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ANMERKNINGER

Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 112/2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte i november 2015

Protokollen for styremøte 1. og 2. november 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 113/2015

Skyteboka Landsskytterstevnet 2016

Arrangørene i Målselv har søkt om godkjenning av pris på Skyteboka for
Landsskytterstevnet 2016. Arrangøren har bedt om utsettelse på søknad om sats for
campingavgift til 1. februar 2016, da det per i dag ikke finnes noen oversikt på strømpris.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre vedtar følgende satser for Skyteboka 2016:
KL. 1-5, Å, AG3/HK 416, V55-65-73

Jr/ER/Rekr.

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

kr. 560 (ikke AG3/HK 416)
kr. 250 (ikke AG3/HK 416)
kr. 200
kr. 205
kr. 105
kr. 105
kr. 25
kr. 1450

kr. 385
kr. 120
kr. 200
kr. 205
kr. (105) Jr.
kr. (105) Jr.
kr. 25
kr. 935 (1145) Jr.

Ved påmelding
Ved innløsning av Sk.bok

kr. 810
kr. 640

kr. 505
kr. 430 (640) Jr.

Deltakermerket inngår i arrangementsavgiften.
Deltakere i klasse AG3/HK416 betaler ikke arrangementsavgift på LS eller innskudd til DFS
(sak 27/2007). DFS betaler kompensasjon tilsvarende arrangementsavgiften til arrangør av
LS 2015 for deltakerne i klasse AG3/HK416 som kun deltar i mil NM.
Premieinnskudd for ikke skutte øvelser refunderes fra Skytterkontoret 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.
DFS har ansvar for arenaproduksjon med tilhørende storskjerm, samt deltakeravis med
trofeoversikt. Arrangøren skal gjennom arrangementsavgiften dekke trådløst bredbånd på
arena til skyttere og publikum. Arrangøren betaler videre DFS et fast beløp på kroner
300 000 som delkompensasjon for utgifter til arenaproduksjonen og 10 kroner per påmeldte
deltaker til utgifter for trykking av deltakeravis. Arrangøren gis for dette rett til å profilere
sine sponsorer på storskjerm i samarbeid med DFS.
Kompensasjon per gavepremie fra DFS til arrangør:
Kompensasjon fra arrangør til DFS for ikke innløste skytebøker: Senior/Veteran
Rekruttklassene
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

kr. 80
kr. 85
kr. 50

Sak 114/2015

Retningslinjer for tobakksbruk på Landsskytterstevnet

I etterkant av Landsskytterstevnet 2015 mottok administrasjonen en henvendelse angående
røyking på LS-arenaen. I henvendelsen ble det blant annet vist til at alle barn har rett til et
røykfritt miljø. På bakgrunn av dette ble denne saken ansett som såpass viktig at
administrasjonen har gått videre med den.
Administrasjonens drøfting
Etter årets LS ble administrasjonen gjort oppmerksom på «Lov om vern mot tobakksskader
(tobakksskadeloven)»: «§ 28.Vern av barn mot passiv røyking» (se vedlegg). Denne loven
fastslår at alle barn og unge i Norge har en lovbestemt rett til et røykfritt miljø. Loven er slik
at det er den som er ansvarlig for barn som skal sørge for at denne retten blir oppfylt.
Bestemmelsen håndheves ikke med straff, og det innføres heller ikke noe eget tilsynsapparat
for å håndheve den. Helsedirektoratet sier at bestemmelsen er en såkalt normativ
bestemmelse som først og fremst skal bidra til å endre holdninger og adferd. På bakgrunn av
dette bør Det frivillige Skyttervesen stå frem som en rollemodell for en sunn holdning og
adferd i forhold til røyking. Derfor bør det innføres restriksjoner mot røyking på
Landsskytterstevnet fra og med 2016.
Det er verdt å påpeke at tobakksskadeloven per dags dato ikke omfatter Landsskytterstevnet
(LS) eller lignede arrangementer. Det frivillige Skyttervesen (DFS) må derfor ha egne
retningslinjer for dette.
Effekten av røyking er allment kjent og DFS er ikke tjent med at barn og unge eksponeres for
dette under et arrangement i vår regi. Voksne på LS bør stå frem som rollemodeller for de
yngste. Dette er viktig når det kommer til håndtering av våpen og ammunisjon, og
administrasjonen mener at røyking ikke skal være et unntak.
Det er eksempler på andre store arrangementer som har gjort liknende tiltak for å sikre et
røykfritt miljø for barn og unge. Norway Cup, som er verdens største fotballturnering for
barn og unge, innførte i 2014 totalforbud mot tobakk (røyk og snus) og musikkfestivalen
Miniøya i Oslo gjorde det samme i 2015. Felles for de begge er at de i årene før totalforbudet
hadde definert røykfrie områder og røykeplasser. Det er ingen grunn til at ikke LS også kan
innføre lignende ordninger.
Administrasjonen mener det vil være hensiktsmessig å starte med retningslinjer som kun
gjelder røyking og ikke all tobakk (snus, tyggetobakk osv.) Både Miniøya og Norway Cup
startet med en slik restriksjon før de gikk over til et totalforbud mot tobakk. En slik gradvis
innføring vil gjøre det mulig å innhente erfaringer i forhold til kontroll og håndheving som
kan komme til nytte ved evt. retningslinjer som gjelder all tobakksbruk senere.
DFSU råder Norges Skytterstyre å gjøre følgende vedtak:
Retningslinjer for tobakksbruk på Landsskytterstevnet:
DFSU råder Norges Skytterstyre å kreve at LS-arrangøren definerer tobakkfrie (røyk, snus,
tyggetobakk ol.) områder under Landsskytterstevnet etter følgende mal:
• LS-arenaen (definert som publikumsområde)
• Handlegaten

•
•
•

Hele finfelt-løypa
Stang- og felthurtigarenaen
Hele grovfelt-løypa

Arrangøren må oppsette lovlige røykeområder, men disse bør være godt avskilt fra
områder i nærheten av større folkemengder. Det må være en oppsatt røykeplass i
forbindelse med pauseplass i både grov- og finfeltløypa.
Tiltaket må understøttes av en tobakkfri-kampanje i forkant av og under stevnet i form av
plakater på aktuelle steder, annonse i deltakeravisen, annonse i Norsk Skyttertidende i
forkant, løpeseddel i deltakerpose og annonse på storskjermen.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Følgende retningslinjer for røykfrie områder på Landsskytterstevnet vedtas:
LS-arrangøren definerer røykfrie områder under Landsskytterstevnet etter følgende mal:
• LS-arenaen (definert som publikumsområde)
• Handlegaten
• Fin- og grovfelt-løypa
• Stang- og felthurtigarenaen
Arrangøren må ordne lovlige røykeområder, men disse bør være godt avskilt fra områder i
nærheten av større folkemengder. Det må være en oppsatt røykeplass i forbindelse med
pauseplass i både grov- og finfeltløypa
Tiltaket må understøttes av en røykfri-kampanje i forkant av og under stevnet i form av
plakater på aktuelle steder, annonse i deltakeravisen, annonse i Norsk Skyttertidende i
forkant, løpeseddel i deltakerpose og annonse på storskjermen.
Kjell Strand Hovland foreslo følgende forslag i tråd med DFSU sin anbefaling:
Følgende retningslinjer for tobakksbruk på Landsskytterstevnet vedtas:
• LS-arenaen (definert som publikumsområde)
• Handlegaten
• Hele finfelt-løypa
• Stang- og felthurtigarenaen
• Hele grovfelt-løypa
Arrangøren må oppsette lovlige røykeområder, men disse bør være godt avskilt fra
områder i nærheten av større folkemengder. Det må være en oppsatt røykeplass i
forbindelse med pauseplass i både grov- og finfeltløypa.
Tiltaket må understøttes av en tobakkfri-kampanje i forkant av og under stevnet i form av
plakater på aktuelle steder, annonse i deltakeravisen, annonse i Norsk Skyttertidende i
forkant, løpeseddel i deltakerpose og annonse på storskjermen.
Vedtak:
Hovland sitt forslag enstemmig vedtatt.

Sak 115/2015

Tidsplan Landsskytterstevnet 2016

Administrasjonen la i forrige møte fram første utkast til tidsplan for LS 2016. Etter
bearbeiding og innspill fra Skytterstyret og DFSU legges nå den endelige versjonen fram for
godkjenning.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Administrasjonens framlagte tidsplan for gjennomføring av Landsskytterstevnet 2016 vedtas
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 116/2015

Kongelagsskyting

I forhold til sak 115 angående tidsplan LS 2016, hvor det legges opp til at kongelaget skal
gjennomføres direkte med livesending på NRK, er det nødvendig å gjøre noen grep for å
korte ned på gjennomføringstiden på kongelaget. Grepene som foreslås vil også slik
administrasjonen ser det bidra til en bedre opplevelse for publikum på LS-arenaen, uten at
det går på bekostning av den sportslige gjennomføringen.
I saken tar administrasjonen opp tre sportslige forhold som ønskes endret. Først et system
som sikrer at kongelaget alltid består av 15 personer. Videre det å begrense
prøveskuddtiden fra 3 til 2 minutter. Til sist å minske sannsynligheten for omskyting, ved at
det også i kongelaget som alle andre stevner skal benyttes innertierrangering på
finaleomgangen.
Administrasjonens drøfting:
Det at NRK ønsker å sende kongelaget i beste sendetid på direkten er svært gledelig for DFS.
Det viser at de vil fortsatt satse på Landsskytterstevnet, og gjøre sendingen mer interessant.
Seertallene på kveldstid er mye høyere enn dag/ettermiddag, og administrasjonen mener
således at en direktesending vil være positiv. Sportssendinger som ikke er direkte på TV gir
også færre seere når mange gjør seg kjent med resultatet på forhånd.
Å sende direkte medfører imidlertid noen utfordringer som gjør at regien på
gjennomføringen må være enda strammere enn hva den har vært. Samtidig kreves det at vi
sparer inn noe tid i forhold til tidligere. En gjennomføring av dagens kongelag med tre puljer
på fem skyttere, medfører at det tar ca. 1 time og 30 minutter fra start til slutt (uten
omskyting). Den sendeflaten NRK har til disposisjon er beregnet fra 19.30 til 20.54. Det vil si
at tiden må ned ca. 6 minutter, og det uten omskyting.
For publikumsopplevelsen på arenaen er det også viktig at gjennomføringen går hurtigst
mulig. Uavhengig av om kongelaget er direkte eller som i dag, er det derfor en forbedring at
kongelaget foregår hurtigere. Begrenset prøveskuddtid og det å minske sannsynlighet for
omskyting bidrar i så måte til en bedre opplevelse for seere og publikum på LS-arenaen.

15 personer i kongelaget (Regelverkets 11.225 punkt 2)
Det første grepet som administrasjonen mener bør tas, er å sikre at kongelaget kun består av
15 personer. Det vil si at det må være et system som gjør at når 15. plassen er helt lik
mellom to eller flere personer, så kan vi ikke gjøre som tidligere med å ta alle med. Selv i år
på Lesja ga det utfordringer at kongelaget ble på 16 personer i forhold til et stramt
tidsskjema, hvor planlagte innslag på NRK måtte kuttes. Når kongelaget blir på flere enn 15
personer blir også utvilsomt opplevelsen på arenaen dårligere, når gjennomføringen blir
lengre.
Administrasjonen vil foreslå at det blir et enkelt system for å skille på 15. plassen ved å
benytte såkalt «shoot off», altså en omskyting med finaleomgang mellom de det gjelder.
Alternativet er å innføre flere rangeringsregler, men det synes enklest å ha en omskyting
som kun teller for deltakelsen i kongelaget.
Prøveskudd på 2 minutter
For å spare tre minutter i gjennomføringstid når kongelaget skal foregå direkte i 2016, mener
administrasjonen at det er et enkelt grep å kutte ett minutt i prøveskuddtiden. Dette må da
gjelde alle skyttere i klasse 3 – 5 på Landsskytterstevnet i 2016. Dette skulle være et grep
som ikke går ut over den sportslige gjennomføringen. Gjennomføringen for en pulje på fem
blir da at det skytes felles prøveskudd i ett minutt først, og senere får den enkelte skytter ett
nytt minutt prøveskuddtid rett i forkant av egen skyting.
Her er vi også inne på en sak hvor det burde vært sett på prøveskuddtid generelt, men i
denne omgang vil administrasjonen holde seg til et forslag som kun gjelder finaleomgangen
på Landsskytterstevnet for klasse 3 – 5 i Målselv 2016.
Rangering med innertierregel i kongelaget (Regelverkets 10.413)
For å minske sannsynlighet for omskyting på kongelaget, vil administrasjonen foreslå at
innertierregelen blir benyttet på finaleomgangen. Dette altså slik det gjøres på alle andre
stevner unntatt for dagens kåring av Skytterkonge/-dronning/-prinsesse/-prins.
Med å benytte dagens ordning med direktesending, vil sannsynligheten være stor for at
omskytingen ikke kommer med på sendingen på NRK1. Et like viktig argument er det at det
begynner å bli svært seint på arenaen når klokken begynner å bli over klokken 21, og for
publikum og premieutdelingene etterpå vil dette bli svært sent.
Vi har også sett utfordringer med at det har blitt omskyting med mange personer på lik
poengsum. I 2013 var det ikke godt verken for skyttere, publikum eller NRK å følge med i
omskytingen med 9 skyttere. Årets omskyting med 3 personer var grei, men samtidig var det
ikke lett å følge med på utfallet når alle skjøt samtidig på åpen skjerm.
Det sportslige motargumentet mot å gå på innertierrangering er at forholdene kan variere
mellom skytterne når de skyter en og en. Administrasjonen mener imidlertid at når det
skytes på åpen skjerm har skytterne god anledning til å følge med på vinden underveis i
serien, og mener således at det vil være forsvarlig å gjøre en slik tilpasning.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. Norges Skytterstyre vedtar at regelverkets 11.225 punkt 2, angående antall skyttere i
kongelaget, endres slik at det skal foretas omskyting om deltakelse i kongelaget om 2
eller flere skyttere deler 15.plassen med lik rangering. Omskytingen skal
gjennomføres med finaleomgang på 75 sekunder.
2. Norges Skytterstyre vedtar at prøveskuddtiden på finaleomgangen i baneskyting for
klasse 3.- 5. på Landsskytterstevnet i 2016 blir 2 minutter.
3. Norges Skytterstyre vedtar at regelverkets punkt 10.413 fjernes, slik at rangering for
mesterskap for å kåre Skytterkonge/Dronning/Skytterprinsesse/Skytterprins blir som
for øvrige stevner med finaler til slutt.
Kjell Strand Hovland foreslo følgende til nytt punkt 2:
Norges Skytterstyre vedtar at prøveskuddtiden på finaleomgangen i baneskyting for klasse 35 på Landsskytterstevnet blir 1 minutt.
Oddbjørn Meland foreslo følgende til punkt 3:
Regelverkets punkt 10.413 angående rangering av baneskyting 3-5 opprettholdes.
Vedtak:
1. Administrasjonens forslag til angående regelverkets 11.225 punkt 2 enstemmig
vedtatt
2. Kjell Strand Hovland sitt forslag angående prøveskuddtid på baneskyting for
finaleomgang på Landsskytterstevnet enstemmig vedtatt.
3. Administrasjonens forslag angående fjerning av regelverkets punkt 10.413 vedtatt
med 5 mot 2 stemmer. Brovold, Skaug, Gjerstad, Knutsen og Hovland stemte for
administrasjonens forslag, mens Meland og T. Knudsen stemte for Meland sitt
forslag.

Sak 117/2015

Reglement for liggende skytestilling

På bakgrunn av føringer gitt av Norges Skytterstyre i sak 100/2015, la administrasjonen fram
en saksutredning angående regelverk for liggende skytestilling. Spesielt ble forholdet til
skytterbokas 8.172, hvor det under punkt 4 sies at vinkelen mellom underarm og underlag
skal være minst 30 grader, drøftet.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Dagens regelverk om liggende skytestilling opprettholdes. Norges Skytterstyre ber DFSU å se
på om det er forhold ved dagens regelverk for skytestillinger som bør tillempes.

Bernt Brovold foreslo følgende:
Dagens regelverk for liggende skytestilling opprettholdes.
Vedtak:
Brovold sitt forslag enstemmig vedtatt.

Sak 118/2015

Reglement for standplassleder

Gudbrandsdal skyttersamlag har fremmet følgende tre forslag til endringer i regelverket (fritt
gjengitt):
1) Forslag om endring av skytetider. Forslaget er oversendt Sotnakk-utvalget til videre
utredning og vurdering. Denne del av forslaget drøftes ikke i denne utredning.
2) Innføre en regelendring som bidrar til mer enhetlig praksis og bedre opplevelser for
de yngste skytterne ved at på åpne stevner kan foreldre oppholde seg på standplass
for å hjelpe skyttere i klasse Rekrutt og Aspirant. Under prøveserie, og etter endte
serier kan skyttere få hjelp og veiledning. Alle som oppholder seg på standplass skal
forholde seg i ro og ikke forstyrre andre skyttere.
3) For å unngå ulik praksis mellom våpentyper endres reglene for visitasjon av kaliber
.22 våpen og til luftvåpen til generelt at sluttstykket skal være i bakre posisjon.
Administrasjonens drøfting
Foresattes adgang til å oppholde seg på standplass
Forslaget fra Gudbrandsdal skyttersamlag tolkes slik at det skal være en rett for en foresatt
til skyttere i klasse Aspirant og klasse Rekrutt til å oppholde seg på standplass når deres
respektive skyter. Dette slik at skytteren har en «trygghetsperson» i nærheten, som også kan
hjelpe til med klargjøring før skyting starter, og som kan gi råd om justering at siktet etc.
I dag er det standplassleder som har myndighet til å avgjøre om foresatte gis anledning til å
oppholde seg på standplass eller ikke. De fleste moderne baner er såpass romslige at det er
muligheter for dette bak på standplass uten å forstyrrer verken skytterne eller skyteledelsen.
Samtidig finnes det også baner som ikke er egnet for dette, noe som særlig gjelder for
enkelte 15m baner. Det kan derfor medføre utfordringer å innføre en regel som gir en slik
absolutt rettighet.
Forslagsstillerens argumentasjon er særdeles reell. Derfor bør det i de tilfeller det er praktisk
mulig gis bedre anledning for foresatte til å oppholde seg på standplass sammen med de
minst erfarne skytterne. DFSU er ikke forelagt dette forslaget konkret, men har gjennom en
egen drøfting vedtatt å foreslå at en foresatt skal gis anledning til å oppholde seg på
standplass når klasse Rekrutt skyter sin baneskyting på Landsskytterstevnet. Slik sett er
Gudbrandsdal skyttersamlag sitt forslag tuftet på de samme intensjoner som DFSU har lagt
til grunn.
Konklusjon: Foresattes rett til å være med de yngste skytterne inn på standplass styrkes,
men at forskjeller i baner gjør at dette ikke kan være en helt absolutt regel.

Visitasjon av kaliber .22 våpen
Gudbrandsdal skyttersamlag påpeker at regelverket for visitasjon av våpen kan oppfattes å
være tvetydig, noe som kan gi ulik praksis rundt omkring. Saken gjelder spesifikt Sauer 200
STR der det i regelverket er beskrevet at sluttstykket skal tas ut av låskassen ved visitasjon.
Senere i samme avsnitt som omhandler blant annet kaliber .22 våpen står det at for de
våpen hvor kammeret er lett synlig er det tilstrekkelig med sluttstykket i bakre stilling ved
visitasjon. På kaliber .22 Sauer er kammeret godt synlig uten at sluttstykket må tas ut. Det er
derfor relevant med en konkretisering av dette regelverk slik at det blir entydig.
En del av de yngste og minst erfarne skytterne «trøbler» med å ta ut sluttstykket, og mang
en gang har sluttstykket, og noen ganger våpenet gått i bakken under denne operasjonen.
Slik sett vil en generell regel om sluttstykket i bakre stilling gi en enklere rutine for
klargjøring til visitasjon av kaliber .22 Sauer. Dermed vil det være en like regler for Sauer
sammenliknet med rekruttrifler og skiskyttergevær, som er de våpentyper som i all hovedsak
benyttes i de aktuelle klasser. Å innføre en absolutt regel om at alle våpen skal visiteres med
sluttstykket tatt ut er ikke relevant ettersom det finnes godkjente våpentyper som krever en
viss demontering for å ta ut sluttstykket.
Når det gjelder Sauer 200 STR er det å regne som et enhetsvåpen i DFS. Om man har
forskjellige regler for visitasjon av det samme våpenet ved at det er kaliberavhengig er ikke
logisk. Sett i en opplæringssammenheng er det fordeler ved å lære seg riktige rutiner fra
starten av, slik at det blir minst mulig behov for endringer underveis. Sauer er i denne
sammenheng et livsløpsvåpen for DFS skyttere, og slik sett bør rutinene for dette våpenet
være innlært før man går til det større kaliber.
Konklusjon: Sauer er DFS sitt absolutte enhetsvåpen. Derfor bør visitasjonsreglene for dette
våpenet være ensartet, og ikke kaliberavhengig. En presisering av dette gjøres i regelverket.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Tillegg til Skytterboka pkt. 8.131 Standplassleders kompetanse og myndighet
Nytt avsnitt 4:
Én foresatt for skyttere i klasse Aspirant og klasse Rekrutt skal så langt som mulig gis
anledning til å oppholde seg på standplass om de ønsker. Arrangøren avgjør dette i forkant
av konkurransen slik at alle behandles likt. Under prøveserier og mellom serier kan foresatt
bistå med veiledning. Under serier skal foresatte forholde seg i ro bak på standplass slik at de
ikke forstyrrer skytterne eller skyteledelsen. Standplassleder har myndighet til å bortvise
foresatte som ikke etterkommer standplassleders pålegg.
Nåværende avsnitt 4 blir avsnitt 5, osv.
Endring av tekst i Skytterboka pkt. 8.126 Visitasjon av våpen
(…) Kal. .22-våpen og luftvåpen: Sauer og Mauser i kaliber .22 følger de generelle
visitasjonsregler for disse våpen. For øvrige våpen, der hvor kammer er lett synlig, skal
sluttstykket være i bakre/åpen stilling. Ellers som Sauer.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 119/2015

Reglement for brudd på oppsatte regler (Skytterbokas 8.118)

Skytterkontoret har enkelte forespørsler om hendelser på standplass som forårsaker at
skyteledelsen har vist bort skyttere. Som en oppfølging av dette har vi fått spørsmål om pkt.
8.118 i Skytterboka er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å nekte medlemskap i skytterlaget.
8.118 Brudd på oppsatte regler
De som bryter de oppsatte regler, kan av vedkommende styre eller stevneledelse vises bort
fra skyteplassen. Gjentar det seg, eller bruddet er graverende, kan vedkommende bli nektet
å være medlem for et bestemt tidsrom eller for alltid.
Administrasjonens drøfting
Kapittel 8 handler om skytereglement, herav reglement på standplass. Det er greit at dette
reglementet inneholder hjemmel for å bortvise folk fra standplass. Men regler om
midlertidig eller varig utestengelse bør bare stå i kapittel 15.
Administrasjonen foreslår å endre pkt. 8.118 slik at reglen omfatter bortvising fra standplass,
og for øvrig vise til straffebestemmelser i kapittel 15.
Administrasjonen ser også at dette punktet burde stått under sikkerhet eller
standplassledelse, men dette bør tas ved en større gjennomgang av hele kapittel 8.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Pkt. 8.118 endres til følgende:
De som bryter de oppsatte regler, kan av standplassleder eller stevneledelsen vises bort fra
standplassen. For øvrig vises det til straffebestemmelser i kapittel 15.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 120/2015

Budsjett for Det frivillige Skyttervesen 2016

Budsjettforslaget er vist sammenlignet med tilsvarende budsjettall for 2015. Det er vist
hvorvidt utgiftene er tenkt finansiert av tilskudd eller andre inntekter. Fremlagte
budsjettforslag er resultatet av drøftingene i forrige møte i Norges Skytterstyre samt
endringer i forutsetningen for budsjettet.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre vedtar følgende budsjett 2016 for DFS:
INNTEKTER

Post

Budsjett
2016

Tilskudd fra FD

29 265 000

Markedsinntekter

Inntekter fra
Andre
Egne
Tilskudd FD tilskudd
midler
29 265 000

Budsjett
Sum

2015

29 265 000

28 740 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Omsetning salgsavdelingen

10

25 500 000

25 500 000

25 500 000

25 500 000

Omsetning Norsk Skyttertidende

11

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 320 000

Kontingent fra skytterlagene

12

2 243 000

2 243 000

2 243 000

2 175 000

Momskompensasjon

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 400 000

Arrangementsavgifter

1 243 000

1 243 000

1 243 000

1 470 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

Resultat finansposter

100 000

100 000

100 000

250 000

Andre inntekter (Frifond)

300 000

300 000

300 000

300 000

0 35 536 000

64 801 000

62 755 000

Landslotteriet 2016

14

SUM INNTEKTER

64 801 000
Budsjett
Post

Administrasjon:

2016

29 265 000

Dekkes av
Andre
Egne
Tilskudd FD tilskudd
midler

Budsjett
Sum

2015

1

Lønnskostnader

3 321 000

3 291 000

0

30 000

3 321 000

3 443 000

Kontorhold

3 154 000

2 984 000

0

170 000

3 154 000

3 017 000

Reiseutgifter

1 195 000

1 195 000

0

0

1 195 000

1 145 000

Sum administrasjon

7 670 000

7 470 000

0

200 000

7 670 000

7 605 000

Landsskytterstevnet

3 415 000

250 000

0

3 165 000

3 415 000

3 274 000

Nordisk Mesterskap

285 000

285 000

0

0

285 000

350 000

Norgescupen i baneskyting

155 000

0

0

155 000

155 000

120 000

90 000

80 000

0

10 000

90 000

75 000

3 945 000

615 000

0

3 330 000

3 945 000

3 819 000

665 000

0

0

665 000

665 000

625 000

1 311 000

1 311 000

0

0

1 311 000

1 311 000

Arrangementer:

2

NM i Skifelt og skogsløp
Sum arrangementer
Medaljer, premier, hedersbev.

3

Driftstilskudd lavere org. ledd:

4

Til skyttersamlagene
Til landsdelskretsene

145 000

145 000

0

0

145 000

145 000

1 456 000

1 456 000

0

0

1 456 000

1 456 000

Ordinær anleggsvirksomhet

4 474 000

4 474 000

0

0

4 474 000

4 209 000

Miljøpakkemidlene

5 715 000

5 715 000

0

0

5 715 000

5 500 000

10 189 000

10 189 000

0

0

10 189 000

9 709 000

Sum driftstilskudd
Anleggsavdelingen:

Sum anleggsavdelingen

5

Utdanningsavdelingen

6

4 025 000

4 025 000

0

0

4 025 000

3 750 000

Ungdom og rekruttering

7

2 634 000

2 634 000

0

0

2 634 000

2 571 000

Felt- og skifeltskyting, skogsløp

8

800 000

800 000

0

0

800 000

800 000

Kommunikasjonsavdelingen

9

2 271 000

2 076 000

0

195 000

2 271 000

1 925 000

33 655 000

29 265 000

0

4 390 000

33 655 000

32 260 000

SUM ORGANISASJONSUTGIFTER
Kostnader salgsavdelingen

10

24 996 000

24 996 000

24 996 000

25 046 000

Kostnader Norsk Skyttertidende
Kostnader IKT-tjenester
lag/samlag

11

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 320 000

12

1 968 000

1 968 000

1 968 000

1 675 000

Kommunikasjonsprosjekt

13

350 000

350 000

350 000

900 000

Landslotteriet 2016

14

1 032 000

1 032 000

1 032 000

0 35 036 000

64 301 000

62 201 000

500 000

554 000

TOTALE KOSTNADER
RESULTAT

64 301 000 0
500 000

29 265 000
0

0

500 000

Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 121/2015

Prøveordning med hjelper på standplass for klasse rekrutt

Etter erfaringer fra LS 2015 planlegger utdanningsavdelingen på Skytterkontoret en
prøveordning med hjelper inne på standplass for rekruttskyttere under baneskytingen på
Landsskytterstevnet 2016. For å kunne gjennomføre denne ordningen må Norges
Skytterstyre gi en dispensasjon til å avvike fra det gjeldende regelverket.
Administrasjonens drøfting
Bakgrunnen for denne prøveordningen at det under LS 2015 ble rapportert om rekruttskyttere som ikke turte å delta på baneskytingen da de fant ut at de måtte være på
standplass alene. Slik ordningen er nå er det mye som tyder på at de noen av yngste
skytterne syntes det er «for stort» å delta på LS. Det å ha en kjent person, f.eks. far eller
mor, inne på standplass vil med stor sannsynlighet gjøre hele opplevelsen tryggere. At våre
yngste skyttere ikke tør å delta på noen av våre arrangementer er i strid med en rekke
punkter i LTP 2012-2016 (jf. de fem F-ene og hovedmål kap. 7). En ordning med hjelper inne
på standplass kan bidra til flere deltagere i klasse rekrutt på LS ettersom terskelen til å delta
blir lavere. Forhåpentligvis kan dette også bidra til at de får større glede av å delta på LS og
dermed også skyting generelt.
Et annet viktig punkt er at mange av de yngste skytterne vegrer seg for å skru på siktet og
derfor får skytingen på LS ødelagt pga. at de ikke får skutt seg inn på prøveskuddene.
Dermed går de av standplass med liten mestringsfølelse. På åpne stevner løses dette
problemet med at skytterne får tillatelse av standplassleder til å ha en hjelper inne på
standplass.

Ordningen foreslås slik:
En hjelper, f.eks. foreldre eller foresatte, får mulighet til å være med inn på standplass under
den første prøveskuddserien under baneskytingen for klasse rekrutt. Denne hjelperen skal
forholde seg rolig på anvist plass bakerst på standsplassmatten. Hjelperen skal ikke bevege
seg frem til skytteren, men bistå med skruing fra den anviste plassen. Hjelperen skal også
kunne hjelpe til med å sette på reim og annet utstyr før skytingen. Når den første
prøveskuddserien er ferdig må hjelperen forlate standplass.
Hjelperen skal ikke oppholde seg i venteteltet før skyting, men vente på anvist plass utenfor
teltet og gå inn på standplass sammen med det aktuelle laget.
Prøveordningen evalueres gjennom observasjon samt den ordinære LS-evalueringen.
Denne metoden er praktisert under Nord-Norsk mesterskap med god erfaring.
Vedtak i DFSU-sak 28/2015:
DFSU anbefaler Norges Skytterstyre å gi dispensasjon til å avvike fra gjeldende regelverk slik
at prøveordningen kan gjennomføres under LS 2016.
Tilleggskommentar
Dersom administrasjonens forslag i sak 118/2015 om reglement for standplassleder vedtas,
ønsker administrasjonen likevel at saken behandles som en prøveordning for LS 2016. Vi er
skeptiske til å ha mye folk på standplass hele tiden. På LS blir det fulle lag med bare
rekrutter, noe som tilsier at det kan bli inntil 25 foresatte på standplass, i tillegg til flere
funksjonærer, presse og folk fra skyteteknisk.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre gir dispensasjon til å avvike fra gjeldende regelverk slik at prøveordning
med hjelper på standplass for klasse rekrutt kan gjennomføres under LS 2016.
Jan Åge Gjerstad foreslo følgende:
En hjelper gis anledning til å være med på standplass for å hjelpe skyttere i klasse rekrutt på
Landsskytterstevnet med reim og liknende. Hjelperen trekker ut før prøveskudd starter,
etter kommando fra standplassleder.
Vedtak:
Gjerstad sitt forslag enstemmig vedtatt

Sak 122/2015

Tildeling NM skogsløp 2016

Førde skyttarlag i Sunnfjord har sagt seg villig til å arrangere NM i skogsløp med skyting
sprint og stafett, samt norgescup avslutning i skifelt og skogsløp med skyting 2016. Dato er
foreløpig ikke klarlagt.
Skifeltutvalgets drøfting
SFU gikk enstemmig inn for å anbefale Norges Skytterstyre å tildele NM skogsløp med
skyting sprint og stafett, samt NC avslutning for øvelsene. De mener Førde skyttarlag har stor
kompetanse både når det gjelder det skytemessige, men også når det gjelder løypelegging
og tidtaking.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. Førde skyttarlag tildeles NM i skogsløp med skyting sprint og stafett 2016, samt NCavslutningen i skifelt og skogsløp med skyting.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette tidspunkt for arrangementet i samråd med
arrangøren.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 123/2015

Salg av sikkerhetsskap

Norges Skytterstyre vedtok i sak 44/2009 følgende:
Skytterkontorets salgsavdeling skal ikke engasjere seg i markedsføring eller omsetning av
sikkerhetsskap. Skytterkontoret skal imidlertid informere om bestemmelsene i
Våpenforskriften vedrørende privat oppbevaring av våpen.
I våpenforskriften kreves det som kjent sikkerhetsskap fra første våpen av.
Hovedargumentet for styrets vedtak i 2009 var at DFS ikke bør konkurrere med det
salgsmarkedet som forsyner skytterne med diverse rekvisita, med unntak av våpen og
ammunisjon. Den videre begrunnelsen var at det etter alt å dømme tjener skyttersaken best
at vår salgsavdeling ikke undergraver den kultur som disse til sammen representerer i landet.
Dette representert med børsemakerarbeid, ladeutstyr, skytter-bekledning, skytterrekvisita
med mer, og faglige diskusjoner og spørsmål.
Administrasjonens drøfting
Det er en viss etterspørsel etter sikkerhetsskap hos salgsavdelingen. Selv om
Skytterkontorets salgsavdeling i utgangspunktet ikke tenker å konkurrere med det etablerte
salgsmarkedet for skytterrekvisita, mener administrasjonen at avdelingen minst bør kunne
tilby varer som det stilles forskriftsmessige krav om ved kjøp av våpen.
I første omgang anbefaler administrasjonen å fristille salgsavdelingen når det gjelder
omsetning av sikkerhetsskap. Selv om avdelingen får anledning til å selge sikkerhetsskap må

det gjøres en nærmere vurdering av økonomien før man tar endelig beslutning. Per nå har vi
ikke lagerplass til sikkerhetsskap, noe som gjør provisjonssalg mest aktuelt.
Administrasjonen vil ved en senere anledning fremme sak om nye produktområder som det
kan være naturlig at salgsavdelingen engasjerer seg i.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Skytterkontorets salgsavdeling står fritt til om de vil engasjere seg i omsetning av
sikkerhetsskap.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 124/2015

Søknad om godkjenning av SIUS hybridskive

DFS har mottatt søknad fra El-Score på Åndalsnes om godkjenning av å bruke elektronisk
skive 60 cm, SIUS HS25/50 på 100 meter. I Skytterstyrets sak 79/2014 ble teknologien til
hybridskiva SIUS HS25/50 godkjent for bruk i DFS-regi. Skiva har en teknologi som foretar
måling av prosjektilet i en kombinasjon av en optisk leser (lasermåler) i skivens sentrum og
en tradisjonell akustisk avlesing i ytre del av skiva. På grunn av skivas diameter ble den
imidlertid ikke godkjent for bruk på 100 meter.
I og med at teknologien ble godkjent i sak 79/2014, ønsker El-Score en ny vurdering av
skiven etter å ha gått nye runder med leverandøren. Svaret fra SIUS AG er at firmaets
produksjonslinjer tilsier at det vil ta relativt langt tid før skiven i HS60 versjon kan være klar
for produksjon, og at den uansett vil få en uforholdsmessig høy pris. SIUS AG finner det ikke
tilrådelig å sette HS60 skiven i produksjon.
El-Score har i tillegg tatt ut data fra skyting på skivene som viser oss at forholdet til
størrelsen på ener-, toer- og treer-ring vil ha ubetydelige praktiske konsekvenser for
skytteren om man tillater N60M tatt i bruk.
Administrasjonens drøfting
SIUS Ascor i Sveits har utviklet skiver med bruk av laser til elektronisk anvisning for skiver fra
10-50 m. Skiven som det søkes om nå er en hybridskive som benytter kombinasjon av
laserteknologi og tradisjonell akustisk avlesing.
Da skiva var oppe til godkjenning sist ble den ikke godkjent som følge av at den ikke
tilfredsstilte DFS sine gjeldende krav til skivestørrelse. Sius HS25/50 har en diameter på 50
cm, noe som er 10 cm for lite i forhold til den vedtatte 60 cm skiva. En mulig løsning som ble
skissert var å krympe de ytterste ringene for slik å kunne modifisere den til 60 cm.
Norges Skytterstyre vedtok at alle skiver som er i bruk i DFS skal følge de allerede vedtatte
bestemmelser. Spørsmålet blir nå om vi likevel skal godkjenne HS25/50.

I første rekke kan en løsning som innebærer å kutte verdier eller gjøre dem forskjellige fra 60
cm-skiva bidra til forvirring blant skytterne. En slik modifikasjon vil likevel etter all
sannsynlighet ha liten betydning for skytteren, noe som også kommer tydelig frem i
søknaden fra El-Score (se vedlegg 1). Et annet viktig poeng som taler imot innføringen av
skiva til bruk på 100 meter er signalet det kan sende til andre skiveprodusenter.
Skiveprodusentene skal i utgangspunktet forholde seg til de skivestørrelser som DFS har
vedtatt i vår organisasjon og ikke omvendt. En godkjenning av denne skiven kan gjøre at man
sender ut et signal til produsentene om at de ikke trenger å etterleve våre
skivespesifikasjoner - men de må uansett få godkjent skivene før de selges.
Når det er sagt mener administrasjonen at det er mye som tyder på at disse ulempene
kommer til kort for de klare teknologiske fordelene med skiva.
Administrasjonen vektlegger den tilnærma vedlikeholdsfrie teknologien og sikre presisjonen
til den omsøkte skiva høyt. En innføring av denne skiva kan bidra til stabil presisjon i
målingene av skuddverdi, minske kostnader ved vedlikehold, og bidra til viktig nyutvikling av
skivemateriell. Det er et kjent tema at dagens akustiske skriveteknologi krever svært godt
vedlikehold og oppfølgning for å opprettholde tilfredsstillende presisjon, spesielt for
kaliber.22. Mangelfullt vedlikehold har ofte ført til at skyttere med kaliber.22, dvs. mange av
våre yngste skyttere, har blitt utsatt for feilaktige resultater som følge av skivefeil.
Med hybridteknologien til SIUS HS25/50 vil kravet til vedlikehold for å opprettholde skivens
presisjons falle betraktelig, noe som igjen gjenspeiler seg i lavere vedlikeholdskostnader.
Dette vil komme både skytterlaget og skytteren til gode. En innføring av denne skiven med
dens teknologi vil dessuten kunne sette et press på andre skriverprodusenter til å følge med
i utviklingen og forbedre sine produkter.
Administrasjonen har spurt leverandør El-Score om det vil være nødvendig med solskjerming
av skivene pga. evt. funksjonsfeil i sterkt lys. El-Score v/Ottar Dalset har svart at dette ikke er
nødvendig på grunn av skivens konstruksjon.
Administrasjonen viser igjen til Skytterstyrets vedtak i sak 79/2014, men vektlegger denne
gang fordelene ved den nye skiveteknologien såpass høyt at vi råder DFSU til å drøfte saken
på nytt, og gi sin anbefaling til Norges Skytterstyre.
Vedtak sak 14/2015 i DFSU
DFSU anbefaler Norges Skytterstyre å godkjenne SIUS HS25/50 modifisert 60 cm skive for
100 meter til bruk i Det frivillige Skyttervesen.
Vedtak sak 101/2015 i Norges Skytterstyre
Saken utsettes til neste styremøte. Administrasjonen bes å innhente pris på tilsvarende skive
i HS 60 (60 cm skive).
Tilleggskommentar:
SIUS Ascor har i brev dat. 24/11 svart at de ikke kan gi pris på en 60 cm skive. SIUS kan heller
ikke starte med utvikling av 60 cm skive før på slutten av neste år, og kan ikke gi noen dato
for når eventuell leveranse av 60 cm skive kan skje. Men SIUS sier ikke at det er uaktuelt.

I følge eposten fra El-Score blir prisene på modifisert 60 cm hybridskive ca. 3.000 kroner mer
enn akustisk skive, som følge av ekstra frontbeskyttelse.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre godkjenner SIUS HS25/50 modifisert 60 cm skive for 100 meter til bruk i
Det frivillige Skyttervesen.
Jens Sverre Knutsen foreslo følgende:
Norges Skytterstyre godkjenner ikke SIUS HS25/50 modifisert 60 cm skive for 100 meter.
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt med 6 mot 2 stemmer. Brovold, Skaug, T. Knudsen,
Hovland, Gjerstad og Raabye stemte for administrasjonens forslag, mens Knutsen og
Meland stemte for Knutsen sitt forslag.

Sak 125/2015

Langtidsplan 2016-2020 - Rammeverk

Ny langtidsplan 2016-2020 skal legges fram for Skyttertinget i 2016. Planarbeidet vil i starten
ta utgangspunkt i status for gjeldende plan, og de fleste av satsingsområdene er naturlig å
videreføre med nye målsettinger, strategier og tiltak. Det tas inn to nye satsningsområder,
Landsskytterstevnet og anlegg.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer for videre arbeid med Langtidsplan 2016-2020.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 126/2015

B- sak - Søknad om dispensasjon

Det forelå søknad fra skytter angående dispensasjon fra regelverket i forhold til
klassesetting.
Vedtak ført i B-protokoll.

Sak 127/2015 Farge på skivepapp innendørs
Skiveprodusenten Megalink as i Drøbak har i henvendelse til DFS 8.9.2015 anmodet om å få
godkjent sin nye skive 3D Score til bruk i DFS. Skiven er basert på et system som detekterer
skuddverdi optisk. (ved bruk av lys kilde). Deteksjon med begrepet laser har vi fått opplyst av
Megalink foreløpig er patentbeskyttet. Det vil derfor være fornuftig i fremtiden å benytte
begrepet «Optisk detektering av skuddverdi» som omfatter alle typer lys, herunder Ir lys,
mm.
Jf. sak 79/2014, søknad fra SIUS om godkjenning av Hybridskive, ble teknologien for optisk
detektering godkjent til bruk i DFS. Megalink har etter å ha fremlagt dokumentasjon på
nøyaktighet og testresultater, samt gjennomgang av skivens konstruksjon, fått sin 15 m skive
godkjent gjennom administrativt vedtak 24.11.2015. Grunnlaget for godkjenningen er også
basert på resultater i testrapport utført av Norges Skytterforbund av 12.6.2015 v/Olden –
Sørlie.
I forbindelse med søknaden om godkjenning anmodet Megalink as om at det ble foretatt
regelendring i DFS sitt regelverk vedrørende kontrastfarge på sikteblink 15 m. Det heter i dag
at bakgrunnsfargen skal være hvit. Megalink as er av den oppfatning at når de nå har
integrert led lys i sine skiver, både akustiske og nå på optisk skive så blir lyset fra ledlys for
skarpt. Ledlysteknologien har tidligere hatt problemer ved at det har hatt en fargenyanse
som er nesten blå. Dette har blitt bedre de senere årene og man har fått et «mildere lys»,
men fargespekteret når det gjelder ledlys antas fortsatt å være i den skarpeste enden av
skalaen, som heller til blåhvitt.
Anleggsavdelingens faglige vurdering i denne saken er at man bør ta bort krav om bestemt
farge på skivepappen i Skytterboka, når det har skjedd en teknisk utvikling som kan kreve
tilpasninger. Det kan derfor være fornuftig å legge til grunn et visst skjønn i forhold til valg av
kontrastfarge på skiver til innendørs skyting.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Siste setning i pkt. 9.410 endres til:
Skivepappen skal ha en lys farge.
Reglen blir etter dette slik:
9.410 Skiver - innendørs
Det skal benyttes følgende skiver:
Ytre diameter: 83 mm. Ringbredde: 4,5 mm.
Blinkdiameter: 2 mm. Hvit blink, sort sikteblink
f.o.m. 9 t.o.m. 6. Innertier: Hele blinken bortskutt.
Skivepappen skal ha en lys farge.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 128/2015

Reglement stafett skogsløp med skyting

Skifeltutvalget har kommet med forslag om et tillegg til Skytterbokas kapittel V1 vdr. stafett.
Forslaget går ut på å gjøre sprintstafett til en offisiell øvelse.
SFU har de siste to årene gjennomført sprintstafett under NM skogsløp med skyting som en
prøveordning. Erfaringene og tilbakemeldingene fra dette har vært positive.
Bakgrunnen for forslaget om sprintstafett er at den opprinnelige stafetten har vært
langtekkelig for publikum og litt for krevende for enkelte utøvere, som bare et par timer i
forkant har gjennomført NM i sprint. Vi har eksempler på lag som trukket seg fra stafetten
fordi utøverne rett og slett ikke orket å løpe to slike løp med så kort pause.
Sprintstafett går ut på følgende:
Hver etappe skal løpe én runde (1 km), skyte én gang, for så å løpe eventuelle strafferunder
før veksling/målgang. De to første etappene skyter liggende og siste etappe skyter stående.
Kvinneklassen løper to etapper (en liggende og en stående). Klasse AG3/HK416 skyter kun
liggende.
Det ble i sin tid diskutert flere alternative modeller til stafett, hvor dette forslaget var det
SFU valgte å satse på.
Dagens regelverk om stafett sier følgende:
Kap. V1 – 8.40 Stafett - grovfelt
Det skytes grovfelt med 2 hold á 5 skudd. Ett hold liggende og ett hold stående. Klasse AG3
skyter begge hold liggende. På hvert hold skal det skytes 3 ekstraskudd dersom ikke 5 treff er
oppnådd tidligere. Målmateriellet skal enten være selvanvisere eller elektroniske skiver.
Anvisning skjer umiddelbart. For hver bom skal utøveren løpe en strafferunde etter skyting.
Det benyttes fellesstart.
Klasse AG3 og senior menn har 3 etapper med 3 forskjellige utøvere. Kvinner senior har 2
etapper med 2 forskjellige utøvere. Kvinner kan delta på herrelag. Det kan gis dispensasjon
for at deltakere kan være under 16 år. Søknad om dette må på forhånd godkjennes av
arrangør/jury.
Det har vært satt en nedre aldersgrense på 14 år for å delta i denne seniorstafetten. Det
forutsettes da at utøvere under 16 år løper en etappe som skyter liggende.
Skifeltutvalgets drøfting
SFU behandlet saken i flere utvalgsmøter de siste årene. Erfaringene fra de to foregående
NM har utelukkende vært positive, og SFU ønsker derfor at Norges Skytterstyre skal vedta
sprintstafett som en offisiell konkurranseform på alle nivåer, sidestilt med den originale
stafetten.
Administrasjonen støtter Skifeltutvalgets anbefaling.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Skytterbokas kapittel V1 endres slik:
6.00 Stafett
6.10 Stafett
Klasse

Alder

Etapper

Skyting

Ekstraskudd

Løype
skifelt

Løype
skogsløp

Strafferunder

Senior menn

16 +

3

2x5
skudd

inntil
2x3

5 km

3 km

ca
200m

Senior kvinner

16 +

2

2x5
skudd

inntil
2x3

5 km

3 km

ca
200m

AG3/HK416

Alle

3

2x5
skudd

inntil
2x3

5 km

3 km

ca
200m

Anbefalt
løypetrassé
Sløyfer á 1 og 2 km
(skifelt)
Sløyfer á 1 km (skogsløp)

6.20 Sprintstafett
Klasse

Alder

Etapper

Skyting

Ekstraskudd

Løype
skifelt

Løype
skogsløp

Straffe- Anbefalt
runder opplegg

Senior menn

14 +

3

1x5
skudd

inntil 3

2 km

1 km

ca
200m

Senior kvinner

14 +

2

1x5
skudd

inntil 3

2 km

1 km

ca
200m

AG3/HK416

Alle

3

1x5
skudd

inntil 3

2 km

1 km

ca
200m

Siste etappe skyter
stående, og denne
etappen er
forbeholdt utøvere
over 16 år.
Skyter kun liggende

8.40 Stafett - grovfelt
Arrangører av stafett kan fritt velge mellom sprintstafett og stafett. Regelverk i henhold til § 6.00 i
dette kapittel. Generelt gjelder at lagene skal ha ulike utøvere på alle etapper. Kvinner kan delta på
herrelag. Det benyttes fellesstart, og det skytes mot elektroniske skiver eller selvanvisere. På hvert
hold skytes 3 ekstraskudd dersom ikke 5 treff er oppnådd tidligere.

Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 129/2015

Utvalgsstruktur i DFS

Skydeselskapet Skarpskytten har i gjennom Oslo skyttersamlag sendt forslag om å utvide
antall medlemmer i Rådgivende utvalg. Følgende forslag er fremmet:
Rådgivende utvalg utvides til 5 personer, en fra hver landsdel med personlige varamenn.
Forslaget blir begrunnet med at det ønskes en bredere sammensetning av utvalget som så
langt har bestått av 3 personer.

Norges Skytterstyre fattet i sak 31/2014 følgende vedtak:
Oslo skyttersamlag sitt forlag om å utvide Rådgivende utvalg fra 3 til 5 personer fremmes
ikke for Skyttertinget 2014. Norges Skytterstyre ber administrasjonen, i tråd med
Langtidsplanens forslag i punkt 10.1 e, å fremme forslag til saksbehandling for å vurdere
utvalgsorganiseringen i DFS for framtid. Ny sak til Skytterstyret legges fram senest i
oktobermøte 2014.
Administrasjonens drøfting
DFS vedtok i Langtidsplan fra 2012 – 2016 i punkt 10.1 e, at det skulle vurderes endringer i
utvalgsstrukturen med sikte på større bredde og mindre kostnader.
En slik gjennomgang innebærer at man drøfter hele utvalgsstrukturen i DFS, herunder også
DFSU og SFU sine oppgaver. Administrasjonen mener at et slikt arbeid krever at man gjør
grundige vurderinger av utvalgsstrukturen tilpasset dagens DFS.
Norges Skytterstyre har bedt om et forslag til saksbehandling, og administrasjonen har tatt
utgangspunkt i dagens faste utvalg, og skisserer her kort hvilke alternativ man kan tenke seg.
DFSU – Ungdomsutvalget
DFSU er et rådgivende utvalg for styret i ungdoms- og rekrutteringsarbeid generelt.
Utvalgets oppgaver og ansvarsområde er gitt i Skytterboka kapittel 17, pkt. 17.110. DFSU bør
fortsette som eget utvalg, og man kan vurdere om utvalget skal tillegges flere oppgaver som
relaterer seg til rekrutteringsvirksomheten. Utvalget kunne etter administrasjonens syn tatt
enkelte av sakene som rådgivende utvalg har utredet siste årene.
SFU – Skifeltutvalget
SFU er et rådgivende utvalg for styret i skifeltskyting og skogsløp med skyting. Utvalgets
oppgaver og ansvarsområde er gitt i Skytterboka kapittel 18, pkt. 18.121 og18.130. Tidligere
har det vært diskutert om skifeltutvalget bør omfatte alle feltmessige aktiviteter, slik at disse
interessene også kan ivaretas gjennom utvalgsarbeid. Vi ser at eksempelvis oppfølging av
tiltak i langtidsplanen blir godt ivaretatt gjennom både DFSU og SFU, mens det blir ujevn
oppfølging av de øvrige feltaktivitetene.
Rådgivende utvalg
Det finnes i dag ingen retningslinjer for arbeidet til Rådgivende utvalg (RU), som ble
opprettet allerede i 1955. Fram til 1970 var det ett medlem i Rådgivende utvalg som også var
medlem i Norges Skytterstyre, men hele tiden har utvalget bestått av 3 personer.
Rådgivende utvalg får oppdrag fra Norges Skytterstyre og/eller Skyttertinget.
Saksbehandling
Ved en gjennomgang av utvalgsstrukturen kan det vurderes om Rådgivende utvalg bør utgå,
og erstattes av ad-hoc utvalg som settes sammen av fagkompetanse tilpasset oppgaven som
skal utredes. Dette er gjort med blant annet feltutvalget og LS-utvalget. Styret har fullmakt
til å sette ned ad-hoc utvalg når de ønsker en bredere gjennomgang av enkelte saker.

Oppgavene til DFSU og SFU gjennomgås, også med tanke på eventuelle utvida og/eller nye
oppgaver. Utvalgene må selv få anledning å komme med innspill til styret om eventuelle
endinger.
Administrasjonen har også tanker om at dagens uformelle geværutvalg bør endres til en
teknisk komité eller teknisk utvalg, med hovedansvar å utrede forslag til regler og
regelendringer som ikke kommer inn under DFSU eller SFU sitt ansvarsområde. Her vil det
være en avveging av behovet for en slik komite kontra administrasjonens utredningsarbeid.
I enkelte andre forbund med tilsvarende løsning har teknisk komite vedtaksmynde i
regelsaker som ikke danner presedens eller har økonomiske konsekvenser. I et slikt tilfelle vil
komiteen få mer formelt ansvar, og det blir behov for 2-3 faste møter per år.
Hvis målet er å fremme en sak om utvalgsstrukturen til Skyttertinget 2016, må arbeidet
settes i gang rett over nyttår. DFSU og SFU får i oppdrag å gjennomgå instruksen for sine
respektive utvalg.
Styret vil få en sak til første gangs behandling i mars, og det legges opp til en drøftingssak på
februarmøtet.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer for videre arbeid med gjennomgang av utvalgsstrukturen i
DFS. Saken fremmes til Skyttertinget 2016.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 130/2015

Status for Handlingsplan i feltskyting

Skyttertinget vedtok Handlingsplan feltskyting 2013-2016 i sak 5/2013. Administrasjonen la
fram status på oppfølging av handlingsplanen.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar status Handlingsplan feltskyting 2013-2016 til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 131/2015

B-sak - Retningslinjer for invitasjon av gjester til Landsskytterstevnet

Saken utsettes til neste møte.

Sak 132/2015

Valg av dirigenter til Skyttertinget 2016

Dirigentene for Skyttertinget 2015, Jarle Gården og Eigil Høgmo er forespurt, og har begge
sagt seg villige til å lede Skyttertinget 2016 i Målselv.
Begge dirigentene gjorde en god jobb med gjennomføring av Skyttertinget 2015, og
administrasjonen har således ikke funnet grunn til å spørre andre alternative kandidater.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Jarle Gården og Eigil Høgmo velges til dirigenter for Skyttertinget 2016.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 133/2015

B-sak - Samarbeidsavtale om forsikring

Vedtak ført i B-protokoll.

Sak 134/2015

B-sak – Anbud premier til Landsskytterstevnet

Vedtak ført i B-protokoll.

Meldingssaker
55. Status LS 2016 Målselv
56. Status LS 2017 Førde
57. Status LS 2018 Stjørdal
58. Status LS 2019 Evje
59. Utkast til brev tilbakekall av våpenkort m.v.

