunn av at utvalgets arbeid har blitt svært omfattende, blant
annet etter enorm respons på spørreundersøkelsen, gir Skytterstyret utvalget ny frist til 1.
juni 2012 til å fremlegge endelig utkast til ny Handlingsplan for feltskyting.

Sak 35/2012

Anmodning om skytefri dag den 22. juli

Søndag 22. juli er det ett år siden de tragiske hendelsene skjedde på Utøya og i Oslo.
Skytterstyret vil i den forbindelse anmode om at 22. juli holdes skytefri i respekt for de
pårørende og de mange minnemarkeringer som da vil foregå.

Meldingssaker
1.
2.
3.
4.
5.

Status LS 2012 Voss
Status LS 2014 Sandnes
Notat fra møte Sig Sauer
Søknad om utbetaling bidrag Stiklestad/Vuku
Avtale NRK

