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Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 01/2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte i desember 2014

Protokollen for styremøte 5.-6. desember 2014 ble enstemmig godkjent.

Sak 02/2015

Retningslinjer for DFS – Frifond Organisasjon 2015

Norges Skytterstyre vedtok i desember 2014 å endre prinsipp for tildeling av
Frifondmidler fra prosjektstøtte til driftsstøtte.
Driftsstøtte er definert slik i de sentrale retningslinjene:
- Driftsstøtte (Sentralleddet fordeler midlene mellom lokallagene.
- Fordelingsnøkkelen mellom lokallagene må være vedtatt og gjort kjent som en del
av organisasjonens retningslinjer for bruk og fordeling av Frifond-midlene.)
Styret ga samtidig føringer til videre arbeid med retningslinjer og kriterier for DFS Frifond
Organisasjon. Styrets føringer var hovedsakelig i samsvar med DFSU sin innstilling, men
man ønsket å ha med tydelige aktivitetskrav i grunnpakken.

Administrasjonen har gått gjennom rapporteringsmuligheter i Mitt DFS, og hva som er
registrert av data i grunnlagsåret 2014 (DFS har fått dispensasjon til å bruke 2014 som
grunnlagsår, og det vil bli samme grunnlagsår for Frifond 2016). Det er vanskelig å legge
til grunn deltakelse på lagsmesterskap i 2014, da relativt få lag har registrert resultat i
Mitt DFS. Årsrapporten viser antall arrangement og deltakere, men ikke resultatliste med
deltakere som vi er avhengig av for å kunne skille ut deltakere under fylte 26 år (evt. 17
år og yngre).
LNU sitt styre har vedtatt noen endringer i de sentrale retningslinjene for Frifond 2015, de
viktigste er som følger:
-

Informasjon om hvordan sentralleddet søker LNU om overføring av ubrukte midler er
lagt til i § 10.4, i tråd med gjeldende praksis.
I kravene til organisasjonenes interne retningslinjer i § 10.10 er det lagt til to
kulepunkter som informerer om at organisasjonenes interne retningslinjer må
inneholde fristen for å dele ut midler fra sentralleddet til lokallagene, og lokallagenes
frist for å bruke opp midlene. Dette har vært et krav lenge, men stod tidligere
formulert som at retningslinjene måtte inneholde "krav og frister som LNU stiller til
mottakerorganisasjonene under § 10". De nye kulepunktene er altså bare en
tydeligere omskriving av allerede eksisterende krav.

-

I § 10.10 er det også lagt til tekst om at fordelingsnøkkelen for driftstilskudd skal
inkluderes i organisasjonens interne retningslinjer dersom organisasjonen deler ut
midler som driftstilskudd. Dette har også tidligere vært et krav i § 10.5, men kommer
nå tydeligere fram.

-

Skjemaene for særattestasjonene på grunnlagstall og forvaltning er endret, med ny
tekst og en spesifisering av hvor mange stikkprøver revisor forventes å ta under hver
kontrollhandling.

Administrasjonens drøfting
Administrasjonen har i sitt forslag til nye retningslinjer tatt utgangspunkt i styrets drøfting,
og foreslår en fordelingsnøkkel der driftsstøtte blir fordelt på et grunntilskudd og et
aktivitetstilskudd knyttet til DFS-aktivitet i skytterlagene. Den prosentvise fordelinga er 40
for grunntilskudd og 60 til aktivitetstilskudd.
Grunntilskuddet tar utgangspunkt i krav fra LNU, i retningslinjene gitt som kriterier for at et
skytterlag skal kunne motta tilskudd.
Aktivitetstilskuddet gis ut fra to premisser;
- at skytterlaget har arrangert minst ett (åpent) terminfestet stevne i en DFS-aktivitet i
grunnlagsåret, der resultatene er registrert i Mitt DFS (30 %)
- at skytterlaget har minst en deltaker som er 17 år eller yngre ved minst ett
samlagsstevne i grunnlagsåret (30 %)
Her kan det diskuteres om det skal være et åpent terminfestet stevne, eller om det er greit
med et lagsmesterskap. Resultatoversiktene viser som nevnt at relativt få lag innrapporterer

resultat fra lagsmesterskap, så det kan ha som konsekvens at færre lag får midler. På den
annen side er det mange lag som ikke arrangerer åpne stevner, men har lagsmesterskap.
Dersom man forenkler dette til ett terminfestet stevne vil i praksis alle som har registrert
resultat i Mitt DFS i grunnlagsåret telle med. Fordelingsnøkkel kan evt. endres senere når
man får mer erfaring med nye retningslinjer.
Begrepet åpent stevne omfatter her alle stevner som er åpne for deltakere fra andre lag,
eksempelvis samlagsstevner.
LNU har gått gjennom forslag til retningslinjer, og kom med enkelte anmerkninger som er
tatt hensyn til i administrasjonens framlegg. LNU har telefonisk bekrefta at DFS står rimelig
fritt til å definere fordelingsnøkkelen og prosentvis fordeling, men det er viktig at dette kan
dokumenteres elektronisk og at midlene brukes til å stimulere barn og unges aktivitet lokalt i
skytterlagene iht. sentrale retningslinjer fra LNU.
Akseptskjema må inneholde informasjon om hvordan midlene skal brukes (jf. retningslinjer
pkt. 5). Vi kan ha same retningslinjer for hvilke tiltak midlene skal benyttes til som tidligere,
og LNU mente dette var viktig for å sikre at midlene gikk til aktive lag. Rapporten fra
skytterlagene skal inneholde et enkelt regnskap som viser hva midlene er brukt til.
LNU har også bekrefta at medlemskontingent kan beholdes i lokallaget. Det er ikke krav
om at medlemskontingenten skal gå til sentralleddet. De sentrale retningslinjene kan
forstås slik.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Retningslinjer for DFS – Frifond Organisasjon 2015
Retningslinjer for bruk og fordeling av Frifond-midlene til skytterlagene, vedtatt i Norges
Skytterstyre i sak 2/2015 den 9.2.2015. Krav og retningslinjer fra LNU vil i tilfelle motstrid
være bestemmende.
1. Formål
Frifond Organisasjon er en støtteordning til frivillige lag og foreninger som driver barneog ungdomsvirksomhet, herunder skytterlag tilknyttet DFS. Støtteordninga skal bidra til å
stimulere barn og unges aktivitet lokalt i skytterlagene.
5 % av midlene kan brukes av sentralleddet til administrasjon av Frifond-ordninga.
Frifond-midler kan ikke brukes til:
- Innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk
- Mellomliggende lag (skyttersamlag)
- Lønne ansatte, innsamlingsaktivitet eller å bygge egenkapital
- Brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
2. Målgruppe
Midler fra DFS Frifond Organisasjon tildeles som driftsstøtte til skytterlagene, og skal kun
brukes til aktivitet på lagsplan for barn og unge under fylte 26 år i grunnlagsåret.

3. Krav for å kunne være støtteberettiga skytterlag
- Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en
medlemskontingent på minimum 50 kr. Medlemskontingent må være registrert
som «Fullt betalt» i Mitt DFS. Medlemsregistreringa i Mitt DFS må minst
inneholde navn, fødselsår og adresse.
- Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret.
- Skytterlaget må, i henhold til DFS sine grunnregler § 5-10, ha et valgt
ungdomsutvalg.
- DFS skal ha mottatt en bekreftelse fra skytterlagene på at de har brukt opp
fjorårets tilskudd (innlevert rapport) før årets tilskudd utbetales til skytterlagene.
4. Fordelingsnøkkel for tildeling av driftsstøtte
a) Driftsstøtte - grunntilskudd
i.
20 % tildeles alle skytterlag som oppfyller kravene etter pkt. 3 om støtte.
ii.
20 % fordeles etter antall tellende medlemmer under fylte 26 år for
støtteberettiga lag etter pkt. 4.a.i.
b) Driftsstøtte relatert til aktivitet for støtteberettiga lag etter pkt. 4.a.i.
i.
30 % tildeles alle skytterlag som har arrangert minst ett terminfestet stevne
i en DFS-aktivitet i grunnlagsåret, der resultatene er registrert i Mitt DFS.
ii.
30 % tildeles alle skytterlag som har minst en deltaker som er 17 år eller
yngre ved minst ett samlagsstevne i grunnlagsåret.
5. Aktiviteter som driftsstøtten kan brukes til
- Aktivitet knyttet opp imot langtidsplanen.
- Innkjøp av utstyr til skyteaktivitet. Herunder våpen, skyteutstyr, etc. Midlene kan
ikke brukes til elektroniske skiver utendørs, ventilasjon, støvsugere etc.
- Utgifter til barn og unge med særskilte behov
- Miljøtiltak i regi av skytterlaget (sosiale tiltak).
- Ammunisjon, støtte til kjøp av kaliber 22. og rekruttpatroner kal. 6,5. Midlene
skal nyttes til tiltak på lagsplan som eksempelvis instruksjon og opplæring, og kan
ikke fordeles ut til enkeltskytteres egne aktiviteter.
6. Utbetaling av driftsstøtte
DFS søker LNU om midler fra Frifond Organisasjon innen søknadsfrist i tilskuddsåret, og
får normalt svar på søknaden i juni.
Frifondmidler til skytterlagene beregnes etter mottatt tilskudd fra LNU. Grunnlaget for
beregninga er kriterier etter pkt. 3 og fordelingsnøkkel i pkt. 4.
DFS sender akseptskjema med svarfrist til skytterlagene snarest etter at DFS sentralt har
fått sin tildeling fra LNU. Eventuelle restmidler som følge av manglende svar på
akseptskjema fordeles likt på lag som har akseptert. Utbetaling av midlene skjer normalt
snarest etter mottatt akseptskjema, og senest innen 1. desember i tilskuddsåret.
Skytterlagene skal ha benyttet midlene innen 1. juni i kalenderåret etter tildelingsåret.

7. Rapportering
Skytterlagene skal rapportere bruk av midler på eget skjema senest 1. juni i kalenderåret
etter tilskuddsåret. Rapporten skal inneholde et enkelt regnskap for bruk av midlene.
Dersom rapportskjema ikke sendes inn, skal de tildelte midlene tilbakebetales.
Skytterlagene skal bekrefte at de har brukt opp fjorårets støtte før DFS sentralt utbetaler
årets støtte.
DFS vil kreve tilbake ubrukte midler.
DFS kan kreve ytterligere dokumentasjon eller stille særskilte vilkår for tilsagnet for å
sikre at tildelte midler blir brukt i tråd med retningslinjene.
8. Klageadgang
Vedtak om tildeling eller avslag kan påklages til Norges Skytterstyre.
Det gis likevel ikke klageadgang på vedtak om en reduksjon av tilskuddet der det ligger til
grunn en lik prosentvis fordeling blant alle søkere.
Skriftlig klage skal sendes Skytterkontoret senest 3 uker etter at melding om tildeling av
tilskudd er mottatt (akseptskjema).
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 03/2015

Foreløpig tidsplan LS 2015

Administrasjonen har utarbeidet en foreløpig tidsplan til LS 2015, som forelegges Norges
Skytterstyre i tråd med håndbok for Landsskytterstevnet. Det er ikke angitt klokkeslett på
den foreløpige planen, da dette vil bli påvirket av antall deltakere. Landsskytterstevnet
starter med militært NM torsdag 30. juli og den sivile delen fredag 31. juli. Finale AG-3 og
HK-416 fredag 31. juli.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Administrasjonens framlegg til foreløpig tidsplan for Landsskytterstevnet 2015 godkjennes.
Forslaget til tidsplan offentliggjøres, men det tas forbehold om justeringer på tidsplanen
etter påmeldingsfristens utløp.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 04/2015

Tidspunkt for Skyttertinget 2015

Tidspunkt for Skyttertinget framgår ikke av vedtatt møteplan i sak 85/2014, men i
saksutredninga er det antyda lørdag 1. august i samsvar med praksis de siste årene.
Etter foreløpig tidsplan starter årets Landsskytterstevne med militært NM torsdag 30. juli
og den sivile delen fredag 31. juli. Finalen for AG-3 og HK-416 planlegges gjennomført før
åpningen fredag 31. juli. Åpningsseremonien er tenkt gjennomført fredag 31. juli ca. kl.
18.00.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Skyttertinget 2015 avholdes lørdag 1. august med start kl. 08:30.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 05/2015

Søknad om ekstraordinært banebidrag Klepp skytterlag

DFS har mottatt søknad om bidrag til etablering av elektronisk anlegg for feltmessig
skyting (Stang og felthurtig) på Klepp skytterlag sitt baneanlegg i Rogaland.
Anleggskostnadene er anslått til kr 300 000,- jfr skytterlagets eget overslag, og
planlegges finansiert gjennom diverse bidrag fra for eksempel kommunen, DFS og andre
samt dugnad og egenkapital. Klepp skytterlag har søkt om kr 50 000,- fra DFS til tiltaket.
Klepp skytterlag beskriver i sin søknad at anlegget skal utformes slik at det kan etableres
inne på skytebaneområdet, med de rammer og eventuelle begrensninger det kan gi. De
har funnet en løsning de mener gir en akseptabel utforming i krysningspunktet mellom
bruksmessig egnethet og arealknapphet.
Et tiltak som innebærer endring i bruksmønster og/eller bygging på et skytebaneanlegg
vil for å være lovlig i forhold til offentlige tillatelser og retningslinjer, måtte avklares med
godkjenningsmyndighetene. I dette tilfellet er kommunen og Politiet de mest
nærliggende.
Kommunen godkjenner byggesøknader som behandles etter Plan og bygningsloven og
stiller eventuelt krav om redegjørelse for at endring i bruksmønster ikke forverrer
støyutslippene fra anlegget. Kravene jf. Retningslinjene for støy i arealplanlegging (T 1442) kommer normalt ikke til anvendelse for eksisterende anlegg som har for høye
støynivåer. Likevel kan en endring i støybildet og/eller en vesentlig økning i aktiviteten,
medføre at anlegg kan måtte akseptere bruksrestriksjoner eller utgifter som følge av
andre pålagte tiltak, eventuelt at man må avstå fra å utføre det omsøkte tiltaket, for ikke
å utløse konsesjonsbehandling fra Fylkesmannen.

Naboklager i etterkant av endring i bruksmønster kan også i enkelte tilfeller utløse
konsesjonsbehandling til tross for at kommunen har godkjent byggesøknad. Slike tilfeller
kan være der hvor det viser seg at støybildet har endret seg og kommunen har unnlatt å
kontrollere at tiltaket ikke medfører forverring av støy. Således vil det for anleggseier
være i egen interesse å avklare slike forhold uavhengig av kommunens krav.
Politiet er godkjenningsmyndighet for sikkerhetsmessige forhold og skal normalt gi
sikkerhetsmessig forhåndsgodkjenning jfr. sikkerhetsforskriftene, samt ny
Politigodkjenning etter ferdigstillelse.
Anleggsavdelingen har i forbindelse med at saken skal fremmes for skytterstyret vært i
kontakt med Klepp skytterlag for innhenting av nødvendig informasjon. I denne
sammenheng har laget blitt tilbudt bistand til å gjøre de nødvendige beregninger av støy,
samt at man utarbeider en oversikt over eventuell endring av fareområde som følge av
tiltaket.
Det har vært gitt bidrag til anlegg for feltmessig skyting, i noenlunde samme
størrelsesorden de senere år, for lignende tiltak. Siste gang dette ble gjort ble Os
skytterlag innvilget bidrag på kr 100 000,- til et anlegg for feltskyting som også benyttes
av forsvarets avdelinger jf. sak 19/2014.
Norges Skytterstyre gjorde i sak 3/2012 følgende vedtak:
Tildeling av nye ordinære banebidrag settes midlertidig på vent inntil det blir tilgjengelige
midler.
Administrasjonens drøfting
Søknader som har blitt fremmet hvor skytterlag søker om midler til tiltak til feltmessige
aktiviteter og som samtidig benyttes av forsvaret har blitt sett på som svært positive
tiltak. Det er selvsagt også en fordel i slike saker dersom det legger til rett e for å
stimulere barn og unge til å drive med feltskyting.
I dette konkrete tilfellet beskriver Klepp skytterlag en god ungdomsaktivitet hvor
interessen for hurtigskyting og felt er relativt stor.
Tiltaket de søker om bidrag til, er i hovedsak begrenset til hurtigskyting, men til en viss
grad vil man også ha en mulighet for ordinær feltskyting med noen begrensninger. I
minste fall vil anlegget kunne fungere som en kontroll av innskyting mv.
En etablering av et anlegg for hurtigskyting på Klepp skytterlag sin bane, er som laget
påpeker i tråd med DFS sin langtidsplan. I lys av dette bør man derfor, om mulig,
stimulere for slike tiltak.
Klepp skytterlag har ikke leieavtale med Forsvaret nå, men har hatt dette tidligere.
Av øvrige negativer aspekter utenom Forsvarets fravær på anlegget, kan det nevnes at
det i søknaden ikke fremgår om prosjektet er realiserbart på alle måter.

Klepp skytterlag har gjennomføringsevne til å realisere prosjektet fordi laget er aktivt, og
har ressurser i form av dyktige tillitsvalgte og dugnadsinteresserte. I tillegg har laget
tidligere vist at de kan organisere, samt at de formentlig har tilstrekkelig egenkapital som
sikrer den nødvendige utførelsen og byggingen. Gjennomføringsevnen på dette området
bestrides ikke.
Det som imidlertid foreløpig ikke er klarlagt fra Klepp skytterlag sin side er om de
nødvendige sikkerhetsmessige forhold og forhold som berører støy medfører at
offentlige tillatelser til tiltaket kan gis.
Skytterlaget er på bakgrunn av dette tilbudt bistand til å avklare de nødvendige forhold
som berører støy og sikkerhet.
En utbetaling av bidrag av denne type fordrer også at man foretar en vurdering av
budsjettsituasjonen til DFS. Vi er inne i et spesielt krevende år med tanke på økonomien
både på grunn av store utgifter knyttet til elektronisk feltskyting på Landsskytterstevnet,
men også på anleggsavdelingens budsjetter, knyttet til Miljøpakkeprosjektene mv. Det er
heller ikke budsjettert for tildeling av ekstraordinære banebidrag i 2015 og Skytterstyret
har allerede tildelt midler til tribuneanlegg LS 2015 Lesja.
Budsjettsituasjonen på anleggsavdelingen er med andre ord i 2015 spesielt krevende,
også fordi vi ikke vet tilbudssummene på Miljøpakkeprosjektene. Det er derfor ikke
tilrådelig å sette budsjettsituasjonen under ytterligere press ved å nå tildele
ekstraordinært banebidrag, utover de budsjetterte midlene, før vi vet mer om hvordan
budsjettsituasjonen utvikler seg i løpet av året.
For anleggsavdelingens vedkommende er imidlertid fremtidig budsjettsituasjon bedret
etter 2015, såfremt ikke ytterligere kutt blir gjort, fordi etterslep på banebidrag
forhåpentligvis er a jour i 2015. Det vil da være naturlig at man på ny tar opp til vurdering
hvordan man ønsker at ordningen med banebidrag skal være i fremtiden, og om det skal
avsettes midler til ekstraordinære banebidrag.
Konklusjon
Tiltaket som beskrives i søknaden fra Klepp skytterlag er utvilsomt et nyttig tiltak med
tanke på at det er aktivitetsskapende og legger til rette for hurtigskyting. Så len ge det
foreligger uavklarte forhold i søknaden, og det ikke er budsjettert midler til
ekstraordinære banebidrag, mener administrasjonen at søknaden må settes på vent.
Dersom forhold knyttet til sikkerhet og støy blir avklart i løpet av året, og den
økonomiske situasjonen gir for rom for det, kan saken tas opp igjen til
realitetsbehandling i løpet av høsten.
Det er også et moment at når styret har vedtatt midlertidig stans i tildeling av ordinære
banebidrag kan det være uheldig å tildele ytterligere midler til ekstraordinære tiltak før
ordningen med ordinære banebidrag blir evaluert.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ser positivt på at Klepp skytterlag ønsker å etablere et elektronisk
anlegg for feltmessig skyting. Realitetsbehandling av søknad om ekstraordinære
banebidrag fra Klepp skytterlag utsettes til høsten 2015.
Habilitet
Norges Skytterstyre vurderte habiliteten til Jens Sverre Knutsen og Kjell Strand Hovland,
med bakgrunn i at begge er medlemmer av Klepp skytterlag. Norges Skytterstyre gjorde
et enstemmig vedtak om at Knutsen og Hovland var inhabile i saken. Knutsen og Hov land
fratrådte under behandling av saken.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 06/2015

Rapport om miljøpakkemidler 2014 og årsplan 2015

Administrasjonen la fram rapport med status for økonomi og byggeframdrift for
prosjekter tilknyttet miljøpakken i 2014, samt årsplan for 2015.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Administrasjonens rapport om miljøpakkemidlene 2014 og årsplan for 2015 tas til
etterretning.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 07/2015

Norgescup – Utvidelse av klasser

Leikanger skyttarlag har gjennom Sogn Indre skyttarsamlag fremmet forslag om å innføre
Norgescup for alle klasser i DFS (unntatt Åpen klasse og militære våpen).
Under regional samling for Sør- og Vestlandet ble det utformet et opprop for at det skulle
innføres en egen Norgescup for klasse V55.
Administrasjonens drøfting
Saken ble på generelt grunnlag drøftet på forrige styremøte. DFSU drøftet allerede i februar
2014 forslaget om NC-cup for ungdomsklassene, og de uttrykte da en negativ holdning til at
det skulle opprettes en egen NC for klasse R, ER og J.
Grunnlaget for at DFSU ikke ønsket NC i disse klassene, var at de mener det først og fremst
er viktig at de yngste skytterne støtter opp om konkurransetilbudet lokalt. De mener videre
at en NC for disse klassene vil bidra til økte kostnader, og at ikke er ønskelig å stimulere til et

større fokus på de beste skytterne. Ved at vi har Landsskytterstevnet, er det et godt tilbud på
nasjonalt plan for de yngste skytterne.
Administrasjonen er enig i DFSU sine vurderinger. NC-stevnene er i dag åpne for alle klasser,
og det er selvfølgelig stimulerende for lokale skyttere og enkelte langveisfarende
ungdomsskyttere å delta på disse stevnene. Å tilrettelegge for en egen NC for disse klassene,
er likevel slik administrasjonen ser det ikke et tiltak som kan forsvares med mål om å øke
rekrutteringen. De beste skytterne med ressurssterke foreldre vil selvsagt få et enda bedre
konkurransetilbud med større prestisje, men for DFS som en breddeorganisasjon er ikke
dette et mål i seg selv. Tvert imot, kan det at de beste skytterne drar rundt i landet på NC
virke negativt for aktiviteten på lokalt plan.
Å innføre NC for klasse 1 og 2, er slik administrasjonen ser det heller ikke å anbefale. Disse
klassene er også rekrutteringsklasser, hvor det er tvilsom rekrutteringseffekt av at de beste
skytterne skal få et større konkurransetilbud på nasjonalt plan. Større prestisje i disse
klassene vil trolig også medføre at flere bevisst vil forsøke å holde seg i disse klassene for å
øke sjansen for mer «heder og ære».
Forslagene om egen NC for klassene V55, V65 og V73 vil trolig heller ikke ha noen spesielt
god effekt, utover at de beste skytterne får et økt nasjonalt konkurransetilbud. Mange reiser
i dag rundt i landet på disse NC-stevnene, og selv uten at det arrangeres egen NC for disse
klassene, har det stor prestisje å vinne eller hevde seg i toppen på NC-stevnene. At klasse
V55 stort sett «består av skyttere med tid, råd og anledning til å reise på NC», som det
skrives i oppropet fra Sør- og Vestlandet, er slik administrasjonen ser det ikke grunn i seg
selv til å innføre en egen NC for denne klassen. Om påstanden er riktig eller gal er heller ikke
godt å dokumentere. At mange V55 skyttere deltar på NC-stevner i dag beviser imidlertid at
oppslutningen i disse klassene ikke trenger NC-status for å få god deltakelse.
Administrasjonen tror videre at innføring av egen NC for flere klasser enn i senior klasse 3–5,
vil gi økt oppmerksomhet på hvor NC-stevnene skal arrangeres. Den geografiske spredningen
på stevnene rundt om i landet vil bli mer avgjørende, enn at stevnene blir avholdt på steder
med god kapasitet og tilrettelegging for et størst mulig antall skyttere. Dette kan medføre at
NC-cupen for klasse 3. – 5. får mindre prestisje, da mange toppskyttere vil finne
Norgescupen mindre attraktiv p.g.a. høyere kostnader.
Alt i alt mener administrasjonen at dagens NC bør opprettholdes slik den er i dag. I tråd med
Langtidsplanen punkt 9,3, bør det likevel ses på arrangementsmessige tiltak for å øke
kvalitet og status på stevnene for markedsføringen av DFS. Det krever god
arrangørkompetanse med tilrettelegging også av de ytre rammen for stevnet. Dette vil NCkomiteen drøfte videre og komme tilbake med innspill til Norges Skytterstyre.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Dagens ordning for gjennomføring av Norgescup i baneskyting opprettholdes.
Oddbjørn Meland fremmet følgende forslag:
Fra og med banesesongen 2015 utvider DFS den eksisterende Norgescupen til å omfatte
klasse V55, med samme opplegg som for klasse 3-5 men med følgende forenklinger.

a) Vedr. diverse bestemmelser.
- Ingen obligatoriske stevner
- Ingen seeding på noe stevner
- Ingen avsluttende finale
- Ingen omskyting for å skille de tre beste sammenlagt – lik rangering gir lik premiering
b) Vedr. sammenlagt premiering.
- Standard NC sølvbeger til de 15 (evt 10) beste sammenlagt (sum av de 6 beste 35
skudds stevneresultater, med full rangering i hht skytterboken)
- Medaljer til de tre beste sammenlagt, gylt sølvmedalje til vinneren og sølvmedalje til
nr 2 og 3.
- Gavepremier eller annen form for sammenlagt premier ut over sølvbeger / medaljer
til de 3-5 beste sammenlagt.

Vedtak
Administrasjonens forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme. Vaaje, Skaug, Ivarrud, Gjerstad,
Knutsen, Hovland og Halset stemte for administrasjonens forslag, mens Meland stemte
for eget forslag.

Sak 08/2015

Tidspunkt for LS 2016

Landsskytterstevnet 2016 skal avholdes i Målselv. Målselv har normalt færre deltakere, slik
at det trengs èn dag mindre på gjennomføringen. Normalt sett ville stevneperioden være fra
fredag 29. juli til fredag 5. august, inkludert militært NM.
I 2016 er det Olympiske sommerleker i Brasil. Disse lekene starter fredag 5. august.
NRK har ikke senderettigheter til sommer-OL, da det er TV2 som har kjøpt disse. Likevel er
det stor sannsynlighet for at NRK vil ha en eller annen form for dekning av OL-åpningen på
fredag 5. august. Under fjorårets kontraktsforhandlinger mellom DFS og NRK ble det drøftet
om dette burde medføre at man flyttet avslutningen av LS en dag tidligere, slik at stevnets
siste dag ble torsdag 4. august. Dette i lys av at oppmerksomheten om Stang- og
felthurtigfinalen vil kunne komme i «skyggen» av OL-åpningen på NRK.
Da det også etter årets kontraktsforhandlinger med NRK, fortsatt er uklart om OL-åpningen
vil medføre en uheldig «kollisjon» med LS-avslutningen, anbefaler administrasjonen at
endelig beslutning om LS-perioden for 2016 utsettes til våren.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Saken utsettes.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 09/2015

Samarbeidsavtale med Trimtex

I tråd med kommunikasjons- og markedsstrategien, la administrasjonen i sak 112/2014
fram et forslag til samarbeidsavtale med Trimtex for salg av overtrekks- og treningsutstyr
til skytterlag. Forslaget gikk på at det skal legges til rette for at overtrekks- og treningstøy
skal selges direkte fra Trimtex til skytterlag påført logo fra DFS og navnet Det frivillige
Skyttervesen.
Etter at Norges Skytterstyre ga noen føringer for en slik avtale i sak 112/2014, la
administrasjonen denne gang fram et forslag til avtale med Trimtex for godkjenning.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre godkjenner samarbeidsavtale mellom DFS og Trimtex. Avtalen føres i Bprotokoll.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 10/2015

Prosjektstøtte til tiltak etter Langtidsplanen

DFSU ønsker at det i framtid kan budsjetteres med prosjektmidler til innovative
prosjekter der DFSU kan tildele midler etter vedtatte kriterier. Prosjektene må være
knyttet til mål/tiltak i langtidsplanen. Dette for å gi skytterlag som lager kreative og ik ke
minst gode opplegg som kan skape ekstra aktivitet en ekstra oppmuntring.
DFSU forutsetter at skytterlagene som får tilskudd presenterer prosjektet under DFS sin
idébank på hjemmesiden. En vedtatt ordning brukes aktivt mot skytterlagene, og vil etter
DFSU sin mening sammen med idebanken stimulere til kreativitet og deling av gode
ideer.
DFSU anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
DFSU gis fullmakt til å tildele tilskudd til spesielt innovative prosjekter etter følgende
kriterier i denne langtidsplanperioden:
-

Skal være rettet mot innovative tiltak/prosjekter i det grunnleggende
rekrutterings-arbeidet
Maks. 10 000 kr. per prosjekt
Årlig budsjett på 30 000 kr. (kan ha etterslep om det er mange gode forslag ett år)
Hver enkelt søknad behandles av DFSU fortløpende i sine møter slik at utvalget får
kjennskap til prosjektet og kan bygge videre på ideen.
DFS får rettigheter til å publisere ideen.
Profileres på DFS hjemmeside og i andre relevante medier.

I 2015 og 2016 belastes tilskudd DFSU sitt budsjett på post som er avsatt til
gjennomføring av planlagte tiltak i langtidsplanen.

Administrasjonens drøfting
Administrasjonen mener DFSU sitt forslag er positivt, og kan stimulere skytterlagene til å
tenke nytt og kunne få støtte til kreative tiltak som kan bidra til økt rekruttering. Det er
en forutsetning at tiltakene ikke får støtte fra andre bidragsordninger i DFS.
DFSU har de siste årene søkt Forsvarsdepartementet om prosjektmidler til
gjennomføring av tiltak etter langtidsplanen. I 2015 er det bevilget 100.000 kr til dette
formål, og administrasjonen ser DFSU sitt forslag som en svært god måte å bevisstgjøre
og involvere organisasjonen i vårt arbeid med gjennomføring av tiltak i langtidsplanen.
Administrasjonen har gjort enkelte presiseringer av ordlyden i DFSU sin anbefaling, og
tatt med at det ikke kan tildeles midler fra andre bidragsordninger i DFS.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
DFSU gis fullmakt til å tildele tilskudd til innovative prosjekter i langtidsplanperioden
2012-2016 etter følgende kriterier:
-

Skal være rettet mot innovative tiltak i det grunnleggende rekrutteringsarbeidet.
Maks. 10 000 kr. per prosjekt.
Årlig budsjett på 30 000 kr., der det kan utøves en viss fleksibilitet innenfor
rammen av prosjektpost langtidsplan i DFSU sitt budsjett.
Hver enkelt søknad behandles fortløpende av DFSU.
Prosjektene får ikke tildelt midler fra andre bidragsordninger i DFS.
DFS får rettigheter til å publisere prosjektet på www.dfs.no.
Prosjektet profileres på DFS hjemmeside og i andre relevante medier.

Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 11/2015

Utkast til samarbeidsavtale med Gjensidige

Administrasjonen la fram utkast til samarbeidsavtale med Gjensidige. Vedtaket ført i B protokoll.

Sak 12/2015

Retningslinjer for Norges Skytterstyre

Administrative retningslinjer for Norges Skytterstyre ble enstemmig vedtatt.

Meldingssaker
1. Status LS 2015 Lesja
2. Status LS 2016 Målselv
3. Status LS 2017 Førde
4. Forslag om endring av skyteprogram for organisasjonsmedalje
5. Foreløpig sakliste til Skyttertinget (legges fram på møtet)
6. Kaliber 5,56 – gjennomgang av foreløpig saksutredning
7. Forlengelse av avtale med NRK
8. Tildelingsbrev fra Forsvarsdepartementet
9. Oversikt saker til styret 2015 (gjennomgås på styremøte)
10. Evaluering instruks for regionale skytebanekontakter
11. Status saker som er oversendt til Forsvarsdepartementet for godkjenning
12. Ny 5-års klausul med SIG Sauer
13. Status Nordisk mesterskap 2015

