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ANMERKNINGER

Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 75/2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte i august 2015

Protokollen for styremøtene under LS 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 76/2015

Oppfølging av saker fra Skyttertinget 2015

Status for oppfølging av tingsaker 2015:
Sak 5: Søknad om tildeling av LS 2019
Oppstartsmøte med GIHV og Evje iht. punkt 4.1 avholdes mandag 21. september.
Sak 9: Forslag om endring av Den norske skyttermedaljen
Saken er oversendt til Sotnakk-utvalget.
Sak 10: Forslag om å innføre offisielle Landsdelskretsstevner på 15 m
Vedtak på Skyttertinget:
«Sak vedrørende innføring av offisielle landsdelskretsstevner på 15 meter utsettes til
Skyttertinget 2016. Forslaget oversendes Norges Skytterstyre til videre behandling.»

Administrasjonen anbefaler at saken oversendes Sotnakk-utvalget for gjennomgang og
innstilling, og overleveres Norges Skytterstyre til videre behandling sammen med utvalgets
rapport innen 1. februar 2016.
Sak 11: Rullering av Langtidsplan 2012-2016 – Økonomisk prognose
Vedlegg med vedtatte endringer i økonomisk prognose legges på nett.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Forslag om å innføre offisielle landsdelsmesterskap på 15 m oversendes Sotnakk-utvalget for
gjennomgang og innstilling, og overleveres Norges Skytterstyre til videre behandling
sammen med utvalgets rapport innen 1. februar 2016.
Norges Skytterstyre tar for øvrig orientering fra administrasjonen til etterretning.
Kjell Strand Hovland fremmet følgende forslag:
Forslag om å innføre offisielle landsdelskretsmesterskap på 15 meter behandles i tråd med
Skyttertingets vedtak i sak 10/2015. Saken oversendes således ikke til Sotnakk-utvalget.
Norges Skytterstyre tar for øvrig orientering fra administrasjonen til etterretning.
Vedtak:
Hovland sitt forslag enstemmig vedtatt.

Sak 77/2015

Klassesetting for 2016

Administrasjonen har sett på deltakerstatistikk fra samlagsstevner, landsdelskretsstevner og
Landsskytterstevnet. Nivået og antallet i klassene holder seg nokså stabile, mens man som
tidligere år ser noen regionale forskjeller på antallet i hver klasse.
Administrasjonen mener det burde vært høyere nivå for å rykke opp fra klasse 1 til 2, og for
å rykke opp fra klasse 2 til 3. Mange ønsker å fortsette lengre med å skyte liggende i klasse 1,
mens det samme gjelder skyttere i klasse 2 som blir «tvunget» opp i klasse 3 og stående
skyting. Det som taler mot et slikt forslag er at nivået i klasse 1 og 2 da naturlig vil bli høyere.
Administrasjonen ser det som et argument i seg selv å skape mest mulig ro om
klassesettings-poengsummene. Det at de fleste poengsummer nå knyttes til hele 10-tall gjør
det også forholdsvis enkelt å kjenne poenggrensene.
Et siste argument som gjør at vi i denne omgang ikke vil foreslå endringer, er at Sotnakkutvalget nå gjennomgår klassestrukturen. Hvis de foreslår endringer, så kan det i sin tur
påvirke disse poengsummene. Det vil således være hensiktsmessig å avvente eventuelle
endringer på neste års Skytterting.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Klassesettingspoengsummene for sesongen 2015 beholdes uendret til sesongen 2016.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 78/2015

Landslotteriet 2016

Skyttertinget vedtok i forbindelse med sak 11 – Rullering av økonomisk prognose, at det skal
gjennomføres Landslotteri også i 2016. Erfaringer med Landslotteriet 2014 er en viktig faktor
ved gjennomføring av Landslotteri i 2016.
Administrasjonens drøfting
Med utgangspunkt i erfaringene fra siste landslotteri må følgende punkter drøftes:
- Salgsmengde reduseres fra 200 000 til 120 000 lodd á kr. 25,-. Det opprettholdes
en grunnpakke på 100 lodd á kr. 15,- som de oppfordres om å kjøpe for videresalg. Resterende lodd selges som tilleggspakker som utløser motivasjonspremier.
- Vurdere å gå fra 4 til 3 gevinstgrupper. Gevinstgruppe 2 og 3 må få en verdi som
kan utbetales i penger, enten direkte fra selger (skytterlag) eller ved innsendelse
av vinnerlodd til Skytterkontoret. På denne måten er en sikker på ikke å kjøpe for
mange gevinster i gruppene med lavest gevinstverdi.
- Opprettholde en salgsperiode som varer fra mars til oktober. På denne måten vil
loddene kunne selges på Skytingens Dag-arrangementer og andre tilsvarende
samlinger samt jegertreninger, og vil kunne knytte DFS-begrepet og skytterlagene
nærmere sammen og på denne måten gjøre begrepet mer kjent i lokalmiljøene.
- Se på landslotteriene som en fast del av administrasjonens gjøremål. Selv om
selve lotteriet tidsbegrenses til ett år vil både forberedelser og avslutninger finne
sted i årene mellom.
Ellers bør så vel forberedelser som avslutninger foregå etter samme mønster som ved
Landslotteriet 2014.
Budsjett for landslotteriet 2015
Salgsvolum 120 000 lodd á kr. 25 per lodd, samlet salgsverdi kr 3 000 000,-.
Inntekter
Salgsinntekter
Fradrag for provisjon til skytterlagene
DFS’ andel

3 000 000
1 305 000
1 695 000

Kostnader
Lønnskostnader (evt. fast adm. kostnad)
Gevinster
Trykking av skrapelodd
Motivasjonspremier
Porto og andre kostnader
Sum kostnader

200 000
700 000
175 000
150 000
60 000
1 285 000

Resultat

410 000

Landslotteriets formål
DFSU har drøftet lotteriets formål, og tenker seg at det relateres til feltmessige øvelser iht.
langtidsplan. DFSU har møte 21. september, og behandle forslag til formål som oversendes
Norges Skytterstyre til behandling på oktobermøtet. I lotteriloven er kravet at «Lotteri kan

bare avholdes til inntekt for et humanitært eller samfunnsnyttig formål». I godkjenningsbrevet fra Lotteritilsynet til DFS dat. 10.9.2001 er det en forutsetning at lotteriinntektene går
til den delen av virksomheten som er rettet mot barn og unge under 18 år. Formålene med
DFS’ landslotteri har etter dette vært relatert til ungdomsarbeid.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
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.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 79/2015

Status kommunikasjonsprosjekt

I sak 102/2014 ble det gitt en stillingsbeskrivelse for et treårig engasjement (2015 – 2017) av
prosjektleder kommunikasjon og media i 80 % stilling. Tor Idar Aune ble ansatt i
prosjektstillingen fra 1/1-2015. Administrasjonen rapporterte til styret om arbeidet så langt.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar administrasjonens rapport om oppfølging av
kommunikasjonsprosjektet i DFS til etterretning. Prosjektet følges opp som meldingssak i
senere styremøter.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 80/2015

Fremtidig løsning for strøm til skyttercamp

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 utover foreløpig skisse
fra Traffic Solutions. I utgangspunktet er det vanskelig å gjøre mer utfyllende vurderinger før
vi henter inn anbud, eller eventuelt knytter til oss tekniske rådgivere.
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.
DFS har per i dag ikke likviditet til innkjøp av utstyr, og finansieringen må skje med
låneopptak. En eventuell slik anbudsrunde med oppfølging vil også kreve betydelig
ressursbruk fra Skytterkontoret.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer for videre arbeid med eventuell fremtidig løsning for strøm
til skyttercamp på Landsskytterstevnet.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 81/2015

Norgescup Stang- og felthurtigskyting

Kurt Eirik Bekkevold og Roy Håkstad fremmet i 2013 et forslag til Norges Skytterstyre om å
gjennomføre en prøveordning med Norgescup i Stang- og felthurtigskyting, som ble godkjent
av styret i sak 108/2013. De gjennomførte to stevnehelger i 2014, en på Østlandet og en i
Nord-Norge, med tre stevner hver helg.
Ut i fra tilbakemeldinger fra deltakere, skyttermiljøet og media ble cupen godt mottatt.
Runden i nord ble fyldig dekket av 3 lokalaviser, i tillegg til regionalavisen Nordlys, NRK
Nordnytt (radio) og vårt Skyttertidende. Vi fikk sågar et innslag på NRK Sportsrevyen fra
finalen på Østlandet, med fokus på jentenes fremmarsj i hurtigøvelsene.
Med bakgrunn i den positive mottakelsen fikk søkte Bekkevold og Håkstad om å få cupen
som offisiell NC i 2015. Norges Skytterstyre vedtok i sak 83/2014 å gjennomføre ett år til
med en prøveordning.
Erfaringene fra prøveårene tilsier at Norges Skytterstyre nå må ta stilling til om vi skal
innføre en offisiell Norgescup for Stang- og felthurtigskyting.
NC-komiteens kommentar
NC-komiteen har gjennom 2015 utviklet resultatsystemer slik Skytterkontoret har tatt seg av
resultatservice fra de to NC-rundene. NC-komiteen støtter initiativtakernes argumentasjon
for videreføring av cupen, da dette vil gi økt fokus rundt feltøvelsene og ikke minst
hurtigøvelsene som også er relevante i forhold til dyktiggjøring av skyttere til landets
Forsvar.

Administrasjonens drøfting
Det er ikke tvil om at Norgescupen har vært med på å heve status og nivå i hurtigøvelsene,
noe finalen fra LS i år viste. I tillegg er det kommet med mange jenter, som har hevdet seg i
øvelsene både lokalt, i NC og under LS. Norgescupen i kombinasjon med kurs i Stang- og
felthurtigskyting for kvinner har bidratt til at vi fikk første kvinne i felthurtigfinalen på LS i
2014, og første kvinne i stangfinalen i 2015.
Det store flertall av skytterne som hevdet seg i cupen, eller i et av enkeltstevnene, er
skyttere man vanligvis ikke finner i toppen av resultatlistene i NC bane. Dermed mener vi
cupen også har fylt et tomrom, og skapt en arena for de som liker felt bedre enn bane.
Administrasjonen er som NC-komiteen positiv innstilt til å videreføre Norgescup for Stangog felthurtigskyting. Dette er også i tråd med Langtidsplanens punkt 9.4, som har som mål å
gjøre disse disiplinene mer attraktive. I tillegg synes det å være politisk korrekt med
utgangspunkt i de tilskudd som FD har gitt til kurs i Stang- og felthurtigskyting for kvinner.
Etter to år med prøveordning, har vi tilstrekkelig grunnlag for å kunne fatte en beslutning om
Norgescup i Stang– og felthurtigskyting skal være en offisiell NC. En beslutning må også sees
i sammenheng med et ønske om også å utvikle de andre skytedisiplinene i DFS, herunder f
Administrasjonen konkluderer således med at Norgescup i Stang- og felthurtig videreføres i
2016 som offisiell NC. Dette forutsetter et videre samarbeid med initiativtakerne, som har
sagt seg villig til å bistå Skytterkontoret med utvikling og videreføring av konseptet. Detaljer
og evt. kostnader vil avklares i et felles møte ved NC-komiteen og initiativtakerne i løpet av
høsten 2015. Kostnader med cupen må dekkes innenfor NC-budsjettet, og det bør innføres
et arrangementsbidrag til DFS sentralt på lik linje med NC baneskyting.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. Norgescup i Stang- og felthurtigskyting videreføres som offisiell Norgescup fra og med
2016.
2. NC Stang- og felthurtigskyting skal arrangeres samtidig med NC bane i geografisk nærhet.
3. Skytterne skal betale arrangementsbidrag til DFS sentralt øremerka til finansiering av
cupen på lik linje med NC baneskyting.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 82/2015

Rapport status miljøpakkemidler

Skytterstyret ble orientert om status for budsjett, prosjekter og byggefremdrift for
Miljøpakken i 2015 og pågående prosjekt for 2016.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Administrasjonens rapport om miljøpakkemidlene tas til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 83/2015

Innspill til regelendringer i Skytterboka

Norges Skytterstyre gjør hver høst en vurdering mulige regelendringer i forbindelse med
trykking av Skytterboka/vedlegg til Skytterboka. Grunnlaget for vurdering av regelendringer
er forslag og innspill fra diverse hold og erfaringer som man gjør seg med gjeldende
regelverk.
Det første spørsmålet man bør ta stilling til nå er om det bør trykkes ny Skytterbok for 201617. Sotnakk-utvalgets gjennomgang av klassesetting og skyteprogram skal behandles på
Skyttertinget i 2016, og behandlingen kan medføre større endringer i regelverket som kan
gjøre det nødvendig å trykke ny Skytterbok allerede fra 2017. Dersom det blir vedtatt
vesentlige endringer som har innvirkning på mange punkt i Skytterboka blir det svært
uoversiktlig med et omfattende vedlegg.
Administrasjonen anbefaler å avvente trykking av ny Skytterbok, slik at den neste blir 20172018. Vedlegg 1 oppdateres med de til nå relativt få regelendringer som er vedtatt. Dersom
styret mener dette er beste løsningen bør vi heller ikke vedta flere regelendringer enn
nødvendig. Etter administrasjonens syn lever vi godt med gjeldende regelverk ett år til.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. I påvente av Skyttertingets behandling av forslag om mulige endringer av regelverk for
klassesetting og skyteprogram utsettes trykking av ny Skytterbok til høsten 2016.
2. Norges Skytterstyre ga innspill til mulige regelendringer for videre saksbehandling.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 84/2015

Årshjul for Norges Skytterstyre 2015-16

Administrasjonen la fram et forslag til årshjul for Norges Skytterstyre i tingperioden 2015-16.
Årshjulet gir en enkel oversikt på hovedtema og når faste saker skal behandles av styret.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Årshjul 2015-16 for Norges Skytterstyre tas til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 85/2015

Prosess for utarbeidelse av ny Langtidsplan 2016 - 2020

Skyttertinget behandlet Langtidsplan 2012 – 2016 i sak 6/2012, og fattet følgende vedtak:
Det frivillige Skyttervesens Langtidsplan for perioden 2012-2016 godkjennes. Ved rullering av
planen skal den sendes ut til høring og fremmes for Skyttertinget i 2014. Enstemmig vedtatt.
Skyttertinget vedtok i sak 7/2014 noen endringer i langtidsplanen som er innarbeidet i
tiltaksplanen. I sak 11/2015 vedtok Skyttertinget ny økonomisk prognose.
Styret vedtok i sak 8/2013 utforming av tiltaksplan for gjennomføring av tiltakene i
langtidsplanen. Tiltaksplanen legges fram for styret iht. årshjul for styret, og viser status i
langtidsplanarbeidet.
Ny langtidsplan 2016-2020 skal legges fram for Skyttertinget i 2016. Planarbeidet vil i starten
ta utgangspunkt i status for gjeldende plan, og noen av satsingsområdene er naturlig å
videreføre med nye målsettinger, områder og tiltak.
For å sikre god forankring er det viktig å gjennomføre en god prosess. Administrasjonen
tenker seg følgende skisse for prosessen med ny langtidsplan:
-

Høring i samlagene av eksisterende plan, der vi ber om innspill til prioriterte områder
i ny plan. Høringsbrev sendes ut i september, med frist 15/12 slik at sak evt. kan tas
opp på ombudsmøter.
Tema i DFSU-møte 21. september
Drøfting i styremøte 25.-26. oktober, SWOT-analyse
Administrasjonen gjennomfører en intern «workshop» ultimo oktober, gjerne
komplettert med presidenten.
Grovutkast med satsingsområder legges fram på styrets desembermøte.
Administrasjonen, evt. komplettert med et par styremedlemmer, jobber videre med
planen i januar. Innspill fra styret og samlagene tas med i planarbeidet.
Første utkast til langtidsplan legges fram på styrets februarmøte, som primært blir et
arbeidsmøte (ideelt sett burde dette skjedd tidligere i prosessen).
Første gangs behandling på styremøte i mars, endelig behandling i april.
Skyttertinget behandler Langtidsplan 2016-2020 i Målselv.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer til prosess for utarbeidelse av ny Langtidsplan 2016-2020.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 86/2015
B-sak - Samarbeidsavtale med Gjensidige
Vedtak ført i B-protokoll

Sak 87/2015
B-sak – Anbud premier til Landsskytterstevnet
Vedtak ført i B-protokoll.

Meldingssaker
38. Takkebrev i forbindelse med LS 2015 Lesja
39. Status Frifond 2015

