DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN
MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

PROTOKOLL

1.-2. NOVEMBER

QUALITY GARDERMOEN
HOTEL

MØTE INNKALT AV

Generalsekretær Jarle Tvinnereim

MØTETYPE

Styremøte

MØTELEDER

President Bernt Brovold

FRA NORGES SKYTTERSTYRE

Bernt Brovold, Heidi Skaug, Torben Knudsen, Jan Åge
Gjerstad, Oddbjørn Meland, Jens Sverre Knutsen, Kjell
Strand Hovland og GIHV Tor Rune Raabye.

FRA ADMINISTRASJONEN

Jarle Tvinnereim og Tor Laugen (sak 88-98)

ANMERKNINGER

Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 88/2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte i september 2015

Protokollen for styremøte 6. september 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 89/2015

Regnskap per 31.8.2015

Sakspapirene bestod av Det frivillige Skyttervesens regnskap pr 31.8.2015. Det er god
kontroll på kostnader, men det blir mindre inntekter enn budsjettert. Administrasjonen
legger fram egen sak med forslag til innstramminger av kostnader.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar fremlagte regnskap pr 31.8.2015 til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
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Sak 90/2015

Foreløpig tidsplan LS 2016

Administrasjonen har utarbeidet et første utkast til tidsplan for LS 2016, som ble lagt fram
for Norges Skytterstyre i samsvar med håndbok for Landsskytterstevnet.
Landsskytterstevnet 2016 er økonomisk krevende med lange reiseavstander for de
profesjonelle som deltar i gjennomføringen. DFS får heller ikke anledning å bruke offentlige
midler til LS, og det er ekstra krevende å finansiere hele kostnaden med egne midler.
Administrasjonen har derfor søkt å få til en tidstabell hvor stevnevarigheten går fra lørdag
30. juli til fredag 5. august, inklusiv militært NM. I utgangspunktet var det planlagt med
oppstart Militært NM og prøvestevne fredag 29. juli, slik at det blir en dag mindre. Etter
innspill fra arrangøren søkes prøvestevnet gjennomført fredag 29. juli om ettermiddagen.
Sammenlignet med LS 2015 blir det to dager mindre, og innsparingen gjør at det spares på
lengden av oppholdet for utstyr og mannskap.
Administrasjonen mener de samlede innsparinger ved å korte inn LS med en dag ligger på ca.
175 000 kroner. Innsparingen blir størst på arenaproduksjon og storskjerm når den minste
storskjermen sløyfes, i tillegg spares ett døgn overnatting. Vi forutsetter også at avslutningen
på fredag 5. august blir så tidlig at de fleste får startet på hjemreisen den dagen.
For administrasjonen er det viktig å kunne gjennomføre LS 2016 med samme gode kvalitet
på arenaproduksjon og resultatservice som skytterne og skytterfamiliene er vant med.
Reduserte kostnader gjør det mulig å levere samme gode kvalitet på arenaproduksjon under
stevnet. Alternativet for å få økonomien til å gå i hop er å redusere kvaliteten.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer for videre arbeid med tidsplanen for Landsskytterstevnet
2016, og administrasjonen legger fram endelig plan for offentliggjøring etter styrets
desembermøte.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 91/2015

Tidspunkt for Skyttertinget 2016

Etter foreløpig tidsplan starter Landsskytterstevnet i Målselv med militært NM lørdag 30.
juli, med bane og feltskyting samme dag. Den sivile delen starter også lørdag 30. juli. Finalen
for AG3 og HK416 planlegges gjennomført søndag 31. juli.
Foreløpig tidsplan tilsier at Skyttertinget bør avholdes fredag. I og med at det ikke planlegges
konkurranser denne dagen, kan vi holde på med tinget utover kvelden. Man bør da bli ferdig
med tinget fredag, selv om det blir flere tidkrevende saker.
En fordel er at tinget blir ferdig før skytingene starter. En annen utfordring er avstander til
overnatting. Tinget planlegges avholdt i Maukstadmoen leir, mens tingdelegatene trolig må
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innkvarteres i Målselv Fjellandsby, som ligger ca. 45 minutt kjøring fra leiren. Dette gjør det
utfordrende å ha tinget samme dag som tingmiddagen, med normal tidsplan. Det er således
flere gode argumenter for å gjennomføre tinget over en lang dag, istedenfor eventuelt å
dele tinget på to dager.
Dersom DFS skal dekke ett døgn ekstra, medfører det ca. kr. 75 000 i økte utgifter.
Reiseutgiftene blir også betydelige høyere enn de siste årene, men det er hensyntatt i
budsjettforslaget. Hva som dekkes av DFS sentralt bør framgå av vedtaket.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. Skyttertinget 2016 avholdes fredag 29. juli med start kl. 8:30.
2. DFS sentralt dekker to overnattinger, og reise etter gjeldende satser.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 92/2015

Møteplan for Norges Skytterstyre 2016

Vedtak:
Norges Skytterstyre vedtok enstemmig følgende møteplan for 2016:
1
2
3
4
5
6
7

Søndag-mandag
Mandag
Søndag-mandag
Torsdag
Mandag
Søndag-mandag
Fredag-søndag

14. - 15. februar
14. mars
24. – 25. april
28. juli
19. september
30.-31. oktober
9.- 11. desember

Oslo/Gardermoen, varamedlemmer innkalles
Oslo/Skytterkontoret
Oslo/Gardermoen
Målselv
Oslo/Gardermoen
Oslo/Gardermoen
Oslo

Endelig møtested bestemmes ved innkalling.

Sak 93/2015

Representasjon for Norges Skytterstyre 2016

Vedtak:
Norges Skytterstyre vedtok enstemmig følgende representasjon i 2016:
1. Kurs for nye tillitsvalgte i samlagene, Oslo/Gardermoen, 9.- 10. januar
Bernt Brovold og Kjell Strand Hovland
2. Regionalt seminar Sørlandet og Østlandet, Oslo/Gardermoen, 30.- 31. januar
Jens Sverre Knutsen og Jan Åge Gjerstad
3. NM i skifeltskyting, Nordbygda/Rand 20.-21. februar)
Heidi Skaug
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4. Landsskytterstevnet 29. juli - 5. august, Målselv
Alle
5. Norgescupavslutning Stang- og felthurtigskyting 30. juli, Storfjord.
Torben Knudsen
6. Norgescupavslutning 28. august - 30. august (Stavanger, Egersund og Gjesdal)
Kjell Strand Hovland
7. Nordisk mesterskap i bane-,felt,-og felthurtigskyting, Sverige, 1.– 4. september
Presidenten, lagleder Jens Sverre Knutsen, representant for DFSU
8. NM skogsløp med skyting, oktober, Førde?
Oddbjørn Meland
Styremedlemmer representerer DFS ved møter i landsdeler/landsdelskretser/samlag
etter kunngjøring på et foregående styremøte. Reiser utover dette må avklares
kostnadsmessig med presidenten.

Sak 94/2015

Møteplan for DFSU 2016

DFSU har iht. Skytterboka kapittel 17, pkt. 17.110.12 fremmet følgende forslag til møteplan
for 2016:
Mandag 29. februar
Gardermoen
Mandag 6. juni
Gardermoen/videomøte, vurderes etter behov
30. juli-5. august
LS i Målselv
Mandag 19. september
Gardermoen
Lørdag 19. november
Oslo
Sammenlignet med 2015 foreslår DFSU samme antall møter, derav ett møte med
videokonferanse. Det er videre forutsatt at representanter fra DFSU er tilstedes på hele LS,
og bruker mer tid til informasjon og en fast ungdomsledersamling (LS-treffet).
Møte 19. september er same dag som ønska møtetidspunkt for Norges Skytterstyre, og i
samråd med utvalgsleder foreslår administrasjonen å legge dette møtet til tirsdag 20.
september.
Vedtak:
Norges Skytterstyre vedtok enstemmig følgende møteplan for DFSU i 2016:
1.
2.
3.
4.
5.

Mandag
Mandag
LS
Tirsdag
Lørdag

29. februar
1. juni
29. juli-5. august
20. september
19. november

Gardermoen
Video/telefonmøte
Målselv
Gardermoen
Oslo

Endelig møtested bestemmes ved innkalling.
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Sak 95/2015

Årsplan for DFSU 2016

DFSU behandlet forslag til årsplan for DFSU 2016 basert på instruks for DFSU som er
gjengitt i Skytterboka kapittel 17, vedtatt Langtidsplan 2012-2016, innsendt søknad til
Forsvarsdepartementet om prosjektmidler for 2016, budsjettforslag 2016, samt
møteplan og representasjonsplan for DFSU 2016.
DFSU fattet følgende vedtak i sak 22/2015:
DFSU oversender Norges Skytterstyre forslag til årsplan for 2016.
Administrasjonen har ikke merknader til DFSU sitt forslag, og anbefaler at Norges
Skytterstyre godkjenner årsplanen.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Årsplan 2016 for DFSU godkjennes.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 96/2015

Budsjett for Det frivillige Skyttervesen 2016

Administrasjonen la fram forslag til budsjett for DFS i 2016.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar fremlagte forslag til budsjett for DFS for 2016 til etterretning.
Resultatet av drøftingene i Norges Skytterstyre innarbeides i endelig budsjettforslag for DFS
for 2016 som blir lagt fram til Norges Skytterstyre sitt møte i desember 2015.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 97/2015

Formål Landslotteriet 2016

Skyttertinget 2015 vedtok i sak 11 – «Rullering av økonomisk prognose», at det skal
gjennomføres Landslotteri også i 2016.
Norsk Skytterstyre vedtok følgende i sak 78/2015:
1. Landslotteriet gjennomføres etter retningslinjene foreslått av administrasjonen.
2. Salgsperiode blir 1. mars – 31. oktober 2016.
3. Alle skytterlag tilsendes en grunnpakke på 100 lodd á kr. 15,- som de oppfordres om å
kjøpe for videresalg.
4. Formål for Landslotteriet 2016 bestemmes på neste styremøte.»
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Administrasjonen har bedt DFSU å komme med forslag lotteriets formål og oversende dette
til Skytterstyret for behandling på førstkommende styremøte.
DFSU drøftet formålet i forrige møte og kom frem til at formålet bør knyttes til «feltmessige
øvelser» for å stimulere til økt aktivitet.
DFSU fattet følgende vedtak i sak 18/2015:
DFSU anbefaler Skytterstyret å vedta «Øke ungdomsaktiviteten i feltmessige øvelser i regi av
Det frivillige Skyttervesen.» som formål med Landslotteriet 2016.
Administrasjonen foreslår å bruke forkortelsen DFS i formålet, som følge av at Det frivillige
Skyttervesen står på framsida av loddet, mens formålet står med liten tekst på baksida
sammen med andre premisser for lotteriet.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Formålet til Landslotteriet 2016 skal være:
«Øke ungdomsaktiviteten i feltmessige øvelser i DFS».
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 98/2015

Budsjettjustering 2015

Administrasjonen fremmer sak om budsjettjustering i 2015 som del av økonomistyringen.
Det er god kontroll på utgiftssida, men det vil bli en svikt i inntekter sammenlignet med
vedtatt budsjett. Dette gjelder markedsinntekter og finansinntekter, som samlet får en
forventet svikt på ca. 550.000 kroner. Det ligger også an til å bli mindre overskudd på
salgsvirksomheten enn budsjettert. Økte inntekter momskompensasjon med ca. kr. 300 000
oppveier noe av inntektssvikten, men ikke alt.
Administrasjonen mener det er viktig å gjøre det vi kan for å oppnå overskudd slik at
egenkapitalen kan bygges opp igjen. Vi ser at det blir vanskelig å nå budsjettmålet på
525.000 kroner, men ved å iverksette virkemiddel for utgiftsposter vil resultatet bedres.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre godkjenner følgende budsjettjustering:
Post

Tekst

Regnskap
31.8.2015

Budsjett
2015

Justert
budsjett 2015

-28 745 000
-95 000

-28 740 000
-600 000
-1 400 000
-250 000

-28 745 000
-150 000
-1 700 000
-150 000

Endring

INNTEKTER
Tilskudd FD
Markedsinntekter
Mva. kompensasjon
Resultat finansposter

-5 108
6

-5 000
450 000
-300 000
100 000

Resultat salg
-148 114
SUM ENDRING INNTEKTER (mindre inntekter)
UTGIFTER
ADM

-494 000

-394 000

100 000
345 000

Refundert sykelønn
Time/dagbetalt

-115 865
146 318

0
30 000

-140 000
165 000

-140 000
135 000

PREMIER

Landsskytterstevnet
Nordisk mesterskap
Hedersbevisninger

359 070
8 895
77 861

300 000
25 000
60 000

360 000
10 000
75 000

60 000
-15 000
15 000

ANLEGG

Miljøpakken
1 164 224
Bidrag til kjøp av banegrunn
0
Kommunikasjonsprosjektet
506 294
SUM ENDRING UTGIFTER (mindre utgifter)
KONTROLLSUM

5 500 000
400 000
900 000

5 200 000
350 000
850 000

-300 000
-50 000
-50 000
-345 000
0

KOMM

Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 99/2015

Prøveskudd klasse rekrutt LS-felt

Klasse rekrutt har etter 2012 skutt med kaliber .22. Dette er et kaliber som er meget utsatt
for vind og som derfor krever gode ferdigheter i å skru i forhold til vindstyrken. Under de
fleste konkurranser i regi av DFS får rekruttene prøveskudd som kan hjelpe de til å lese
vinden i tillegg til at de ved de fleste stevner kan motta hjelp fra foreldre/foresatte eller
andre på standplass.
Feltfinalen under LS er et unntak fra dette. Denne finalen er uten prøveskudd i forkant og
uten vindvimpler på arenaen. Dette gjør det svært utfordrende for rekruttene å bedømme
vinden.
Administrasjonen mener derfor at det bør innføres prøveskudd for rekruttene under
feltfinalen på Landsskytterstevnet. Ved å innføre prøveskudd får rekruttene en mulighet til å
prøve seg på vinden før de tellende skuddene. Forhåpentligvis vil dette redusere den bratte
«læringskurven» og sørge for at de rekruttene som skyter finale på Landsskytterstevnet også
lærer noe i finalesituasjonen.
Noen vil argumentere mot forslaget og si at dette strider med feltskytingens særegenhet.
Administrasjonen mener derimot at dette er riktig vei å gå siden det gjelder de yngste
skytterne. Disse er fortsatt i en tidlig læringsprosess og vil kunne dra nytte av å «prøve og
feil» før de tellende skuddene.
DFSU fattet følgende vedtak i sak 15/2015:
DFSU anbefaler Skytterstyret å innføre prøveskudd for rekrutt i feltfinalen under
Landsskytterstevnet. Prøveskuddene anbefales gjennomført etter følgende mal:
Fritt antall prøveskudd på tre minutter.
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I tillegg må vindvimplene være oppe under finaleskytingen for rekrutt.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Det innføres prøveskudd for rekrutt i feltfinalen under Landsskytterstevnet.
Prøveskuddene gjennomføres med fritt antall prøveskudd på tre minutter.
I tillegg skal vindvimplene være oppe under finaleskytingen for rekrutt.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 100/2015

Reglement for liggende skytestilling

Administrasjonen har i tidligere møter forelagt skytterstyret en problemstilling knyttet til
reglementet for liggende skytestilling. Spesielt Skytterboka pkt. 8.172, hvor det under punkt
4 sies at «vinkelen mellom underarm og underlag skal være minst 30 grader».
Problemstillingen med liggende skytestilling har blitt aktualisert ved at stadig flere
spesialiserer seg på våre hurtigøvelser i Stang- og felthurtigskyting. Flere av skytterne
utfordrer grensen for dagens regelverk i liggende skytestilling, spesielt regelen om 30
graders vinkel.
Administrasjonen la fra et notat som drøftet flere forhold ved regelverket for liggende
skytestilling, og håndheving av regelverket.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre drøftet problemstillinger knyttet til liggende skytestilling i regelverkets
punkt 8.172, samt forhold knyttet til myndighet i oppfølging av regelverket. Skytterstyret ga
administrasjonen føringer til videre arbeid med saken.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 101/2015

Søknad om godkjenning av SIUS HS25/50 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 (se vedlegg 1). I Skytterstyrets sak 79/2014 (se
vedlegg 5) 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.
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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.
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Administrasjonen viser igjen til Skytterstyrets vedtak i sak 79/2014, men vektlegger denne
gang fordelene ved den nye skiveteknologien såpass høyt at de råder DFSU til å drøfte saken
på nytt, og gi sin anbefaling til Norges Skytterstyre.
Administrasjonen anbefaler DFSU å komme med følgende innstilling til Skytterstyret:
DFSU ga føringer for videre behandling av saken, som legges fram til realitetsbehandling på
neste DFSU-møte.
Vedtak sak 14/22 i DFSU
DFSU anbefaler Norges Skytterstyre å godkjenne SIUS HS25/50 modifisert 60 cm skive for
100 meter til bruk i Det frivillige Skyttervesen.
Tilleggskommentar:
Etter at DFSU har drøftet saken har administrasjonen 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 på dette svart at dette ikke er nødvendig på grunn av skivens
konstruksjon.
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.
Forslag fra Oddbjørn Meland
Saken utsettes til neste styremøte. Administrasjonen bes å innhente pris på tilsvarende skive
i HS 60 (60 cm skive).
Vedtak:
Oddbjørn Melands forslag vedtatt med 5 mot 3 stemmer. Brovold, Skaug, Meland, Knutsen
og Knudsen stemte for Melands forslag, mens Raabye, Gjerstad og Hovland stemte for
administrasjonens forslag.

Sak 102/2015

Revisjon av regelverk for sponsoravtaler

Reglement for sponsoravtaler i DFS med tilhørende skytterlag framgår av Skytterboka
kapittel 14. Generelt legger gjeldende regelverk til grunn å bevare DFS’ uavhengighet og at
avtalene ikke kan inneholde bestemmelser som bryter med DFS’ alminnelige regelverk eller
er egnet til å skade skyttersakens anseelse. Norges Skytterstyre har bedt administrasjonen
om å iverksette en gjennomgang av regelverket, som er fra rundt 1985 og således modent
for en revisjon.
Generelle prinsipp i dagens regelverk.
Avtale om støtte kan bare inngås av Norges Skytterstyre, DFSU, DFS/SFU, skyttersamlag og
skytterlag. Enkeltpersoner (medlemmer i DFS) kan ikke inngå personlige avtaler. Medlemmer
kan heller ikke motta økonomisk støtte i noen form fra næringsliv/enkeltpersoner, det være
seg direkte tilskudd, spesielle rabatter eller noen form for subsidiering.
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Det er en grunnleggende forutsetning at avtaler som inngås skal komme alle medlemmer til
gode, og det er definert hva støtten kan brukes til. Samtidig definerer gjeldende regelverk
klart medlemmenes rettigheter, man kan eksempelvis ikke pålegge en enkeltperson å
benytte utstyr påført reklame (unntak sentrale pool-avtaler).
Skytterlagene skal oversende sponsoravtaler og regler for bruk av avtalene til
skyttersamlaget for kontroll.
Administrasjonens drøfting
Administrasjonen mener dagens regelverk klart definerer hvem som kan inngå
sponsoravtaler og hva avtalene kan omfatte. Det er ikke anledning å inngå personlige
avtaler, alle avtaler skal gjøres via organisasjonsledd, og komme den samlede
medlemsmasse til gode.
Regelverket er ca. 30 år gammelt, og det har skjedd en stor utvikling i samarbeid mellom
næringslivet og frivilligheten som gjør at det er tid for en gjennomgang av regelverket. Dette
gjelder også begrepsbruk, som i enkelte tilfeller kan medføre usikkerhet om hvordan
regelverket skal forstås.
Administrasjonen anbefaler at Norges Skytterstyre i første omgang gir noen føringer for
gjennomgang av sponsorreglementet.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer for revisjon av regelverk for sponsoravtaler.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 103/2015 Søknad fra Sogn Indre skyttarsamlag om samlagsstevne på Skytingens Dag
Sogn Indre skyttarsamlag har sendt sak om å fravike hovedterminlisten for 2016.
Samlaget ønsker å arrangere samlagsmesterskap bane samme dag som er satt opp som
tidspunkt for Skytingens Dag, søndag 5. juni 2016. Samlaget ønsker videre å benytte søndag
14. august til Skytingens Dag.
Sogn Indre skyttarsamlag har søker om å bytte dag som følge av at ingen av de oppsatte
datoene for samlagsmesterskapet passer. Søknaden er hovedsakelig begrunnet med at de
ønsker progresjon i arrangementene og utfordringer for arrangør den 13.-14. august. Å ha
samlagsmesterskap når reinsjakta er i gang er i følge samlaget uaktuelt.
Spørsmålet blir om søknaden skal innvilges med bakgrunn i tidligere praksis. Gudbrandsdal
fikk innvilget søknad for 2011, ellers er det ikke registrert søknader om tilsvarende siste
årene. Det synes således ikke å være noe generelt problem med å tilpasse seg avsatt dato for
Skytingens Dag, så lenge det enkelte skytterlag står fritt til å arrangere på andre tidspunkt.
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Med bakgrunn i tidligere innvilga søknad fra Gudbrandsdal skyttersamlag mener
administrasjonen at Sogn Indre bør gis tillatelse til å arrangere samlagsmesterskap søndag 5.
juni. Det anbefales samtidig å fastsette ny dato for Skytingens Dag i samsvar med samlagets
søknad.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. Sogn Indre skyttarsamlag gis tillatelse til å fravike fra hovedterminlisten for 2016.
Samlaget gis i den forbindelse anledning til å benytte søndag 5. juni til samlagsmesterskap i baneskyting.
2. Sogn Indre skyttarsamlag gis anledning til å avholde Skytingens Dag 14. august 2016.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 104/2015

Avtale mellom Forsvaret og DFS om gjennomføring av LS 2021-2030

Nåværende avtale mellom DFS og Forsvaret for støtte til Landsskytterstevnet går ut i 2020.
Dagens avtale ble inngått i 2010.
Administrasjonen mener det nå må startes en prosess for en forlenging av avtalen for
perioden fra 2021 til 2030. Årsaken er at de som skal søke Landsskytterstevnet i 2021, skal få
trygghet for at de er sikret støtte i henhold til en avtale med Forsvaret. Søknadsfristen for LS
2021 er 1. februar 2017, og avtale for 2021-2030 bør være på plass i løpet av høsten 2016.
Det er GIHV på vegne av Forsvarssjefen som i dag har ansvar for forvaltning av avtalen. For
DFS er det avgjørende i forhold til LS at vi sikrer oss langsiktighet som gir forutsigbarhet for
arrangørene av LS.
I denne omgang vil administrasjonen ha skytterstyrets godkjenning til å starte prosessen
med å forhandle fram en ny avtale mellom DFS og Forsvaret angående støtten til LS.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre gir administrasjonen i oppdrag å kontakte Forsvaret og starte prosessen
med ny avtale mellom Forsvaret og DFS om støtte til Landsskytterstevnet i perioden 20212030.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.
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Sak 105/2015

Fullmakt til å forhandle om nye lokaler til Skytterkontoret

Skytterkontoret leier i dag lokaler med Vaktmesterkompaniet. Leieavtalen går ut 2017, og
kan ikke sies opp før den tid. Bygget skal etter planen rives i 2018. I leieavtalen har utleier en
klausul om at avtalen kan sies opp av leietaker med virkning inntil ett år før leieavtalens
utløp, forutsatt at oppsigelsen er sendt oss minst 6 måneder før nytt opphørstidspunkt.
I forkant av styremøtet fikk generalsekretæren opplyst at Skytterkontoret må være
ute av lokalene senest 1. juli 2017. Flytting må således skje våren 2017.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. Administrasjonen får fullmakt til å forhandle om ny leieavtale for Skytterkontoret
innenfor dagens økonomiske ramme for husleiekostnader.
2. Norges Skytterstyre skal godkjenne ny leieavtale.
Forslag fra Bernt Brovold:
1. Administrasjonen får fullmakt til å forhandle om ny leieavtale for Skytterkontoret
innenfor, om mulig lavere, dagens økonomiske ramme for husleiekostnader.
2. Nye kontorlokaler skal ligge på aksen Oslo-Gardermoen.
3. Norges Skytterstyre skal godkjenne ny leieavtale.
Vedtak:
Bernt Brovolds forslag enstemmig vedtatt.

Sak 106/2015

Retningslinjer og regler for Norgescup Stang- og felthurtigskyting

Det er utarbeidet retningslinjer og regler for Norgescup Stang og felthurtig, på lik linje med
norgescup bane. Dette blir da ett vedlegg i Skytterboka (3 B).
Administrasjonens drøfting
Administrasjonen ønsker i stor grad å videreføre Norgescupen slik prøveordningen har vært
de to siste årene.
Dette tilsier at 4 av 6 stevner teller sammenlagt. I tillegg arrangeres det ett 7. stevne under
Landsskytterstevnet der de 16 beste i hver øvelse vil få en mulighet for ytterligere å forbedre
tiden sin. En slik avslutning på NC vil gi en sosial ramme og gode muligheter for media
dekning.
Det er foreslått likt innskudd på kr. 150 for hver øvelse, inkludert deltakeravgift til DFS
sentralt, på lik linje med NC bane (gjeldende sats for deltakeravgift til DFS sentralt er kr. 50).
Dette er noe forskjellig fra NC bane hvor innskuddet følger samlagets bestemmelser.
Administrasjonen mener det er mest riktig med ett fast innskudd. Etter det administrasjonen
kjenner til er heller ikke innskudd for Stang/felthurtig fastsatt av samlagene i like stor grad
som bane/felt/innendørs.
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Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Retningslinjer for Norgescup Stang og felthurtig godkjennes.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 107/2015

Framtidig løsning for strøm til skyttercamp LS

De siste årene har utgiftene til strømforsyning på skyttercampen skutt i været. Fra 400 kr. i
2010 til 1.700 kr. i 2015. Prisene er de siste årene regulert etter arrangørens dokumenterte
utgifter, og går ca. i 0. Det er spesielt ny forskrift om midlertidige installasjoner av strøm som
har forårsaket den store økninga i strømpris på campen. Arrangørene må leie godkjent
utstyr og tjenester fra eksterne leverandører.
Tidligere styremedlem Olav Johan Lystad har i samråd med Skytterkontoret innhentet et
konsept for kjøp av strømanlegg til LS-campen fra Traffic Solutions. Tanken her er at DFS
sentralt kjøper inn utstyr, som leies ut til framtidige arrangører av LS. Dette blir et midlertidig
anlegg som leveres iht. myndighetenes krav, og kan monteres av lokale installatører.
Anlegget er planlagt med moduler, som kan fordeles på en eller inntil tre camper.
Administrasjonens drøfting
Administrasjonen har sett nærmere på kostnader knyttet til frakt, oppbevaring og
vedlikehold. Teknisk har vi ikke kompetanse til en nærmere vurdering av løsningen utover
skissen fra Traffic Solutions.
Hensikten med en slik investering må være at kostnadene med strøm på LS-campen blir
betydelig lavere enn i dag. Sammenligningen vil da være kostnader med innkjøp, vedlikehold
og forvaltning av utstyret mot dagens kjente leiekostnader av tilsvarende utstyr. Kostnader
med provisorisk strømforsyning til campen må uansett ordnes av arrangør.
Hvis vi regner en samlet investering inkludert container på 2,5 mill. kr. eks. mva., og antar at
investeringen avskrives på 10 år gir dette en årlig kostnad på ca. 250.000 eks. mva. I tillegg
kommer årlige kostnader med vedlikehold, frakt, lagring og kapitalkostnader, anslagvis kr.
250.000 per år som gir en årlig kostnad på 500.000 eks. mva. I tillegg bør vi regne en viss
administrativ kostnad med forvaltning, eks. 50.000, slik at kostnad ved utleie til arrangør blir
ca. 550.000 eks. mva. I utgangspunktet bør man regne en noe høyere leie de første fem
årene, og heller trappe leien ned etter hvert.
Dette enkle regnestykket viser at det ligger et betydelig potensiale i en slik investering. Gitt
en kostnadsbesparelse for strøm på 550’ + mva. blir strømavgiften ca. 600-700 kr. lavere enn
i dag. Dette forutsetter at framtidige arrangører benytter løsningen, og må ved framtidige
tildelinger av LS legges inn i tildelingsbrevet. Administrasjonen har kontaktet de fire neste
arrangørene, og tre av disse er veldig interessert i det skisserte opplegget. Stjørdal tenker i
utgangspunktet en mer permanent løsning, uten at dette er endelig avklart.
Etter administrasjonens syn er den største utfordringen å finansiere innkjøpet. Med dagens
egenkapital må finansiering skje gjennom et låneopptak, og tilbudet fra vår faste
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bankforbindelse gjenspeiler at de ser på innkjøpet som en risikoinvestering. Å ha et
alternativ med leieavtale, som er konkurranseutsatt gjennom en anbudsrunde, kan være en
aktuell løsning.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Administrasjonen lyser ut uforpliktende anbud på kjøp av strømskap og kabler til
skyttercampen, med leie som alternativ. Det tas forbehold om finansiering.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 108/2015

Langtidsplan 2016-2020: SWOT-analyse av DFS

Norges Skytterstyre gjennomførte en såkalt SWOT-analyse som grunnlag for oppstart av
arbeidet med ny Langtidsplan 2016-2020. SWOT-analyse er en analyse som kan brukes ved
strategisk planlegging eller kartlegging av organisasjons sterke og svake sider, samt
identifisering av eventuelle utfordringer og muligheter som kan påvirke utviklingen
framover. Forkortelsen SWOT representerer forbokstaven i de engelske ordene strengths
(styrker), weaknesses (svakheter), opportunities (muligheter) og threats (trusler).
Etter en analyse av dagens situasjon i DFS, sammenlignet styret resultatene med tilsvarende
analyse gjort vinteren 2012. Analysen legges til grunn for videre planarbeid.
Styret gikk også gjennom rammeverk for ny langtidsplan. Styret legger til grunn den nye
formålsparagrafen til DFS, selv om den ikke er formelt godkjent av Stortinget.
Videre framdrift:
Desember 2015:

Gjennomgang av rammeverk til ny langtidsplan i styret.
Frist for høringsinnspill fra skyttersamlagene.

Februar 2016:

Administrasjonen legger fram første utkast til ny langtidsplan, der
samlagenes innspill gjennomgås. På dette styremøtet deltar varamedlemmene, og det blir satt av tid til en grundig gjennomgang av
planutkastet.

Mars/april 2016:

Formell behandling av langtidsplanen.

29. juli 2016:

Skyttertingets behandling.

Vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer for videre behandling av ny langtidsplan.
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Sak 109/2015

Stiftelse av nytt selskap: Landsskytterstevnet AS

Norges Skytterstyre registrerer Landsskytterstevnet AS som eget selskap. Selskapets
virksomhet er å sikre Det frivillige Skyttervesen rettighetene til navnet Landsskytterstevnet.
Selskapet kan også involvere seg i annen virksomhet som bidrar til å realisere formålet til Det
frivillige Skyttervesen.
Vedtak:
1. Landsskytterstevnet AS registreres som eget selskap, med en aksjekapital på kr. 30 000.
2. Generalsekretær Jarle Tvinnereim oppnevnes som styreleder for selskapet

Sak 110/2015

B-sak - Samarbeidsavtale om forsikring

Vedtak ført i B-protokoll

Sak 111/2015

B-sak – Anbud premier til Landsskytterstevnet

Vedtak ført i B-protokoll.

Meldingssaker
41. Status LS 2016 Målselv
42. Status LS 2017 Førde
43. Evaluering Norgescup bane 2015
44. Rapport LS 2015 Lesja – Skyteteknisk støtte
45. Rapport LS 2015 Lesja – Resultatservice
46. Rapport LS 2015 Lesja – Salgsavdeling
47. Rapport fra HV-05 – LS 2015 Lesja
48. Rapport fra Forsvaret – LS 2015 Lesja
49. Røykfritt på LS-arenaen (innspill fra DFSU)
50. DFS kursplan 2016
51. Statusrapport kommunikasjonsprosjektet
52. Utkast brev til FD vedrørende elektronisk målmateriell til feltskyting – for tilbakemelding
53. Frifond 2015 – rapport
54. Status LS 2019 Evje
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