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Sak 65/2012

Godkjenning av protokoll fra styremøte august 2012

Styreprotokollen fra styremøte i august 2012 ble enstemmig godkjent.

Sak 66/2012

Klassesetting for 2013

Administrasjonen har sett på deltakerstatistikk fra samlagsstevner, landsdelskretsstevner
og Landsskytterstevnet. Statistikken og erfaringene viser at klassesettingspoengsummene
fortsatt har en god fordeling med den klassestrukturen som ble vedtatt i 2006.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Klassesettingspoengsummene for sesongen 2012 beholdes uendret til sesongen 2013.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 67/2012

Rapport status miljøpakkmidler

Administrasjonen la fram status for budsjett, prosjekter og byggeframdrift for
miljøpakkemidlene i 2012, samt planlagte prosjekter i 2013.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Administrasjonens rapport tas til etteretning.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 68/2012

Budsjett offentlige midler 2013

Administrasjonen la fram noen kommentarer til hovedpostene i budsjettet for offentlige
midler for 2013.
Vedtak
Norges Skytterstyre ga signaler til administrasjonen for videre budsjettarbeid fram mot
neste møte.

Sak 69/2012

Mandat til Rådgivende utvalg vedrørende sak 9 på Skyttertinget 2012 premieringsregler

Skyttertinget 2012 vedtok under sak 9 å sende forslag om endringer i premieringsreglementet til Rådgivende utvalg. Forslagene til Skyttertinget 2012 kom fra Rissa
skytterlag gjennom Fosen skyttersamlag og fra Nordmør skyttersamlag. Kort gjengitt
ønskes større fleksibilitet til å kunne premiere samlet 25-skudd med pengepremier, samt
at det foreslås at det også skal åpnes for 35-skudd premiering med pengepremier.
Administrasjonen mener mandatet derfor direkte bør knyttes til disse problemstillinger,
da det generelt i organisasjonen nå er lite diskusjon om premieringsregimet som jevnlig
har vært gjenstand for drøfting i organisasjonen.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Rådgivende utvalg gis i oppdrag å drøfte om det eventuelt bør åpnes for å kunne premiere
25-skudd og/eller 35-skudd i baneskyting og innendørsskyting med pengepremier. I denne
sammenheng må det også drøftes om en eventuell innføring av slik pengepremiering skal
få konsekvenser for dagens premieringsmåte på 15-skudd og 10-skudd. Rapporten skal
leveres senest 1. februar 2013.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 70/2012

Årshjul for Norges Skytterstyre

Administrasjonen har utarbeidd et forslag til årshjul for Norges Skytterstyre i tingperioden
2012/13. Årshjulet skal gi en enkel oversikt på hovedtema og når faste saker skal
behandles av styret. Dette er ment som et hjelpeverktøy og delvis huskeliste for saker som
skal til behandling. Som vedlegg til årshjulet vil det følge en løpende oppdatering på saker
som skal til behandling etter hvert som de kommer inn til administrasjonen. Årshjulet vil
bli oppdatert etter desembermøtet. Listen over gjenstående og kjente saker blir oppdatert
fortløpende, og utsendt sammen med innkalling til styremøter slik at styret sikres en best
mulig oversikt.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Årshjul for Norges Skytterstyre tas til etterretning.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 71/2012

Oppdrag til LS-utvalget

I 2008 ble det såkalte LS-utvalget opprettet som et Ad-hoc utvalg. Utvalget har senere
hvert år i etterkant av landsskytterstevnene evaluert gjennomføringen av finalene på LS,
og foreslått eventuelle tilpasninger. Dette har vært tiltak med hensyn til tidstabell og
sportslige tilpasninger for å få LS til å bli best mulig for skytterne, publikumsopplevelsen
på arenaen og NRK sine behov for tilrettelegging av gode TV-sendinger.
LS-utvalget har bestått av vårt Rådgivende utvalg utvidet med representant for
landslagsskytterne, arenaproduksjon på LS og NRK. I tillegg har administrasjonen hatt en
representant som også har vært sekretær for utvalget.
Representanter for den skrivende presse i avisene, ba i forbindelse med
pressekonferansen DFS avholdte i Voss, om at de i større grad ble tatt med på råd om
disse spørsmålene. Administrasjonen ser dette som et godt innspill, og vil foreslå Ole John
Hostvedt fra Laagendalsposten inn i utvalget.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av Landsskytterstevnet 2012, LSutvalget i oppdrag å foreslå en skisse til tidsplan for LS 2013. Eventuelle
sportslige/arrangementsmessige tilpasninger skal også drøftes i forbindelse med
finaleavviklinger. LS-utvalget skal avlegge sin rapport til Norges Skytterstyre innen 10.
oktober 2012.
LS-utvalget består av følgende medlemmer:
Egil Sotnakk (leder) John Melvin Tveiten, May Britt Nordli, Ola Lunde, Tor Idar Aune, Pål
Øyvind Ørmen, Ole John Hostvedt og Terje Vestvik (sekretær)

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 72/2012

Regelendring for innendørsskyting

Skyttertinget 2012 vedtok at dagens mesterskapsprogram på 15 meter i Skytterbokas punkt
11.130 likestilles med mesterskapsprogrammet som benyttes utendørs på 100 og 200/300
meter i Skytterbokas punkt 11.110. Forsag til ny tekst i Skytterbokas 11.130 forelegges til
Skytterstyrets septembermøte.
Administrasjonens drøfting:
Forslaget som ble vedtatt på Skyttertinget 2012 gjør at det må vedtas endringer i flere
punkter i Skytterboka.
10.430 Rangering innendørs
I de mesterskapene på 15 meter hvor ”det nye” utendørsprogrammet brukes, vil det være
naturlig at rangeringsreglene for utendørsskyting benyttes. Det betyr at mesterskap og
stevner med fortløpende omgang rangeres etter innertierregelen på samtlige 35 skudd
ved poenglikhet. Mesterskap med finale til slutt rangeres etter innertierregelen på
finaleomgangen.
11.130 Mesterskapsprogram 15 meter innendørs
I pkt. 11.130 står det: Prøveskudd skytes kun i forkant av 15-skudd… Skytterstyret må
bestemme om det nye programmet skal inneholde like mye prøveskudd utendørs, eller
om man skal følge det regelverket som har vært praktisert innendørs.
Innendørs har man ikke de samme utfordringene som utendørs hva gjelder vær og vind. I
tillegg er kapasiteten på mange av innendørsbanene dårlig, slik at besparelsen på ca 10
minutter pr lag ved å kutte ut prøveskudd før 10-skudd og omgang trolig vil bli godt
mottatt i skytterlagene. Argument for å beholde prøveskuddene vil være at man får ekstra
klargjøringstid før programmets hurtigserier, noe enkelte skyttere vil synes er bra.
Dessuten vil det at programmet ute og inne er identisk være positivt.
Skytetiden for enkeltskuddsvåpen er ett minutt i tillegg til vanlig skytetid for
magasinvåpen. Unntaket fra dette er omgangen for ungdom, hvor skytetiden er 4 minutter
(2 min. med magasin).
Skytetid for senior på omgang med enkeltskuddsvåpen har derimot aldri vært vedtatt. Det
er på det rene at man bruker vesentlig lenger tid på lading med enkeltskuddsvåpen.
Spørsmålet er egentlig om man skal følge prinsippet med å ha ett minutt i tillegg på denne
serien, eller om man skal følge det som har vært praksis på 100 meteren med dobbelt
skytetid på omgang.
Konklusjon
Administrasjonen mener innføring av nytt program innendørs bør være uten prøveskudd
før 10-skudd og finaleomgang. Dette begrunnes først og fremst med at man innendørs
ikke har noen ytre påvirkninger som gjør at prøveskudd midt inne i programmet er

nødvendig. Dessuten gjør problematikken rundt kapasiteten på innendørsbanene at man
er best tjent med at programmet tar kortest mulig tid.
Administrasjonen mener på prinsipielt grunnlag at det er ryddigst at enkeltskuddsvåpen
skal ha ett minutt tillegg pr. serie, slik det blir praktisert i feltskyting.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Tilleggstid for enkeltskuddsvåpen er ett minutt pr. tellende serie. Dette gjelder alle øvelser
i organisasjonen.
11.130 Skyteprogram 15 m innendørs
Det finnes 2 likestilte alternativer til konkurranseprogram. Skyteprogrammet for alle
klasser er gjengitt i Tabell 11.130.
Alternativ 1 består av 25 skudd ”hovedskyting” og 10 skudd finaleomgang, til sammen 35
konkurranseskudd + prøveskudd.
Alternativ 2 består av 25 konkurranseskudd + prøveskudd. Det skytes ikke finaleomgang.
De tre første 5 skudd seriene benevnes gjerne «15-skudden» eller «Klassen» som i
baneskyting og tilsvarende for de følgende 10 skudd «10-skudden» eller «Grunnlaget».
Norges Skytterstyre har fullmakt til å endre reglene for innendørsskytingen. Større
programendringer må forelegges Skyttertinget.
Tabell 11.130 Mesterskapsprogram 15 meter innendørs
Alt. 1
Prøveskudd skytes kun i forkant av 15-skudd
Elektroniske skiver: Fritt antall skudd på åpen skjerm i 3 minutter
Manuelle skiver: 3 skudd i serie på 1 min. + 2 enkle skudd á 1 min.
Klasse

15-skudd

10-skudd

Omgang

Klasse Asp,
R, ER, V65,
V73

5 ligg
2 min.

5 ligg
2 min.

5 ligg
2 min.

10 ligg
3 min.

10 ligg
2 min.
V73: 3 min.
Asp: Skyter ikke

Klasse junior

5 ligg
2 min.

5 kne
2 min.

5 ligg
2 min.

6 kne, 4 ligg
3 min.

10 ligg
2 min.

Klasse 1 og
AG3

5 ligg
1 min. 30
sek.

5 ligg
3 min.

5 ligg
2 min.

10 ligg
3 min.

*Skyter ikke
omgang

Klasse 2,
V55, Åpen
klasse

5 ligg
1 min. 30
sek.

5 kne
3 min.

5 ligg
2 min.

6 kne, 4 ligg
3 min.

10 ligg
75 sek.

Klasse 3, 4,
5

5 ligg
1 min. 30
sek.

5 stå
3 min.

5 kne
2 min.

3 stå, 3 kne, 4
ligg - 3 min.

10 ligg
75 sek.

Tilleggstid for enkeltskuddsvåpen er ett minutt pr. serie (gjelder ikke prøveskudd).
*Klasse 1 gis anledning til å skyte omgang på åpne stevner, men all premiering foretas på 25
skudd.

Alt. 2
Prøveskudd skytes kun i forkant av 15-skudd
Elektroniske skiver: Fritt antall skudd på åpen skjerm i 3 minutter
Manuelle skiver: 3 skudd i serie på 1 min. + 2 enkle skudd á 1 min.
Klasse

15-skudd

10-skudd

Klasse
ASP/R/ER
V65/V73, kl. 1
og AG3

5 ligg
2 min.

5 ligg
2 min.

5 ligg
2 min.

10 ligg – 4 min.
Kan skytes som 2 serier á 2 min.
10-skudden skal anvises samlet

Klasse junior
Klasse 2,
Åpen og V55

5 ligg
2 min.

5 kne
2 min.

5 ligg
2 min.

5 kne + 5 ligg – 4 min.
Kan skytes som 2 serier á 2 min.
10 skudden skal anvises samlet

Klasse 3-5

5 kne
2 min.

5 stå
3 min.

5 kne
2 min.

5 stå og 5 kne 4 min.
Kan skytes som 2 serier á 3 min.
og 2 min.
10-skudden skal anvises samlet

Tilleggstid for enkeltskuddsvåpen er ett minutt pr. serie (gjelder ikke prøveskudd).

10.430 Rangering innendørs
10.431 Mesterskap innendørs alle klasser
I innendørsskytinger med finale til slutt rangeres etter innertierregelen på
finaleomgangen. Ved likhet etter bruk av innertierregelen (innertiere, tiere, niere osv) skal
det skytes om på stevner med finale til slutt. Ved lik poengsum også i omskytingen
rangeres skytterne igjen etter innertierregelen. Stevner med 25 skudd eller fortløpende
omgang rangeres etter innertierregelen på samtlige 25-/35-skudd ved poenglikhet, og det
foretas ikke omskyting.
Ungdomsmedaljer kan benyttes i klassene R, ER og J etter samme skala som for utendørs.
Ved utdeling av medaljer på lags- og samlagsmesterskap, samt åpne stevner, nyttes
rangering med innertierregelen ved poenglikhet.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 73/2012

Høring om feltutvalgets rapport i samlagene

I sak 61 i Skytterstyrets møte på Voss ble følgende vedtatt:
”Feltutvalget har avlagt sin rapport om feltskyting til Norges Skytterstyre. Rapporten
sendes til høring i skyttersamlagene høsten 2012. Administrasjonen pålegges å utarbeide
et høringsbrev som framlegges for Skytterstyre i septembermøte. Med bakgrunn i
feltutvalgets rapport og høringen i skyttersamlagene, utarbeides en handlingsplan for
feltskyting som framlegges for Skyttertinget i 2013.”
Administrasjonens drøfting:
Administrasjonen har dessverre ikke rukket å utarbeide det høringsbrev som ble pålagt av
styret i forrige møte. Dette må beklages, men det har også vært en hektisk tid etter LS for

sentrale aktører på Skytterkontoret, i forbindelse med eksempelvis norgescupavslutning
og planlegging av nordisk mesterskap.
Administrasjonen har imidlertid et forslag til videre oppfølging. Fra samlag har vi fått
tilbakemeldinger på at de ikke ønsker å bli pålagt å gjennomføre en høring på
ombudsmøtene i denne saken nå, men at det kan være vel så hensiktsmessig at styret i
samlaget gis mulighet til å svare på høringen. Administrasjonen sier seg enig i disse
synspunktene, og vil således anbefale at samlagene stilles fritt til hvordan de vil organisere
høringen i eget samlag.
På bakgrunn av høringene, og etter at det utarbeides en handlingsplan for feltskyting som
vedtas på Skyttertinget 2013, mener administrasjonen at handlingsplanen bør bli
gjenstand for sak på skytterlagenes årsmøter og ombudsmøtene høsten 2013. Saken blir
da hvordan skytterlagene og samlagene skal følge opp handlingsplanen for feltskyting.
Administrasjonen vil nå snarest utarbeide høringsbrevet til samlagene, med plan for
utsending senest 1. oktober. Styret vil før utsending få høringsbrevet til gjennomsyn.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer til høringsbrev til samlagene, angående behandling av
Feltutvalgets rapport. Administrasjonen utarbeider høringsbrevet og sender til samlagene
senest 1. oktober. Høringsfristen settes til 1. februar 2013.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 74/2012

Bokprosjekt: Landsskytterstevnet gjennom 120 år

Mangeårige speaker på LS Tor Idar Aune, ass. generalsekretær/informasjonssjef Terje
Vestvik og idrettshistoriker Per Jorsett har tatt initiativ til å produsere en jubileumsbok
med utgangspunkt i Landsskytterstevnets 120-årsjubileum i 2013. Jubileumsboken vil
fortelle hele historien om Norges aller viktigste idrettsarrangement.
Bokens tittel planlegges å være:
Norges viktigste idrettsarrangement
120 år med Landsskytterstevnet
Forfatterne ønsker å skape den ene boka som forteller alt det vesentlige om alle LS siden
starten i Kristiansund i 1893. Forfatterne har stor kunnskap om LS og DFS-historien. Boken
skal både spre glede, kunnskap og bli et verdig oppslagsverk som kan benyttes i mange
sammenhenger. Markedet er dagens og gårsdagens deltakere på LS, deres familier, andre
skytterinteresserte og sportsinteresserte og ikke minst den samfunnsengasjerte
nordmann. Boken kan også benyttes i politisk og organisatorisk arbeid i DFS. Boken vil
være en perfekt gavebok for den skytterinteresserte.

Bokens tenkte oppbygging med presentasjon av LS og andre viktige begivenheter i
kronologisk rekkefølge vil gjøre det enkelt å produsere nye utgaver senere, eksempelvis
når LS passerer 125 år og 150 år.
Planlagt rollefordeling og ressursforbruk
Redaktør Terje Vestvik
Prosjektleder Tor Idar Aune
Hovedforfatter Tor Idar Aune
Medforfatter Terje Vestvik
Medforfatter Per Jorsett
Redaktør er økonomiansvarlig med ansvar for rapportering om framdrift og budsjett til
generalsekretæren, som rapporterer videre til Skytterstyret.
Aune vil arbeide på heltid med prosjektet i 6 måneder. Vestvik må frikjøpes fra jobben
som ass. generalsekretær i minst 4 uker, og vil i tillegg måtte bruke både avspasering og
ordinær arbeidstid den aktuelle perioden. Han vil uansett være tilgjengelig for
generalsekretæren når det måtte være behov for bistand i vårt daglige arbeid. Per Jorsett
er særdeles positiv til prosjektet, og vil bidra etter nærmere avtale.
Tidsramme
Prosjektet har planlagt oppstart 1.oktober 2012 med foreløpig dato for leveranse til
trykkeri 1.mai 2013. Trykking av bok umiddelbart slik at boken er klar for salg senest
1.august 2013..
Omfang
Det tenkt en bok i A4-format med stive permer over ca. 280 sider i fire farger. Ett eksklusiv
utseende og en innbydende bok å lese. Boken skal være rik på bilder av både utøvere,
publikum og andre involverte på LS. God bildebruk vil vektlegges og gamle bilder vil bli
bearbeidet nettopp av denne grunn.
Opplag
1.opplag på 4000 eksemplarer
Økonomi
Utgifter, inkl. mva.
• Trykking, layout, diverse
• Godtgjørelse, reiseutgifter

600.000
600.000

Inntekter
• 3000 bøker á 400,1.200.000
• 1000 bøker gave/salg
• Tilskudd fra stiftelser, staten?
• Momskompensasjon
DFS skal eie boken og selge den sentralt.

Administrasjonens drøfting
Idéen til bokprosjektet er både spennende og framtidsrettet. DFS får et praktverk som kan
oppdateres senere for en lav kostnad. Vi har ikke lignende bøker i dag, de som har vært
utgitt tidligere har vært knytt til spesielle bolker eller hendelser i DFS. Disse bøkene har
heller ikke en slik oppbygging at de enkelt kan oppdateres og produseres i nye opplag
senere.
De tre idéskaperne og forfatterne har hver for seg særdeles gode kunnskaper om LS og
organisasjonen elles. De har således de beste forutsetninger for å kunne produsere en
unik bok med høy faglig kvalitet som DFS vil få mye glede av i framtiden.
Dersom bokprosjektet skal realiseres haster det å komme i gang. Forfatterne legger opp til
en intensiv arbeidsperiode på 6-7 måneder, der målsettingen er å ha boken klar til salg før
LS 2013 på Oppdal. Per Jorsett vil, i tillegg til sitt bidrag ved utarbeidelse av boken, også
kunne ha en viktig funksjon ved lansering av boken.
Konklusjon
Administrasjonen mener det skisserte bokprosjektet er en unik mulighet for DFS til å få en
bok som hele organisasjonen vil ha mye glede av i mange år framover. Vi mener at
interessen for bokverket bør være så stor at et salg på 3000 enheter er realistisk. Det bør
også være muligheter for å hente inn annen offentlig og privat (stiftelser) finansiering til
bokprosjektet som kan redusere organisasjonens kostnader ved lavere salg enn forventet.
Prosjektets økonomiske risiko ligger i mindre interesse og dermed lavere salg enn
forventet.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
1. Norges Skytterstyre godkjenner framlagt konsept for bokprosjekt « 120 år med
Landskytterstevnet« innenfor en økonomisk ramme på 1.200.000 inkl. mva.
2. Prosjektet kan startes opp 1. oktober.
3. Sak vedrørende endelig finansiering av boken fremmes til styremøte i oktober.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 75/2012

Oppfølging av Langtidsplan 2012-2016

Skyttertinget behandlet Langtidsplan 2012 – 2016 i sak 6, og fattet følgende vedtak:
Det frivillige Skyttervesens Langtidsplan for perioden 2012-2016 godkjennes. Ved rullering
av planen skal den sendes ut til høring og fremmes for Skyttertinget i 2014. Enstemmig
vedtatt.
Tinget hadde en lang og konstruktiv debatt der vi fikk mange gode innspill til
gjennomføring av planen. Det kom ikke konkrete innspill til endringer i planen, men et

enstemmig Skytterting vedtok at planen ved rullering sendes ut til høring før behandling
på Skyttertinget i 2014.
Administrasjonen vil utarbeide et verktøy som brukes til gjennomføring av planen. Her vil
vi sette tidsfrister for gjennomføring av tiltak, som fordeles i planperioden. Det utarbeides
et skjema pr. satsingsområde, der ansvarlig person på Skytterkontoret settes opp for det
enkelte tiltak. DFSU eller DFS/SFU kan også være ansvarlig for gjennomføring av tiltak der
dette er relevant.
Forslag til fordeling legges fram for Skytterstyret på neste møte, og legges videre til grunn
for budsjett 2013. Videre oppfølging av planen tenkes gjennomført slik at status for hvert
satsingsområde legges fram for Skytterstyret med jevne mellomrom, i utgangspunktet på
annethvert styremøte.
Eksempel på verktøy mal:
Hovedpunkt i
Tiltak / handling
langtidsplanen
8.1 Rekruttering av a) Tilby ferdige kurspakker
instruktører og
med tilhørende
tillitsvalgte
presentasjoner innen
satsingsområde

Ansvarlig
<Navn,
funksjon>

Frist

Status
<mnd>
<tidspunkt> u.a.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Administrasjonen legger fram tiltaksplan for hvert satsingsområde i langtidsplanen på
neste styremøte.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Meldingssaker
1. Status LS 2013 Oppdal
2. Status LS 2014 Sandnes
3. Erfaringer og rapporter LS Voss fra administrasjonen angående skyteteknisk støtte,
resultatservice og salg
4. Juniormodell ”mini” av kaliber .22

