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Jarle Tvinnereim og Terje Vestvik
Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sakliste:
Sak 23/2019: Godkjenning av protokoll styremøte mars 2019
Sak 24/2019: Tingsak: Norges Skytterstyres årsmelding 2018
Sak 25/2019: Tingsak: Årsregnskap med årsberetning for 2018
Sak 26/2019: Tingsak: Tildeling av LS 2023
Sak 27/2019: Tingsak: Endring av regelverket for jegerklassen
Sak 28/2019: Tingsak: Innføring av «Landsskytterstevnet innendørs»
Sak 29/2019: Tingsak: Drøftingssak angående fokus på lagsaktivitet “3-1”
Sak 30/2019: Tingsak: Skyttertinget og ledersamling annethvert år
Sak 31/2019: Tingsak: Forslag om klassesetting for 15 meter/200 meter
Sak 32/2019: Tingsak: Forslag om like skytetider på 15 meter og 100 meter
Sak 33/2019: Tingsak: Forslag om klassesetting per 1. november
Sak 34/2019: Tingsak: To LS-finaler i Stang-skyting – En for Sauer og en for HK 416
Sak 35/2019: Tingsak: Rullering av økonomisk prognose i langtidsplanen
Sak 36/2019: Sakliste for Skyttertinget 2019
Sak 37/2019: Sekretær for Skyttertinget 2019
Sak 38/2019: Gjennomføring av feltfinaler for 3-5, EJ, klasse 2 og V55 på LS
Sak 39/2019: Utkast til søknad drift- og prosjektstøtte 2020
Sak 40/2019: Hovedbegivenheter 2020
Sak 41/2019: Medaljeregler på samlagsstevne og landsdelskretsstevne 15 meter
Sak 42/2019: Instruks for standplassledere i baneskyting på Landsskytterstevnet
Sak 43/2019: Utfyllende retningslinjer ved sikkerhetsinspeksjon av skytebaner
Sak 44/2019: Samarbeidsavtale med NVIO
Sak 45/2019: B-sak: Tildeling av hedersbevisninger
Meldingssaker

19. Status LS 2019 Evje
20. Status LS 2020 Elverum
21. Status LS 2021 Bodø
22. Status Organisasjonsutvalget
23. Status LS-utvalget
24. Evaluering ledersamling
25. Status skytebaner Skedsmo-Fet-Lillestrøm
26. Status ny skytebane Tromsø
27. Søknad om godkjenning av skyggeforlenger for forsiktet på Sauer 200 STR
28. Innmeldte tingsaker som behandles av styret – oppsummering
29. Status for juridiske saker i DFS
30. Utkast til ny veileder for bygging av skytebaner (KUD-prosjekt)

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

23/2019
Godkjenning av møteprotokoll
Jf. Kapittel 1.400

Vedtak:
Protokollen fra styremøtet på Skytterkontoret den 18 mars ble enstemmig godkjent.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

24/2019
Tingsak: Norges Skytterstyres årsmelding 2018
Jf. Kapittel 1.400

Norges Skytterstyres årsmelding følger som eget vedlegg til Skyttertinget 2019.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
Årsmeldingen for 2018 godkjennes. Enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

25/2019
Tingsak: Årsregnskap for 2018
Jf. Kapittel 1.400

Årsresultatet for 2018 ble kroner 1 100 203. Årsregnskap for 2017 med årsberetning følger
som eget vedlegg til Skyttertinget 2019.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
Årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes. Enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

26/2019
Tingsak: Tildeling av LS 2023
Jf. Kapittel 11.223

Saksopplysninger

Det er fremmet tre søknader om å arrangere Landsskytterstevnet 2023 i Midt-Norge landsdel. Det er
følgende søkere:
 Søknad fra Steinkjer v/skytterlagene: Steinkjer, Forr og Kvam.
 Søknad fra Stjørdal v/skytterlagene: Stjørdal, Hegra, Lånke og Skjelstadmark.
 Søknad fra Oppdal v/skytterlagene: Opdal & Midtbygden og Lønset.

Administrasjonens drøfting

Alle tre søkerne har utvilsomt gode forutsetninger for å arrangere et vellykket Landsskytterstevne, og
administrasjonen mener overordnet at alle søknadene er svært gode. Det er derfor en særdeles
begunstiget situasjon for DFS å kunne velge mellom tre så kvalifiserte søkere.

Håndbok for Landsskytterstevnet inneholder en «disposisjon for søknad om å arrangere LS». Denne
disposisjonen angir viktig og ønsket informasjon som bør framkomme i søknader. Når denne mal
følges er det videre lettere å sammenlikne flere søkere når det foreligger.
Nedenfor følger en oppsummering av innhold i søknadene. Det har vært nødvendig å foreta noen
tilpasninger for å gjøre oversikten kortfattet og sammenliknbar mellom søkerne. Det vises derfor til
den enkelte søknad for fullstendig innhold.
Årsmøtevedtak om å søke LS:
Oppdal:
Bekreftet årsmøte- eller styrevedtak.
Steinkjer:
Bekreftet årsmøtevedtak i alle 3 søkerlagene.
Stjørdal:
Bekreftet årsmøtevedtak i alle 4 skytterlagene
Innledende feltskytinger:
Oppdal:
Legges i tilknytning til hovedarena.
Steinkjer:
Grovfelt i Giskås skytefelt 26 km fra Steinkjer. Finfelt i tilknytning til hovedarena.
Stjørdal:
Grovfelt i Leksdalen skytefelt 8 km fra Frigården. Finfelt i tilknytning til
hovedarena.
Finale Stang og felthurtig:
Oppdal:
Det er opparbeidet permanent arena ved siden av hovedarena som benyttes både
til innledende skytinger og finaler.
Steinkjer:
Flyttes fra Giskås og omrigges ved hovedarena.
Stjørdal:
Flyttes fra Leksdalen og omrigges ved hovedarena.
Baneanlegg:
Oppdal:
Steinkjer:
Stjørdal:
Hovedarena:
Oppdal:
Steinkjer:
Stjørdal:
Skyttercamp:
Oppdal:
Steinkjer:
Stjørdal:

Samme anlegg som er benyttet tidligere. Kapasitet 50 og 25 skiver.
Samme anlegg som benyttet sist. Kapasitet 60 + 40 skiver.
Samme anlegg som ble benyttet i 2018. Kapasitet 50 + 25 skiver.
Kompakt og intim. Gangbru inn mot arena planlegges oppgradert.
Arenaen er utvidet til ca. 10 da. Dette sammen med tilliggende områder gir et
forbedret alternativ til å skape en god publikumsramme.
Frigården er en romslig hovedarena med muligheter for å plassere alle aktuelle
installasjoner godt samlet.
Planlegges med 1100 enheter i tilknytning til hovedarena, alle med tilgang til
strøm. I tillegg vil skoler ol. bli benyttet.
Hovedcampen legges til Guldbergaunet med kapasitet til 800 enheter. I tillegg vil
flere lokale skoler bli benyttet til «småcamper». Det prosjekteres med strøm til alle
enheter.
Det blir etablert 2 camper med til sammen 1800 plasser. Ved behov kan camp
Lånke og camp Årsøya tas i bruk med ytterligere 900 plasser hver.

Hoteller og annen innkvartering- total kapasitet:
Oppdal:
Hytter/camping – 434 sengeplasser. Hotell etc. – 923 senger.
Steinkjer:
Det er 675 hotellrom i Inntrøndelag, hvorav 200 i Steinkjer. Verdal/Levanger har
ytterligere ca. 330 rom.
Stjørdal:
Tre store hoteller i Stjørdal med plass til 1390 gjester.

Avtaler med Forsvaret / Forsvarsbygg / støttende HV-distrikt:
Oppdal:
Arena og feltområder er privat eid. Søknad om å arrangere LS støttes av HV-12.
Steinkjer:
Forsvarsbygg gir klarsignal til bruk av forsvarets anlegg i Giskås, men minner
samtidig om at forsvaret har fortrinn i bruk av anleggene. Søknad om å arrangere
LS støttes av HV-12.
Stjørdal:
Forsvarsbygg gir klarsignal til bruk av forsvarets anlegg i Leksdalen og på Frigården
under LS, men minner samtidig om at forsvaret har fortrinn i bruk av anleggene.
Søknad om å arrangere LS støttes av HV-12.
Arrangementsstedet og regionen:
Oppdal:
Adkomst til Oppdal skjer hovedsakelig med bil, men tog/buss er aktuelt. Nærmeste
flyplass er Værnes. Oppdal er et lokalsamfunn som i stor grad er tuftet på
turistvirksomhet og som er vant til å håndtere mange tilreisende. Stedet har et noe
mer begrenset service – og handelstilbud enn Størdal og Steinkjer, men anses fullt
ut å tilfredsstille LS sine behov. I søknaden er listet opp mange alternative
fritidstilbud i regionen.
Steinkjer:
Adkomst til Steinkjer skjer hovedsakelig med bil, men tog/buss er aktuelt. Det er i
underkant av 1 ½ time til nærmeste flyplass, Værnes. Steinkjer beskrives som en
velfungerende og profesjonell arrangementskommune, som årlig arrangerer flere
festivaler og innimellom nasjonale idrettsarrangementer. Byen har gode
muligheter for alternative fritidsaktiviteter.
Stjørdal:
Stjørdal er et kommunikasjonsknutepunkt med muligheter for nær adkomst med
fly, tog, buss og bil. Stedet har det som trengs av service- og handelsvirksomhet til
å dekke behovene for mange tusen tilreisende til et LS. I søknaden er listet opp et
godt utvalg av alternative fritidstilbud.
Status og planer for å oppfylle IKT-kravene til LS:
Oppdal:
Tilfredsstillende redegjort for i søknad.
Steinkjer:
Tilfredsstillende redegjort for i søknad.
Stjørdal:
Tilfredsstillende redegjort for i søknad.
Ønsket tidspunkt for LS:
Oppdal:
1. uken i august.
Steinkjer:
Primært 27. Juli – 3. august, subsidiært 3. - 11. august
Stjørdal:
4. - 11. august, men fleksible.
Organisasjonskart:
Oppdal:
Inkludert i søknad.
Steinkjer:
Inkludert i søknad.
Stjørdal:
Hovedkomite inkludert i søknad.
Uttalelse fra kommunen:
Oppdal:
Søknaden støttes av Oppdal kommune
Steinkjer:
Søknaden støttes av Steinkjer kommune.
Stjørdal:
Søknaden støttes av Stjørdal kommune.
Uttalelse fra fylkeskommunen:
Oppdal:
Søknaden støttes av Trøndelag Fylkeskommune
Steinkjer:
Søknaden støttes av Trøndelag Fylkeskommune.
Stjørdal:
Søknaden støttes av Trøndelag Fylkeskommune.

Andre støtteerklæringer/avtaler:
Oppdal:
Ikke vedlagt søknad.
Steinkjer:
Steinkjer kommune om utvikling av skytebanen. Div. avtaler om bruk av
kommunale sentrumsliggende anlegg. Steinkjer næringsforum.
Stjørdal:
Stjørdal Næringsråd, Politiet stiller seg positivt til søknaden.
Budsjett:
Oppdal:
Steinkjer:
Stjørdal:

Beregnet resultat 1 172 000 kr.
Beregnet resultat 2 893 000 kr.
Beregnet resultat 2 000 000 kr.

Parkering, kapasitet og transportløsninger:
Oppdal:
Kapasiteten er ikke beskrevet i søknad. Basert på erfaringer fra tidligere LS på
Oppdal anses parkeringskapasiteten ved arenaene å være tilfredsstillende.
Steinkjer:
3000 plasser ved hovedarena. 500 plasser i Giskås. Det søkes å få til et samarbeid
med næringslivet om et begrenset tilbud med skyttelbusser mellom
skyttercampene og sentrum. Avstand sentrum til skytebane er ca. 2 km.
Stjørdal:
God parkeringskapasitet ved hovedarena. Skyttelbusser mellom skyttercampene
og arenaene.

Administrasjonens kommentar:
Alle tre søkere har erfaring fra å arrangere LS tidligere. Oppdal har arrangert tre ganger i
perioden 1993 – 2013, Steinkjer ti ganger i perioden 1906 – 2007, og Stjørdal en gang i 2018.
Alle arrangører har en relativt sentrumsnær hovedarena med avstand hhv. ca. 2 km for
Steinkjer og Oppdal, mens avstanden er ca. 7 km i Stjørdal.
Oppdal tilbyr det mest kompakte stevnet med utgangspunkt for alle skytinger fra
hovedarenaen, mens grovfelt i Størdal og Steinkjer vil være lokalisert utenfor hovedarena. I
Oppdal foregår innledende skytinger i Stang og felthurtig fra samme arena som de
innledende skytinger, noe som krever mindre tid og ressurser for å rigge om til
finaleskytingen.
Stjørdal er den av søkerne som sist har arrangert LS, noe som gir størst effekt når det
kommer til gjenbruk av arenaer, infrastruktur og kompetanse.
Av de tre søkerne har Steinkjer levert den mest innholdsrike søknaden, og viser gjennom det
at de har motivasjon og ønsker å videreføre den lange tradisjonen med Steinkjer som
vertskap for Landsskytterstevnet.
For skytterfamilier er kort avstand mellom skyttercamp og hovedarena gunstig slik at
familiemedlemmer uavhengig av hverandre kan gå/sykle til og fra. Dette er mulig i Steinkjer
og Oppdal, mens det i Stjørdal må påregnes transport.
Norges Skytterstyres drøfting:
Det er tre fullverdige søkere fra Midt-Norge landsdel, og Skytterstyret er særdeles fornøyd
med det store engasjementet og viljen til å arrangere Landsskytterstevnet i regionen. Alle
søkerne har de beste forutsetninger for å arrangere et godt LS i 2023.

Et samlet styre var svært tilfreds med gjennomføringen av LS i Stjørdal 2018. Skyttertinget
har hittil gitt uttrykk for ønske om mer enn 5 år mellom tildeling av LS til samme arrangør.
Styret er av samme oppfatning, og så lenge det finnes gode alternative arrangører vil styret
ikke fremme forslag på Stjørdal som arrangør i 2023.
Norges Skytterstyres flertall går inn for å tildele Landsskytterstevnet i 2023 til Steinkjer med
følgende begrunnelse:
Steinkjer har en bynær hovedarena som er under stort press for byutvidelser. En
videreføring av Steinkjer som LS arrangør vil bidra til å sikre anlegget framover. Steinkjer by
er av en størrelse som vil dekke tilreisende og skytterfamiliers øvrige ønsker og behov under
Landsskytterstevnet på en god måte.
Etter at Stjørdal fikk LS i 2018, utfordret Skytterstyret Steinkjer som arrangør til å påta seg
store arrangement utenom LS. Dette har de fulgt opp. Steinkjer er også den av søkerne med
de lengste tradisjoner som LS-arrangør.
Norges Skytterstyres mindretall ønsker å tildele Landsskytterstevnet 2023 til Oppdal med
følgende begrunnelse:
Oppdal tilbyr det mest kompakte stevnet der alle skytinger har utgangspunkt fra en bynær
hovedarena. Særlig for familier med flere skyttere gir dette praktiske fordeler.
Skyttercampen som ligger i tilknytning til hovedarena forsterker denne fordelen, samt at det
gir et redusert transportbehov.
Norges Skytterstyres innstilling til vedtak:
Steinkjer ved skytterlagene Forr, Kvam og Steinkjer tildeles Landsskytterstevnet for 2023.
Arrangøren må forholde seg til forutsetninger for arrangementet som framkommer i
arrangøravtalen og tildelingskrav fra Norges Skytterstyre, samt avtalen mellom Forsvaret og
DFS vedrørende støtte til Landsskytterstevnet for perioden 2021-2030.
Jens Sverre Knutsen foreslo følgende:
Oppdal ved skytterlagene Opdal & Midtbygden og Lønset tildeles Landsskytterstevnet for
2023.
Arrangøren må forholde seg til forutsetninger for arrangementet som framkommer i
arrangøravtalen og tildelingskrav fra Norges Skytterstyre, samt avtalen mellom Forsvaret og
DFS vedrørende støtte til Landsskytterstevnet for perioden 2021-2030.
Avstemning:
Heidi Skaug, Arne Birkeland, Kari-Sofie B. Fiskum, Jan Åge Gjerstad og Torben Knudsen
stemte for Norges Skytterstyres forslag.
Bernt Brovold og Jens Sverre Knutsen stemte for Knutsen sitt forslag.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
Steinkjer ved skytterlagene Forr, Kvam og Steinkjer tildeles Landsskytterstevnet for 2023.
Arrangøren må forholde seg til forutsetninger for arrangementet som framkommer i
arrangøravtalen og tildelingskrav fra Norges Skytterstyre, samt avtalen mellom Forsvaret og
DFS vedrørende støtte til Landsskytterstevnet for perioden 2021-2030.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

27/2019
Tingsak: Forslag om endring av regelverket for Jegerklassen
Jf. Kapittel 9

Saksopplysninger
Ofoten skyttersamlag og Åsheim skytterlag gjennom Hedmark skyttersamlag fremmet
følgende forslag til Skyttertinget 2018:
Forslag fra Ofoten skyttersamlag:
Jegerklassen utvides med en klasse, Jeger A, aktive klasseførte skyttere.
Skyteprogram som for klasse 2 og V55 med valgfrihet mellom knestående og sittende.
Det kan påmeldes og skytes i begge klasser, klasseført skal da skytes først.
Ellers som for jegerklassen.
Forslaget ble begrunnet slik:
Ofoten skyttersamlag har prøvd dette med godt resultat. Klasseførte skyttere som av
ulike grunner ønsker å bruke våpen med kikkert får her en mulighet. Dette kan være
en god måte å få tilbake skyttere som har hatt en pause. Skytestillingen er mest mulig
lik det som blir benyttet til jakt. Konkurransetilbudet gjelder for stevner til og med
samlagsstevner, uten at det kåres en samlagsmester.
Forslag fra Hedmark skyttersamlag/Åsheim skytterlag:
Konkurransetilbudet i jegerklassen skal også gjelde for 15m. Forslaget er støttet av Hedmark
skyttersamlags ombudsmøte.
Forslaget ble begrunnet slik:
Et av målene med å innføre jegerklassen i DFS var å gi jegerne som medlemmer av lag
tilsluttet DFS mulighet til å delta i stevner med sine våpen. Vi ser det derfor som
naturlig at denne klassen får mulighet til å delta med sine våpen også på stevner på
15m, ikke bare på bane og i felt.
Skyttertinget drøftet i sak 14/2018 de mottatte forslag. Etter forslag fra Oslo skyttersamlag
ble saken vedtatt utsatt med 46 mot 10 stemmer, og med et tillegg om at saken skulle
utredes bredere til Skyttertinget 2019.
For tidligere drøftinger og sakshistorikk vises til:
•
•

Sotnakk-utvalgets innstilling i 2016.
Tingsak 8/2016 om endring av klassesettingsreglene på 2/300m.

Administrasjonens drøfting
Skyttertinget 2018 ønsker en bredere utredning vedrørende deltakelse og regelverket for
jegerklassen i DFS. Med det som utgangspunkt er det naturlig å starte en slik drøfting med
hva DFS ønsker å oppnå med jegerklassen. Skal klassen primært være en treningsarena for
landets mange jegere, eller skal klassen løftes opp til å være en mer inkludert og fullverdig
konkurranseklasse i DFS for skyttere som allerede har et egnet grovkalibret jaktvåpen? Slik
klassen fungerer i dag er konkurransetilbudet mest å anse som et treningstilbud for jegere,
et tilbud som det er de færreste som benytter seg av. Skal det bli mer oppslutning må DFS
gjøre grep som løfter tilbudet for klassen slik at den blir mer attraktiv gjennom at det skapes
større tilgjengelighet, motivasjon og interesse blant jegerne. Administrasjonen mener at
mange gode tiltak for å oppnå dette allerede er foreslått, og støtter seg her på Sotnakkutvalgets utredning, og administrasjonens drøfting til Skyttertinget 2016.
Jegere utgjør den desidert største delen av DFS sin medlemsmasse, og her finnes det stort
potensial. «DFS sitt formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter… til
nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig» Det er vel her egentlig ingen forskjell i om denne
måloppnåelsen skjer med en Sauer 200STR, eller et velegnet jaktvåpen med kikkert? Med
det som utgangspunkt kan momentene som blir drøftet nedenfor være potensielle tiltak på
kort eller lengre sikt for å øke oppslutningen om jegerklassen.
Jegerklassen konkurrerer på 15m (Jf. Åsheim skytterlag sitt forslag
En stor del av rekrutteringen til DFS skjer gjennom innendørsaktiviteten på 15m.
Innendørsbanene er i tillegg svært viktig for det sosiale og miljømessige ved at her samles
alle lagets skyttere, foresatte og støttespillere under “samme tak”. Jegere som ønsker å
benytte seg av innendørsskyting til egentrening og konkurranseskyting bør gis denne
mulighet. En synergieffekt kan være økt rekruttering blant jegere til DFS-skyting. Det må her
stilles krav til bruk av våpen med kikkertsikte for å delta i jegerklassen.
To-deling av jegerklassen (jf. Ofoten skyttersamlag sitt forslag)
Forslaget innebærer opprettelse av en ekstra klasse, noe som mange på generelt grunnlag er
skeptisk til. Videre er det mange steder så lav deltakelse i jegerklassen at det knapt forsvarer
den ene klassen. Derfor bør man først øke den generelle deltakelsen i jegerklassen, og så kan
det eventuelt med økt deltakelse gjøres en ny vurdering av om klassen skal deles.
Knestående eller sittende skytestilling (jf. Ofoten skyttersamlag sitt forslag)
Knestående eller sittende skytestilling er begge relevant i jegersammenheng. For vanlig
knestående og sittende skytestillinger har DFS et regelverk å benytte. Hvis det derimot skal
benyttes «sittende på noe», må en slik skytestilling inn i regelverket. Hovedspørsmålet i
denne sammenheng er hva som fremmer den alminnelige interessen for klassen best, og her
vil trolig kun liggende skytestilling være det som gjør terskelen lavest for å delta. Dette særlig
om man ser for seg at tilbudet skal bli mer alminnelig attraktivt.
Løfte konkurransetilbud til alle nivå
Slik det er i dag deltar jegerklassen i stevner opp til samlagsnivå. Det betyr at de deltar ikke i
de to høyeste nivåene i DFS, Landsdelskretsstevner og Landsskytterstevnet. Særlig vil en
mulighet til å delta på Landsskytterstevnet være en synlig statusheving for klassen, og slik vil

DFS signalisere at skyttere i jegerklassen likebehandles og er likeverdige de øvrige klasser i
DFS (unntatt klasse NU). I rekrutteringssammenheng vil det være gunstig med jegerklassen
på LS, for dette er en svært viktig sosial arena som bygger opp om lagstilhørighet og miljø.
Slik kan lagene benytte denne muligheten til å inkludere jegere blant lagets øvrige skyttere
og støttespillere. Særlig vil skyttere som tidligere har deltatt på Landsskytterstevnet og som
kjenner skytterlagsmiljøet, men som for tiden har større interesser innen jakt, kunne fatte ny
motivasjon når de blir gitt anledning til å delta på LS. Klassen premieres på vanlig vis, men
uten mesterskap.
Muligheter for å delta i samme stevne to ganger (Jf. Ofoten skyttersamlag sitt forslag)
Skyttere i klasse HK416 og AG3 kan i dag delta to ganger i samme stevne om det praktisk
ligger til rette for dette. Det er ikke kjent at dette har skapt utfordringer for arrangører, slik
det er ingen vesentlige praktiske grunner til ikke å tillatte dette også for jegerklassen. Det
man oppnår vil være muligheter for større deltakelse, og ikke minst vil aktive skyttere i DFS
som også er jegere lettere kunne motivere med seg andre jegere til å delta.
Landsskytterstevnet bør av praktiske grunner her være unntatt. Det å sette opp en tidsplan
for LS er et utfordrende puslespill med mange tilpassinger og hensyn, der det årlig er mellom
2 - 300 henvendelser om flytting av skytetider. Dette hovedsakelig grunnet oppfølging av
unge skyttere samtidig med egen skyting og/eller felles bruk av våpen, samt tilpassinger mot
Militært NM. Enda flere skytinger og klasser som skal koordineres vil komplisere dette
ytterligere. På LS vil man trolig ikke miste deltakere ved at man kun kan delta i en klasse,
men i stedet få med skyttere i jegerklassen som ellers ikke ville deltatt.
Skarpskyttere i Forsvaret med HK417
En annen mulighet er å utvide jegerklassen til å omfatte forsvarets personell som benytter
HK417. Dette er et våpen som benyttes av skarpskyttere, og for DFS vil det være et viktig
politisk signal å tilby relevant trening for denne gruppen spesialister, som har feltmessig
presisjonsskyting som sin primæroppgave. HK417 er et halvautomatisk våpen, og det må
derfor gis en spesifikk tillatelse til at dette våpenet kan benyttes. Bortsett fra at HK417 er
halvautomatisk vil ikke skyttere med dette våpenet ha presisjonsmessige fordeler
sammenliknet med en sammenliknbare tillatte våpen i jegerklassen. På samme måte bør det
tilrettelegges for tilsvarende spesialister i Politiet.
Bruk av to-fot og/eller annen støtte
Det ble opprinnelig i 2016 foreslått at dette skulle tillates. Det kan vurderes, men for jegere
flest er det ikke så relevant å skyte med støtte, selv om det er jaktsituasjoner der dette er
aktuelt. Trolig vil et regelverk som tillater bruk av støtte i en eller annen form bidra til mer
spesialisering, og slik sett kunne virke negativt for motivasjonen til vanlige jegere/skyttere.
Samtidig finnes det en gruppe med jegere og entusiaster som har en del spesialutstyr til sitt
jaktvåpen. I denne kategorien kommer skyttere som driver med langholdskyting (PRS PresisjonsRifle – serien). Dette er trolig en gruppe med lavere terskel for å delta i særlig
feltskytinger om regelverket i DFS tilpasses slik at det kan benyttes to-fot. Blir slik skyting
etter hvert mer utbredt kan DFS ta opp til ny vurdering hvordan denne kategorien skyttere
bedre kan innlemmes i DFS.

Skyttere i alle klasser kan konkurrere i jegerklassen
Det er i dag en stor begrensning at kun skyttere i klasse 1 kan delta i jegerklassen. Her er
administrasjonen sikker på at det finnes en del mindre aktive eller tidligere skyttere særlig i
klasse 2 og 3 som kan tenke seg å delta i jegerklassen om de blir gitt dette tilbudet. Dette er
skyttere som i dag bare sporadisk deltar eller kanskje ikke deltar i det hele tatt. Derfor vil en
slik mulighet kunne trekke tidligere skyttere tilbake til DFS. Det er slik administrasjonen ser
det heller ikke noe negativt om eksempelvis en 5-klasseskytter skulle velge å skyte i denne
klassen på et eller flere stevner om det er det som skal til for at skytteren skal delta.
Dyrefigurer i feltskyting
For å virkelig kunne imøtekomme jegerne sine ønsker og skape høy motivasjon for å delta
må det benyttes dyrefigurer i feltskytingen. Feltskyting mot dyrefigurer (jaktfelt) er en
etablert konkurranseform i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det er imidlertid i 2016
avstemt med NJFF om at de anser at skyting mot dyrefigurer som deres aktivitet. NJFF er en
viktig samarbeidspartner, og DFS bør derfor avstå fra å benytte slike figurer i sine
konkurranser.
Mange lag arrangerer i dag interne feltskytinger som er spesielt tilrettelagt for jegere som er
medlemmer i eget skytterlag. Dette er å anse som en treningskonkurranse, og det er relativt
vanlig at det benyttes dyrefigurer i slike stevner. At skytterlaget velger å bruke figurer er
forståelig, for dyrefigurer er for den vanlige jeger langt mer gjenkjennbart og relevant, og
derigjennom også mer motiverende. Derfor er det å anta at det vil bli langt færre jegere i
slike stevner om det blir stilt harde krav om bruk av DFS-figurer. Dette interne trenings- og
stevnetilbudet er et viktig tilbud til den største medlemsmassen i skytterlag flest. Slik kan
skytterlaget motivere til frivillig trening, og laget kan holde kontakt med jegere også utenom
de obligatoriske treningsskudd og skyteprøven. DFS bør derfor akseptere dyrefigurer til
internt bruk i skytterlagene.
Bekledningsreglement i jegerklassen
Pr. i dag er det ikke egne regler for bekledning i jegerklassen, og det er derfor å anse at DFS
sitt alminnelige regelverk for dette gjelder slik at spesiell skytterbekledning kan benyttes.
Slikt spesialutstyr har i denne sammenheng svært lite med praktisk jakt å gjøre, samtidig som
det i konkurranseskyting vil være et nyttig hjelpemiddel. Igjen handler det om terskelen for å
delta. Å tillate spesiell skytterbekledning kan ses på som å være lav terskel ved at det er få
begrensinger, men samtidig kan begrensingen bli at dette signaliserer et utstyrsbehov som
vanlige jegere ikke ønsker å være en del av. Enn så lenge bør det ikke innføres egne
bekledningsregler for jegerklassen.
Finfelt eller grovfelt
Det kan synes som om grovfelt er mest interessant for de som deltar i klassen. Her har
arrangører et godt alternativ om det rigges til med eget opplegg for AG3/HK416, som vil
være en mer tilpasset vanskelighetsgrad for jegerklassen. Det er ikke krav til et slikt eget
opplegg i vanlige stevner, men med økt deltakelse i jegerklassen kan dette motivere flere
arrangører til dette. I tillegg må arrangører alternativt kunne benytte finfelt for jegerkassen i
de tilfeller opplegget i grovfelt ikke er egnet.

Jegere som ressurser i skytterlaget
Det å få med flere jegere kan ha en god rekrutteringseffekt i skytterlaget. Aktive skyttere i
jegerklassen er ressurspersoner som kan bidra både administrativt og praktisk
til skytterlagets virksomhet. En aktiv jeger vil i likhet med andre aktive omtale og fremme
skytterlaget og skytesporten til sine omgivelser, og på den måten bidra til viktig kunnskap,
som kan skape interesse blant flere. Gjennom å ha med aktive jegere kommer gjerne flere av
deres familiemedlemmer og venner i kontakt med skytterlaget, aktivitetene og miljøet.
Bytte navn til Kikkertklassen
Administrasjonen mener at kikkertklassen vil være et bedre navn på klassen. Bakgrunnen er
at det er kommet reaksjoner på at klassen skyter grovfelt med avstander langt utover det
som er forsvarlig skyteavstand på jakt. Samtidig er tilbakemeldingene fra skyttere som deltar
i klassen at grovfelt er langt mer interessant enn finfelt. I tillegg stiller en del deltakere med
våpen som er svært profesjonelt utformet og tilpasset skarpskyttere/langholdskyttere, og
som er lite anvendelige for alminnelig jakt. Det er derfor et stort spenn i utstyret som
benyttes.
Gjennom å endre navn til kikkertklassen vil man i mindre grad signalisere til jegere at dette
er et konkurransetilbud for de, men trolig vil den vanlige jegeren uansett ikke være
interessert så lenge det ikke benyttes dyrefigurer. Derfor bør klassen i tillegg henvende seg
til skyttere med interesser for konkurranseskyting utover det rent jaktmessige. Her vil
tidligere skyttere være en målgruppe med muligheter for rerekruttering.
Til sammenlikning er det i DFS sine søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige opprettet
kikkertklasser med god oppslutning.
Oppsummering:
1. Administrasjonen støtter ikke Ofoten sitt forslag om en to-deling av jegerklassen
og/eller å tillate knestående eller sittende skytestilling.
2. Åsheim skytterlag/Hedmark skyttersamlag sitt forslag om at jegerklassen skal
konkurrere på 15 meter støttes. Det settes krav om bruk av kikkertsikte.
3. Administrasjonen mener at jegerklassen skal kunne delta på alle nivå og stevner i
DFS, herunder skifelt og skogsløp. Klassen deltar ikke i Stang- og felthurtigskytingene.
Vanlig premiering, men ingen mesterskap.
4. Forsvaret personell med HK417 kan delta i jegerklassen. Det søkes tilrettelagt
tilsvarende for at skarpskyttere i Politiet kan delta.
5. Det tillates ikke bruk av støtte, herunder to-fot. Tilsier på sikt det aktuelt å dele
klassen kan to-fot være et alternativ for én av klassene.
6. Alle medlemmer i DFS kan delta i jegerklassen fra det året de fyller 16 år.
7. Skyttere kan delta i både jegerklassen og sin ordinære klasse i samme stevne om
dette arrangementsteknisk er greit. På LS gis i første omgang ikke denne muligheten.
8. Feltskytinger internt i laget kan skje mot dyrefigurer. I konkurranser utover lagsnivå
skal det benyttes figurer iht. regelverket pkt. 9.300.
9. Klassen bytter navn fra jegerklassen til kikkertklassen.

Feltutvalgets drøfting
Feltutvalget drøftet i møte 12. mars administrasjonens innstilling i saken. Feltutvalget vedtok
følgene innstilling:
•
•
•
•

Feltutvalget støtter administrasjonens oppsummering og anbefaling.
Feltutvalget vil tilføre en anbefaling om at det ved innendørs skyting må benyttes
kaliber .22 longrifle ammunisjon.
Feltutvalget anbefaler administrasjonen å ta kontakt med personell i Forsvaret som
har spesialkompetanse på HK417 i forhold til om det er forenelig å skyte HK417 med
reim.
Feltutvalget ønsker at resultatservice kvalitetssikres, slik at muligheten for to SkytterIDer er tilgjengelig dersom en ønsker å delta to ganger i samme stevne.

Oppfølging - feltutvalgets innstilling
Administrasjonen har fulgt opp feltutvalgets innstilling slik:
•
•
•

Administrasjonen støtter utvalgets forslag om å presisere kravet til ammunisjon i
kaliber .22 ved innendørsskyting, som tas inn i forslag til vedtak. Dette for å sikre at
det ikke benyttes for kraftig ammunisjon i kaliber .22.
Faginstanser i Forsvaret er kontaktet. Tilbakemeldingen er at reim ikke benyttes i
opplæringen, men det er likevel ikke noe i veien for å benytte reim under skyting.
Videre signaliserer de liten tro på at dette vil være et tilbud som blir særlig benyttet.
IKT avdelingen på Skytterkontoret bekrefter at å delta to ganger i samme stevne er
uproblematisk i forhold til SkytterID. Skytter melder seg på med samme ID, men i
forskjellige klasser.

Forsalg om å endre navn til kikkertklassen ble fremmet etter feltutvalgets møte, og er ikke
forelagt utvalget.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til
Skyttertinget 2019:
Navn på jegerklassen endres til Kikkertklassen.
Regelverket for klassen vedtas slik:
Skytterboka pkt. 7.249 Kikkertklassen
a. Det kreves medlemskap i skytterlag for å kunne delta i kikkertklassen.
b. Klassen omfatter alle medlemmer fra det året de fyller 16 år.
c. Konkurransetilbudet i kikkertklassen gis opp til og med Landsskytterstevnet/NM i
bane-, felt- og 15 meterskyting, samt i skifelt og skogsløp. Klassen deltar ikke i
Stang- og felthurtigskyting.
d. I bane- og 15 meterskyting følger klassen samme program som klasse 1.
e. Ved 15 meterskyting skal det benyttes kaliber .22 Long Rifle.

f. I feltskyting deltar klassen i grovfelt, og benytter primært hold som for klasse
HK416 når det er eget opplegg. I stevner hvor det ikke skytes grovfelt, kan det
arrangeres finfelt.
g. I treningskonkurranser internt i skytterlaget for lagets medlemmer kan benyttes
dyrefigurer. Ellers er det krav til å benytte figurer iht. Skytterboka pkt. 9.310.
h. Skyttere kan delta i både kikkertklassen og sin ordinære klasse i samme stevne
om dette er arrangementsteknisk greit. Landsskytterstevnet er unntatt.
i. I all konkurranseskyting skal det benyttes kikkertsikte.
Arne Birkeland foreslo følgende som nytt punkt c:
Konkurransetilbudet gis opp til og med samlagsnivået i bane- felt- og 15 meterskyting, samt i
skifelt og skogsløp. Klassen deltar ikke i Stang- og felthurtigskyting.
Arne Birkeland foreslo følgende som nytt punkt h:
Skyttere kan ikke delta i både kikkertklassen og sin ordinære klasse i samme stevne.
Avstemning:
Administrasjonens innstilling i punkt a, b, d, e, f, g og i enstemmig vedtatt. Arne Birkeland sitt
forslag i punkt c og h enstemmig vedtatt.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
Navn på jegerklassen endres til Kikkertklassen.
Regelverket for klassen vedtas slik:
Skytterboka pkt. 7.249 Kikkertklassen
a. Det kreves medlemskap i skytterlag for å kunne delta i kikkertklassen.
b. Klassen omfatter alle medlemmer fra det året de fyller 16 år.
c. Konkurransetilbudet gis opp til og med samlagsnivået i bane-, felt- og 15
meterskyting, samt i skifelt og skogsløp. Klassen deltar ikke i Stang- og
felthurtigskyting.
d. I bane- og 15 meterskyting følger klassen samme program som klasse 1.
e. Ved 15 meterskyting skal det benyttes kaliber .22 Long Rifle.
f. I feltskyting deltar klassen i grovfelt, og benytter primært hold som for klasse
HK416 når det er eget opplegg. I stevner hvor det ikke skytes grovfelt, kan det
arrangeres finfelt.
g. I treningskonkurranser internt i skytterlaget for lagets medlemmer kan benyttes
dyrefigurer. Ellers er det krav til å benytte figurer iht. Skytterboka pkt. 9.310.
h. Skyttere kan ikke delta i både kikkertklassen og sin ordinære klasse i samme
stevne.
i. I all konkurranseskyting skal det benyttes kikkertsikte.
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Saksopplysninger
Skyttertinget gjorde i sak 7/2018 følgende vedtak:
Norges Skytterstyre gis i oppdrag å fremme forslag til opplegg for et eventuelt
Norgesmesterskap i 15 meter innendørs.
Norges Skytterstyre ga i sak 22/2019 administrasjonen føringer for oppfølging av saken.
Saksbehandlingen tar sikte på at en eventuell innføring av NM 15 meter blir behandlet på to
Skytterting. Skyttertinget 2019 vedtar de overordnede føringer for stevnets rammer, mens
Skyttertinget 2020 vedtar de konkrete betingelser for et slikt arrangement.
I 2009 behandlet Skyttertinget et konkret forslag om å innføre et eget NM på 15 meter.
Forslaget falt da med 31 mot 24 stemmer.
Administrasjonens drøfting
Norges Skytterstyre har flere ganger drøftet utviklingen av 15 meterskytingen i sine
styremøter. Resultatet av drøftingene ble at Skytterstyret i 2018, anbefalte Skyttertinget å
innføre offisielle landsdelskretsstevner fra 2019. Med vedtaket på Skyttertinget i sak 7/2018
om å innføre offisielle landsdelskretsstevner, fikk 15-meterskytingen et nytt løft som disiplin
i DFS.
Norges Skytterstyre foreslo videre at det skulle utredes mulighet for et eget NM på 15
meter. Skytterstyret har så langt gitt administrasjonen i oppdrag å kalle dette for
«Landsskytterstevnet innendørs». Dette for å vektlegge at man her ser for seg et stort
breddearrangement på 15 meter, med mål om å gi DFS mer PR. Landsskytterstevnet
innendørs er også brukt som begrep for at dette ikke skal forveksles med
innendørsarrangement i regi av Norges Skytterforbund.
Administrasjonen vil, med bakgrunn i Norges Skytterstyres føringer, skissere de rammer som
vi mener bør ligge til rette for at “Landsskytterstevnet innendørs”.
Bakgrunn for 15 meter
I 1984 ble det innført offisielle samlagsstevner på 15 meter. Fram til da hadde dette kun
vært en verdifull rekrutteringsarena for de skytterlag som hadde slike anlegg.
Samlagsstevnene har vært en stor suksess. Statistikken viser at ca. samme antall skyttere
deltar på samlagsstevnet innendørs som i baneskyting, og baneskyting og 15 meter er nå
tilnærmet like store med hensyn til antall arrangement i DFS. Nå har 15 meter blitt den klart
viktigste arena for nyrekruttering og skyteskoler, og over halvparten av skytterlagene har nå
tilgang til en innendørs bane.
Stevnetilbudet har vokst enormt etter innføring av elektroniske skiver. Elektronikk har også
gjort arrangement av 15 meterstevner lite ressurskrevende. Sesongen strekker seg mange
steder inn i feltsesongen, men det er administrasjonens oppfatning at de fleste samlag nå er
flinke til å skille på sesongene, eller ved at innendørsstevner etter påbegynt feltsesong

arrangeres midt i uka. Periodene for sesongene er ulike fra landsdel til landsdel, og knyttet til
lysforhold. Slik sett arrangeres innendørsstevner fra tidlig i oktober til april måned.
Hvorfor Landsskytterstevnet innendørs?
Bakgrunn for Skytterstyrets ønske om å utrede et eget «Landsskytterstevne innendørs» har
vært å ta grep om et slikt nasjonalt arrangement. Oslo Open har gjerne blitt sett på som et
stevne som nærmest har hatt «uoffisiell NM-status». Dette har vært et særdeles vellykket
arrangement fra dyktige arrangører.
Et nasjonalt arrangement hvor DFS tar grep gjennom sentral styring, vil gi potensiale for
større deltakelse enn dagens Oslo Open. Et “Landsskytterstevne innendørs” kan med en slik
ambisjon bli en begivenhet også gi organisasjonen god PR gjennom større lokal og nasjonal
pressedekning.
Vår nye formålsparagraf sier at vi skal lære god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter.
15 meter skyting med kaliber .22 er slik sett svært viktig for at DFS skal oppfylle
samfunnsoppdraget. Den grovkalibrede skytingen har bakgrunn i vår nære tilknytning til
Forsvaret, og bør fortsatt ha stor prioritet i DFS. Administrasjonens oppfatning er imidlertid
at 15 meterskyting med kaliber .22 fortsatt må videreutvikles med attraktive
konkurransetilbud. Ved å innføre et topparrangement for hele landet vil det gi økt status for
denne skytegrenen.
Populariteten til 15 meter skytingen skyldes i stor grad at den er tilpasset dagens
samfunnsnorm. Av argumenter kan nevnes at 15 meters banene kan skytes på døgnet rundt,
krever færre dugnadstimer, kan skytes både i bynære og desentraliserte strøk, øker
rekrutteringen både naturlig og via skyteskoler, krever mindre av skytterne både økonomisk
og i forberedelser, samt at det stimulerer også de skytterne som av ulike årsaker er
skuddredde. Alt dette medfører økt mestring og større aktivitet hos flere skyttere. Ved å
arrangere et nasjonalt breddearrangement med vekt på den sosiale profil, vil slik
administrasjonen ser det flere få et fullverdig tilbud i DFS.
I tillegg til de innledende tanker om hva som var bakgrunnen for vedtaket på Skyttertinget
2018, er det flere forhold som må drøftes. Her kan vi først ta utgangspunkt i Langtidsplanens
mål for perioden 2016-2020. For inneværende periode er det ikke lagt planer om et slikt
arrangement. Det forhindrer likevel ikke at dette kan innføres, men administrasjonen er
enige med Skytterstyrets føringer om at det er lurt å “skynde seg langsomt” for å finne
formen på et slikt mesterskap.
Et “Landsskytterstevne innendørs” må forankres gjennom en god idefase og videre med en
gjennomgang av hvilke ressurser som må legges ned for at dette skal bli vellykket. Et
landsskytterstevne innendørs har utvilsomt et stort potensiale for mange deltakere.
Administrasjonen mener et deltakerantall på 2 000 skyttere er et edruelig anslag - trolig kan
det bli flere etter hvert som arrangementet får satt seg.
Navnet “Landsskytterstevne innendørs”?
Å bruke navnet «Landsskytterstevnet innendørs» er slik administrasjonen ser det en god ide
for å benytte seg av merkevaren til Landsskytterstevnet. Arrangementet vil slik knyttes til vår

organisasjon. NM på 15 meter har også Norges Skytterforbund, så det å kalle det med
samme navn vil ikke gi et særpreg med “DFS-stempel”. NRK har sagt at dette arrangementet
kan ha potensiale for TV, med forbehold om stevnetidspunkt medio november (før
vintersporten starter for fullt). Ved å bruke navnet “Landsskytterstevnet innendørs” vil det
også gi seerne og andre en direkte tilknytning til at dette er et DFS-arrangement.
Motargumentet er selvfølgelig at Landsskytterstevnet som merkevare kan utvannes, men
her mener altså administrasjonen at fordelene er større enn ulempene. Eksempelvis er
navnet til “Birkebeineren” som opprinnelig var et langrenn nå blitt benyttet til både sykkel
og løping med stor suksess.
Hvordan arrangere Landsskytterstevnet innendørs?
Administrasjonen tenker “stort” når det gjelder gjennomføring av et Landsskytterstevne
innendørs. Kvaliteten på gjennomføring bør være gjenkjennelig fra Landsskytterstevnet
utendørs, og det må eksempelvis være god resultatservice og speakertjeneste i tillegg til
mange andre fasiliteter. Administrasjonen mener i tillegg at det er viktig at stevnet blir mest
mulig komprimert, og at stevnet må kunne gjennomføres på tre dager inklusive finaler. Det
er både arrangementsmessige og økonomiske forhold som tilsier dette.
Hvis stevnet skal foregå på tre dager, finnes ingen eksisterende skytebaner som har den
nødvendige kapasitet. For å få nok kapasitet må det leies en eller to idrettshaller hvor 40-50
skyttere kan skyte samtidig. Arrangementsmessig gir dette flere fordeler, spesielt det at
mange skyttere vil være samlet samtidig for å få “LS-følelsen”. Et komprimert stevne gir også
kortere tidsbruk på gjennomføring. Det gir mindre tidsbruk og utgifter når betalt personell
kan benytte mindre tid på arrangementet.
For skytterne er det også viktig at stevnet foregår komprimert, og at stevnestedet har gode
fasiliteter for flyreise/annet kollektivt/overnatting/parkering osv. Slik administrasjonen ser
det er det særdeles viktig at arrangementet avholdes på steder i nær tilknytning til flyplass,
og med prioritet til steder med best mulighet for rimelige billetter. Innkvartering av
skytterne vil også være en sentral utfordring, og med 2000 deltakere vil det trolig gi krav om
minst 1000 overnattingsrom på hotell. Det er viktig at arrangementet gjøres så
kostnadseffektivt som mulig, ikke bare med nærliggende flyplass, men også med tanke på at
skytterne med familier slippe å bo langt unna stevnestedet. Det medfører at det er større
tettsteder i og ved våre største byer som vil være naturlige steder for et slikt arrangement.
Administrasjonen ser altså for seg et komprimert stevne hvor innledende skytinger og
eventuelle lagskytinger og finaler blir gjennomført fredag, lørdag og søndag. Gjerne hvor
lagskytinger prioriteres for å styrke lags-/samlagssamholdet. Et innendørs stevne har ingen
begrensning i skytetid, og ved å beregne 30 minutter pr. Innledende lag, ser vi altså for oss at
banen må ha en kapasitet på minimum 40 skiver. Med skyting i 12 timer, med 30 minutter
per lag, er det mulig å få gjennom 1000 skyttere på en dag. Banen må ha rom for publikum,
matlaging og servering, skiftesoner, tørrtreningssone, salgsstander, rom til administrasjon,
stevneledelse og NRK.
Skivene må rigges i god tid, ventilasjon og sikkerhet etter gjeldende normer må på plass.
Administrasjonen har gjennomført befaring på to forskjellige innendørsanlegg i nærheten av

Gardermoen, og sikkerheten er løsbar. Generelt kan det hevdes at gamle haller har bedre
forutsetning for å ta vare på sikkerhet/ventilasjon i forhold til nybygde haller. Den ene hallen
som ble befart var Letohallen, 5 minutter nord for Gardermoen. Der kan man med små grep
få god sikkerhet samtidig som ventilasjon blir tilfredstillende.
Hvem skal arrangere?
Administrasjonen vil anbefale at organisasjonen sentralt tar styring for arrangementet med
teknisk hjelp fra lokale skytterlag og eventuelt et lokalt idrettslag. Administrasjonen har
svært god erfaring fra Landsskytterstevnet, og en slik sentral styring vil trolig sikre den
nødvendige kvalitet på gjennomføringen. Med hjelp av lokale skytterlag mener
administrasjonen det vil være den mest kostnadseffektive gjennomføringsformen.
DFS sentralt kan utnytte potensialet ved at de kan planlegge eventuelle sponsoravtaler og
kontrakter over flere år. Administrativt blir det trolig like mye arbeid for administrasjonen å
bistå lokal arrangør, som selv å kunne ta styring med gjennomføringen med bistand fra
skytterlag. Det økonomiske forholdet må avklares, og her kan ulike økonomiske modeller
legges til grunn.
Økonomi
Administrasjonen anbefaler at påmeldingsavgiften i stor grad bør dekke
arrangementsutgiftene, men at det også er nødvendig med gode sponsoravtaler og
salgsinntekter for å få budsjettet til å gå i balanse. For å holde arrangementsavgiften nede vil
det være mest mulig kostnadseffektivt å arrangere sentralt på Østlandet, og
administrasjonen vil således anbefale at de to første år blir lagt dit. Dette også med tanke på
god infrastruktur for skytterne.
Administrasjonen har sett på et foreløpig budsjett, hvor en gjennomsnittlig
arrangementsavgift på 350 kroner vil gi inntekter på 700 000 kroner. Her tenkes som for LS
en lavere sum til rekrutteringsskytterne som på Landsskytterstevnet.
Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å estimere alle tall, men administrasjonen har så
langt et estimat som nedenfor.
Estimat for økonomi
Utgifter:
Administrative kostnader Skytterkontoret: 250 000
Innleid hjelp/konsulentbistand
: 150 000
Halleie
: 100 000
Skiveleie
: 100 000
Ventilasjon
: 50 000
Annet materiell/data
: 150 000
Speaker/Arenaproduksjon
: 75 000
Reise/ og oppholdsutgifter
: 100 000
Sum kroner
: 975 000

Inntekter:
Arrangementsbidrag 2000 skyttere
Sponsor/salg/reklameinntekter
Sum kroner

: 700 000
: 275 000
: 975 000

Det er et tidlig stadium i forhold til gjennomføring å budsjettere mer nøyaktig. I denne
omgang har administrasjonen sett på erfaringstall fra noen av utgiftene knyttet til LS. Her er
det fortsatt også ukjente faktorer som det er vanskelig å ta høyde for. Det er imidlertid
viktig å ta med i vurderingen at administrasjonen vil bli belastet også i forhold til den
ordinære arbeidstid for en slik gjennomføring. Det vil medføre at dette prosjektet må
prioriteres i forhold til andre oppgaver.
Tidspunkt
Administrasjonen mener det vil være positivt om innendørssesongen starter tidlig på høsten,
og hvor flere samlag enn i dag arrangerer sine mesterskap før jul. Hvis «Landsskytterstevnet
innendørs» avholdes midt i november, vil sesongen naturlig starte tidligere. Det vil være til
fordel for feltaktiviteten, da innendørssesongen flere steder kunne avsluttes tidligere om
vinteren.
Et tidlig tidspunkt vil også være viktig for om mulig å få TV-sending fra arrangementet.
Kommer arrangementet før vintersesongen starter med annen sport på NRK, vil det være
lettere å argumentere for sendetid. Alternativet i forhold til TV-sending er å avholde stevnet
så sent på vinteren at vintersportssesongen er ferdig. Det synes fra administrasjonens
ståsted ikke som et alternativ i forhold til feltsesongen som da er på sitt høydepunkt.
Mulig arena
Administrasjonen har gjennomført befaring på to ulike arenaer. Nes arena, rett øst for Kløfta
og Leto-hallen, 5 minutter Nord for Gardermoen.
Begge arenaene har kapasitet til flere tusen mennesker og vil tilfredsstille et krav mellom 40
til 50 skiver på linje. Det er hallens konstruksjon som gjør at arenaene har ulike egenskaper,
noe som vil føre til to ulike måter å løse en fremtidig gjennomføring.
Oppsummering
Slik administrasjonen ser det er det svært mange forhold som må behandles for å bli enige
om rammeverket for et eventuelt «Landsskytterstevne innendørs». For det første må man
drøfte om ideen “Landsskytterstevnet innendørs” er så god at den vil bidra positivt for DFS
på lengre sikt. Administrasjonens ressurser vil ha stor nok gjennomføringskraft til lede et
stevne, eksempelvis i Leto-hallen. Administrasjonen har solid erfaring fra dagens LS, og
spørsmålet er om det er i DFS interesse at administrasjonen også skal bruke mye ressurser
på et slikt stevne. Dette avhenger selvfølgelig av den kvalitet man ønsker å oppnå, men
administrasjonen mener argumentene for å arrangere et LS innendørs blir færre om man
ikke gjennomfører et profesjonelt stevne med gjenkjenning fra LS.
Suksessen til et Landsskytterstevnet innendørs vil slik sett avhenge av om hvor god ideen er
for at et LS innendørs gir et styrket DFS, og i hvilken grad vi vil satse ressurser på å
gjennomføre etter en høy standard.

Motargumenter
Motargumentene mot de endringer administrasjonen her legger opp til er selvfølgelig
flere. Mange vil sikkert hevde at en slik oppjustering av 15 meterskytingen, vil gå ut over
utendørsaktiviteten, og at innendørsskytingen etter hvert vil dominere i DFS.
Administrasjonen mener at de positive effektene av å ta grep om 15 meteraktiviteten er
svært viktig, samtidig som at man fortsatt skal rekruttere til og prioritere
utendørsaktivitetene.
Med å ha mange 15m-skyttere å ta av som føler mestring, vil det også være mange
potensielle feltskyttere. En «medisin» hvor man forsøker å dempe den populære 15metetskytingen for å få flere til å skyte feltskyting er krevende, og slik administrasjonen ser
det ingen god tilnærming. Om man også legger opp til at de største og viktigste stevner på
15 meter skal foregå før årsskiftet, vil også det bidra til at feltsesongen i større grad skjermes
enn hva som er tilfelle i dag.
Et motargument som også vil være framtredende er at ved å innføre et slikt
topparrangement vil det bidra en enda fullere terminliste, og mindre tid til aktivitet i
skytterlagene. Økonomisk vil det utvilsomt også bli krevende for de med minst ressurser å
dra på et slikt stevne i tillegg til Landsskytterstevnet. Det er trolig de mest ressurssterke som
i dag drar på Oslo Open, men det er altså et arrangement som ikke er initiert av
organisasjonen sentralt.
Konklusjon:
Administrasjonen vil som beskrevet innledningsvis og i likhet med Skytterstyres føringer,
anbefale at saken om et eventuelt “Landsskytterstevne innendørs” behandles over to
Skytterting. Først må det fastslås rammer for arrangementet. Videre kommer detaljer om
gjennomføring, premiesystem osv. Innføring av stevnet bør også forankres i ny Langtidsplan.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag for
Skyttertinget 2019:
Norges Skytterstyre gis i oppdrag å gå videre med de framlagte planer om et
Landsskytterstevne innendørs. Til Skyttertinget 2020 fremmes et konkret forslag til
gjennomføring av arrangementet basert på følgende rammer:
1. Landsskytterstevnet innendørs skal være et breddearrangement med høy kvalitet, hvor
målet er å få flest mulig deltakere og PR for skyttersporten.
2. Landsskytterstevnet innendørs skal arrangeres på et innendørsanlegg/hall med kapasitet
til å gjennomføre innledende skyting for 1 000 skyttere per dag.
3. Landsskytterstevnet innendørs skal de første to år arrangeres sentralt på Østlandet.
Senere kan arrangementet også legges til steder med stor hotellkapasitet/nærhet til
flyplass, og hvor økonomien til skytter og arrangementsgjennomføring prioriteres.
4. Landsskytterstevnet innendørs skal de første årene ha sentral økonomisk og
administrativ styring fra Skytterkontoret, med bistand fra lokale skytterlag for den
tekniske gjennomføringen.
5. Landsskytterstevnet innendørs skal arrangeres i november måned. Stevnet skal kunne
arrangeres på tre dager, inklusive eventuelle finaler (Fredag-Søndag).

Torben Knudsen foreslo følgende:
Navnet på arrangementet skal være “Norgesmesterskap innendørs”
Arne Birkeland foreslo følgende som nytt punkt 6:
Landsskytterstevnet innendørs skal være økonomisk selvfinansierende.
Avstemning:
Torben Knudsen sitt forslag falt med 4 mot 3 stemmer. Brovold, Knutsen, Gjerstad og
Birkeland stemte for administrasjonens forslag, mens Knudsen, Skaug og Brøndbo Fiskum
stemte for Knudsen sitt forslag.
Resten av administrasjonens forslag, og Arne Birkeland sitt tilleggsforslag, ble deretter
enstemmig vedtatt.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre gis i oppdrag å gå videre med de framlagte planer om et
Landsskytterstevne innendørs. Til Skyttertinget 2020 fremmes et konkret forslag til
gjennomføring av arrangementet basert på følgende rammer:
1. Landsskytterstevnet innendørs skal være et breddearrangement med høy kvalitet, hvor
målet er å få flest mulig deltakere og PR for skyttersporten.
2. Landsskytterstevnet innendørs skal arrangeres på et innendørsanlegg/hall med kapasitet
til å gjennomføre innledende skyting for 1 000 skyttere per dag.
3. Landsskytterstevnet innendørs skal de første to år arrangeres sentralt på Østlandet.
Senere kan arrangementet også legges til steder med stor hotellkapasitet/nærhet til
flyplass, og hvor økonomien til skytter og arrangementsgjennomføring prioriteres.
4. Landsskytterstevnet innendørs skal de første årene ha sentral økonomisk og
administrativ styring fra Skytterkontoret, med bistand fra lokale skytterlag for den
tekniske gjennomføringen.
5. Landsskytterstevnet innendørs skal arrangeres i november måned. Stevnet skal kunne
arrangeres på tre dager, inklusive eventuelle finaler (Fredag-Søndag).
6. Landsskytterstevnet innendørs skal være økonomisk selvfinansierende.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

29/2019
Tingsak: Drøftingssak angående fokus på lagsaktivitet “3-1”
Jf. kapittel 1

Norges Skytterstyre har gjennom vinteren 2019 drøftet eventuelle tiltak for å få mer fokus
på aktiviteten i det enkelte skytterlag. Dette også med bakgrunn i ledersamlingen for
samlagene som ble gjennomført i februar. Der ble aktivitetsutvikling i DFS drøftet gjennom
gruppeoppgaver. Utviklingen har over tid gitt et økt stevnetilbud utenfor eget skytterlag, og
de mest aktive skytterne skyter nå mange flere stevner enn tidligere. I 2018 var det
eksempelvis 957 skyttere som skjøt 50 stevner eller flere, og 70 skyttere skjøt over 100
stevner. God personlig økonomi er trolig en faktor som gjør at flere skyter et mye større
antall stevner enn tidligere.
Skytesporten er uten tvil det viktigste middel for å oppnå formålsparagrafen for å fremme
god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter. Et stort og mangfoldig skyestevnetilbud har
således vært en bærebjelke for DFS suksess. Utbredelsen av elektroniske skyteskiver
gjennom de siste 20 årene har gjort kravet til dugnadsinnsats på stevner mye lavere, som i
sin tur bidrar til at mange skytterlag ønsker å arrangere stevner. Feltskyting, hvor innføring
av elektroniske skiver fortsatt er i en startfase, har imidlertid fått færre stevner. Statistikken
viser en markant nedgang de siste 20 årene. På vinteren har vi sett en vekst i
innendørsstevner utenom eget skytterlag.
Selv om et stort stevnetilbud er en stor styrke for DFS, er det et spørsmål om den store
stevneaktiviteten på sikt kan være negativt for rekrutteringen. Det kan eksempelvis være en
utfordring om alle de gode instruktørene i et skytterlag bruker mesteparten av tiden til egen
skyting, ved å dra rundt på et stort antall stevner. Det bidrar i neste omgang til at det blir
mindre tid til godt miljø- og rekrutteringsarbeid i eget skytterlag. Svært mange instruktører
er imidlertid gode til å ivareta både sin egen skytekarriere og rollen som instruktør for andre.
Spørsmålet er likevel om organisasjonen bør ta grep som sørger for at dette eventuelt ikke
skal bli en større utfordring i framtid.
Norges Skytterstyre har i denne sammenheng lansert et uttrykk “3-1” for å få fokus på
aktiviteten i eget skytterlag. Arbeidstittelen “3-1” startet diskusjonen, med en ide om at det i
hver måned var det avsatt en uke til aktivitet innad i skytterlaget, mens de andre tre uker
kunne nyttes til stevner utenom eget skytterlag. Målet er at det skal bli mer tid til å dyrke
det sosiale miljøet og interne skytinger i skytterlagene.
Norges Skytterstyre vil utfordre Skyttertinget til en drøftingssak om hvilke tiltak som kan/bør
iverksettes for å nå et mål om styrket aktivitet i skytterlagene. Eksempelvis at alle skytterlag
arrangerer lagsmesterskap i alle disipliner. Er det en vei å gå å bruke virkemidler som aktivt
begrenser stevnetilbudet for å beskytte lagsaktivitene? Her kan man tenke seg flere
modeller. Eksempelvis at landsdelene selv bestemme hvilke perioder som passer for deres
region, eller at det fra sentralt hold innføres stevnefrie perioder.
Norges Skytterstyre vil innlede for en debatt uten mål om et konkret vedtak på Skyttertinget
2019. Gode forslag og innspill vil danne grunnlag for arbeidet med temaet i ny Langtidsplan
for perioden 2020 – 2024.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

30/2019
Tingsak: Skyttertinget og ledersamling annethvert år
Jf. Kapittel 1.400

Saksopplysninger
Sak angående tid og sted for Skyttertinget har vært til behandling flere ganger, sist i sak
5/2016. Dagens ordning med Skyttertinget hvert år ble da vedtatt med 22 mot 34 stemmer,
det vil si at det manglet to stemmer på 2/3 flertall som er krav for å gjøre endinger etter
Skytterbokas kapittel 1.
Norges Skytterstyre fremmer nå saken på nytt, hovedsakelig med bakgrunn i et sterkt ønske
om å alternere mellom Skyttertinget og ledersamling for samlagsledere annethvert år.
DFS avholdt for første gang ledersamling 2.-3. februar 2019, med gode tilbakemeldinger.
Generelt var inntrykket at samlagslederne ønsker å fortsette med ledersamlinger.
Organisasjonsutvalget har også signalisert at de kommer til å foreslå denne løsningen.
Administrasjonens drøfting
Behov for årlige Skytterting?
Selv om antall saker har holdt seg relativt stabilt til Skyttertinget, har praksis de senere år
vært at man har klart å avholde Skyttertinget på en dag. Om det skulle bli noen flere saker
når Skyttertinget skulle bli toårig, mener administrasjonen at man da i større grad kan
benytte muligheten for to dagers Skytterting.
Skytterting annethvert år vil trolig medføre at organisasjonssaker får større fokus på
Skyttertinget. I kombinasjon med ledersamlingen vil det gi oss muligheter til å diskutere
overordnede politiske saker som er helt nødvendig. Administrasjonen ser heller ikke at det
er gode eksempler på at organisasjonen trenger årlige Skytterting for god styring eller
innføring av viktige endringer i organisasjonen. Hvis en slik situasjon skulle oppstå, så har
man uansett mulighet til å innkalle til ekstraordinært Skytterting.
Ledersamling
Årets ledersamling fikk gode tilbakemeldinger. Gjennom å ha faste ledersamlinger
annethvert år kan får organisasjonen arbeide med overordnede strategiske saker i et
uformelt fora. Organisasjonen får gjennom ledersamlingene mulighet til å komme med
innspill tidlig, og det sikrer større vektlegging av og medvirkning i overordnede saker og
prosesser. Det gir også større muligheter til å ta opp tema knyttet til langtidsplanen som det
er ønskelig at styret arbeider videre med.
Økonomiske/administrative besparelser
Med innføring av faste ledersamlinger de årene det ikke er Skytterting vil det ikke være
vesentlig økonomisk innsparing. Det er heller ikke målet med en alternering mellom
Skytterting og ledersamling.
Årlige Skytterting krever stor ressursinnsats med organisering av ting og behandling av
tingsaker, spesielt for ledelsen på Skytterkontoret og for Skytterstyrets medlemmer. De
årene som Skyttertinget ikke avholdes, kan ressursene i større grad benyttes til oppfølging av

Langtidsplanen, organisasjonsutvikling og drøfting av overordnede politiske saker. Dette vil
styrke våre demokratiske prosesser, involvering og medbestemmelse.
Kontrollkomité
Når det foreslås at Skyttertinget skal avholdes annethvert år, må det opprettes en kontrollkomité som får i mandat å blant annet fastsette regnskapene. Komiteen kan i tillegg
kontrollere at skytterstyret og administrasjonen følger opp vedtak fattet på Skyttertinget.
Administrasjonen foreslår at det velges en kontrollkomité på tre personer på Skyttertinget i
2020. Kontrollkomiteen skal skrive en rapport fra hvert regnskapsår som legges fram for
påfølgende Skytterting. Eksempelvis skal kontrollkomiteen legge fram en rapport om både
regnskapsåret 2020 og 2021 til Skyttertinget 2022.
Fordelen med en slik praksis er også at organisasjonen vil holde seg innenfor regnskapslovens bestemmelser om innsending av regnskapene til regnskapsregisteret. Slik det er nå så
har vi utfordring med dette da Skyttertinget ikke avholdes før månedsskiftet juli/august.
Valg på Skyttertinget
Med to år mellom hvert Skytterting vil forslag til ny valgordning bli slik at sentralt tillitsvalgte
er på valg annet hvert år. Forslaget innebærer som en overgangsordning at tillitsvalgte i
Norges Skytterstyre som velges i 2019 blir på valg i 2022. I andre sentrale utvalg blir alle
tillitsvalgte på valg i 2020. Det er liten risiko for at alle trekker seg samme år, og valgkomiteen har uansett god tid på seg til å finne nye kandidater. Dette vil også forenkle
valgsystemet og gjøre det mer oversiktlig i forhold til dagens relativt innfløkte system med
ulike valgperioder i ulike verv.
Tildeling av Landsskytterstevnet
Tildeling av Landsskytterstevnet vil etter administrasjonens forslag bli slik at Skyttertinget
tildeler to stevner ad gangen, det vil si at arrangørene får hhv. 3 og 4 år til forberedelser.
Mye av planleggingen gjøres i forbindelse med søknaden, og administrasjonen mener at det
vil være uproblematisk for søkerne å tilpasse seg et nytt system. Fram til 2004 ble tildelingen
gjort tre år i forkant av stevnet.
Turnus for Landsskytterstevnet kommer som sak i 2020. Skyttertinget har i sak 6/2018
forlenget nåværende turnus fram til 2024. Sted for Landsskytterstevnet 2025 og 2026 vedtas
på Skyttertinget i 2022.
Skyttertingsmiddag
Når det gjelder eksempelvis den årlige Skyttertingsmiddagen, ser administrasjonen for seg at
det i forbindelse med Landsskytterstevnet blir avholdt en årlig LS-middag. Dette både de år
det arrangeres Skytterting og de år det ikke er Skytterting. Flere kommuner har signalisert at
det er lettere å forsvare en slik middag dersom den relateres til Landsskytterstevnet. DFS vil
som i dag oppfordre kommunene til å invitere til en slik middag, og det er naturlig at
samlagsledere inviteres til middagen uavhengig av Skyttertinget.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2019:
1. Skyttertinget skal fra og med 2020 gjennomføres annethvert år i forbindelse med
Landsskytterstevnet, slik at 2021 blir første år det ikke skal avholdes Skytterting.
2. Det gjennomføres ledersamling de årene det ikke er Skytterting.
3. Sak om funksjonsfordeling og andre nødvendige endringer i Skytterbokas regelverk som
er påkrevd i forbindelse med innføring av toårsturnusen fremmes for Skyttertinget 2020.
4. Det velges en kontrollkomite på tre personer på Skyttertinget 2020, som får i mandat å
fastsette årsregnskapene etter regnskapslovens bestemmelser. Kontrollkomiteen skal
også påse at vedtak gjort på Skyttertinget blir fulgt opp av skytterstyret og
administrasjonen. Kontrollkomiteens rapport legges fram for Skyttertinget.
5. Fra og med Skyttertinget 2020 er funksjonstiden to år for medlemmer av Norges
Skytterstyre og andre sentrale utvalg og komiteer som velges på Skyttertinget.
Tillitsvalgte med någjeldende funksjonstid på tre år som velges på Skyttertinget 2019 får
funksjonstid til 2022.
6. Tildeling av Landsskytterstevnet skjer for to år ad gangen, med søknadsfrist 1. februar
hhv. tre og fire år før stevnet avholdes.
Avstemning:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
1. Skyttertinget skal fra og med 2020 gjennomføres annethvert år i forbindelse med
Landsskytterstevnet, slik at 2021 blir første år det ikke skal avholdes Skytterting.
2. Det gjennomføres ledersamling de årene det ikke er Skytterting.
3. Sak om funksjonsfordeling og andre nødvendige endringer i Skytterbokas regelverk som
er påkrevd i forbindelse med innføring av toårsturnusen fremmes for Skyttertinget 2020.
4. Det velges en kontrollkomite på tre personer på Skyttertinget 2020, som får i mandat å
fastsette årsregnskapene etter regnskapslovens bestemmelser. Kontrollkomiteen skal
også påse at vedtak gjort på Skyttertinget blir fulgt opp av skytterstyret og
administrasjonen. Kontrollkomiteens rapport legges fram for Skyttertinget.
5. Fra og med Skyttertinget 2020 er funksjonstiden to år for medlemmer av Norges
Skytterstyre og andre sentrale utvalg og komiteer som velges på Skyttertinget.
Tillitsvalgte med någjeldende funksjonstid på tre år som velges på Skyttertinget 2019 får
funksjonstid til 2022.
6. Tildeling av Landsskytterstevnet skjer for to år ad gangen, med søknadsfrist 1. februar
hhv. tre og fire år før stevnet avholdes.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

31/2019
Tingsak: Forslag om klassesetting for 15 meter/200 meter
Jf. Kapittel 7

Saksopplysninger
Gudbrandsdal skyttersamlag fremmer forslag om at resultater fra innendørsskyting også skal
telle med i klassesettingen i klasse 1-5.
Forslaget begrunnes med at mange skyttere mer eller mindre kun skyter stevner innendørs,
og at disse som oftest er i feil klasse i forhold til nivået i klassen.
Administrasjonens drøfting
Forslaget om egen klassesetting for 15 meter har vært behandlet tidligere, senest av
Sotnakkutvalget / Skyttertinget 2016. Det ble da vedtatt at man ikke skulle slutte seg til
forslaget, med begrunnelse av at dagens system fungerer tilfredsstillende og er enkel å
administrere.
Gudbrandsdal skyttersamlags forslag er imidlertid litt annerledes enn tidligere forslag. De
foreslår at resultatene innendørs skal telle med i klassesettingen sammen med resultatene
utendørs. Det betyr at skytterne fortsatt bare skal ha én klasse, men at
klassesettingsgrunnlaget blir større. I praksis vil dette medføre at vi får flere skyttere i høyere
klasser, ettersom mange får flere klassesettingsresultater. I tillegg har vi det faktum at
enkelte er betydelig bedre med fin- enn grovkaliber. Konsekvensen av dette blir at man
eventuelt må justere kravene for de ulike klassene om man ønsker at fordelingen i antall
skyttere mellom klassene skal være som i dag.
Gudbrandsdals forslag vil ikke medføre store økonomiske konsekvenser, men det vil være
enklere å gjennomføre endringen om dette gjaldt alle klasser som har opprykk etter kvalitet
(junior og eldre junior), ikke bare klasse 1-5.
Det er grunn til å tro at med dette forslaget så vil aktiviteten med grovkaliber gå noe ned.
Skyttere som er spesialister innendørs, vil trolig ikke delta like mye i felt- og baneskyting når
de blir satt i en høyere klasse enn de er i dag. Spørsmålet er om og eventuelt i hvor stor grad
dette vil skje, og hvor mye dette skal vektlegges.
Det er på det rene at det er noen skjevheter i forhold til hvor gode skytterne er i de ulike
disiplinene, men i hovedsak er det enkelttilfeller som har store avvik mellom prestasjonene i
de ulike øvelsene. Administrasjonen er av den oppfatning at dagens ordning med
klassesetting kun i baneskyting fungerer tilfredsstillende, men at regelverket i Skytterboka
(§7.170) hindrer samlagene i å gjøre individuelle vurderinger i innendørsskyting.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2019:
Skytterboka pkt. 7.170 Samlagenes kontroll med klassesettingen endres til:
Skyttersamlaget plikter å kontrollere lagenes klassesetting og rette eventuelle feil. Samlaget
kan flytte skyttere det er anledning til å tro holder seg nede i klasse med vilje én klasse opp.
Skyttere som kun eller i all hovedsak skyter øvelsene innendørs- eller feltskyting, kan flyttes
til riktig klasse ut fra nivået i hovedøvelsen.

Heidi Skaug foreslo følgende i tråd med Gudbrandsdal sitt forslag:
Resultater fra stevner innendørs på 15 meter skal i tillegg til klassesettingsresultat i
baneskyting telle med som klassesettende resultat for opp/nedrykk til klasse 1-5.
Arne Birkeland foreslo følgende:
Det innføres egen separat klassesetting for innendørs 15 meter og for utendørs 200/300
meter.
Avstemning:
Heidi Skaug sitt forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer for Arne Birkeland sitt forslag. Brovold,
Skaug, Knudsen, Gjerstad og Brøndbo Fiskum stemte for Skaug sitt forslag, mens Birkeland
og Knutsen stemte for Birkeland sitt forslag.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
Resultater fra stevner innendørs på 15 meter skal i tillegg til klassesettingsresultat i
baneskyting telle med som klassesettende resultat for opp/nedrykk til klasse 1-5.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

32/2019
Tingsak: Forslag om like skytetider på 15 meter, 100 meter og
200/300 meter
Jf. Kapittel 11

Saksopplysninger
Vågå skytterlag støttet av ombudsmøtet i Gudbrandsdal skyttersamlag fremmer forslag om
like skytetider for alle klasser på 15 meter og 100 meter slik:






Serie nr. 1:
Serie nr. 2:
Serie nr. 3:
Serie nr. 4:
Omgang:

2 minutter.
3 minutter.
2 minutter.
3 minutter.
Som i dag.

Forslaget begrunnes med at det blir kun én STANS-kommando i hver serie. Slik blir det ingen
tvil om skyttere har skutt etter STANS, for slik det er i dag kan det være inntil tre STANS for
samme serie. På skyteskolen lærer nye skyttere at de ikke skal skyte etter STANS, men når de
kommer på første stevne opplever de at det skytes etter denne kommandoen.
Kompetanse:
Skytterboka kapittel 11 sier følgende om kompetanse:
Endringer i konkurransedisipliner, skyteprogrammer og turnus/søknadsfrist for
Landsskytterstevner, foretas av Skyttertinget. Skytterstyret kan foreta endringer av
programmene (eksempelvis skytetider og andre sportslige tillempninger) samt øvrige
stevneregler.
Skyttertinget 2016 drøftet med bakgrunn i Sotnakk-utvalgets utredning et forslag om
endring av skyteprogram og skytetider, men forslag fikk ikke tilslutning. Ettersom saken sist

ble drøftet av Skyttertinget er det naturlig at forslaget på nytt legges fram for Skyttertinget.
Samtidig kan det også anses at Skytterstyret har myndighet til å behandle forslaget. Dette
fordi det i kompetansebeskrivelsen i kapittel 11 spesifikt står beskrevet at Skytterstyret har
myndighet til å gjøre endringer i skytetidene. I tillegg var drøftingen om endring av
skytetider på Tinget i 2016 en del av et større saksbilde knyttet til Sotnakk-utvalgets
utredning.
Administrasjonens drøfting
Forslag om samordning av skytetidene på 15 meter og 100 meter støttes med følgende
begrunnelse:
Det overordnede behovet for en samordning av skytetidene er knyttet til sikkerheten.
Innendørs skal det mye til at det skjer noe uforutsett mellom skytterne og skivene som gjør
at man må avbryte skytingen umiddelbart, men utendørs derimot øker risikoen for at noe
slikt kan inntreffe. Utendørs er det mange forhold som kan skje uforutsett, og som krever at
skytingens stanses umiddelbart. I en slik situasjon der skyttere er vant til flere stanskommandoer er det på ingen måte sikkert at alle vil reagere på kommandoen, og da blir det
en alvorlig sikkerhetsbrist.
En samordning av skytetider er viktig for å kunne ha full respekt for kommandoer.
Kommandoen «stans» må ha en absolutt betydning for at sikkerheten skal ivaretas på best
mulig måte. Elever og foresatte som har gjennomført skyteskole der betydningen av «Stans»
blir presisert, både forundres og forvirres, og det kan føre til at man mister respekten for
opplæring de er gitt. Stans-kommandoen bør således ha en mest mulig absolutt betydning.
Forslaget slik det er fremmet gir ingen skyttere kortere skytetider enn i dag. For skyttere som
konkurrerer på 100m vil skytetidene være helt like innendørs og utendørs, mens endringen
for skyttere på 200/300m vil være 30 sekunder lenger skytetid innendørs enn utendørs på
første serie. Her kan man dog tenke seg at skytetiden utendørs på 2/300m for serien nr. 1
kan økes til 2 minutter, slik at det vil være full likhet mellom innendørs og utendørs for alle
klasser.
Den eneste serien som fortsatt vil ha differensierte skytetider vil være omgangen. Med
dagens program varierer skytetiden mellom 75 sekunder, 2 og 3 minutter på 100m og
innendørs. Bakgrunnen for disse variasjoner er begrunnet med forskjeller i ferdigheter
skyttere/klasser imellom, og fysiologiske forskjeller knyttet til høyere alder. Særlig trenger de
eldste veteranene lenger skytetid enn de øvrige klasser.
Grunnen til at differensiert skytetid på omgangen bør videreføres er vanskeligheter med å
finne fram til en fellesnevner som er tilpasset alle klasser, noe som også var et av
hovedargumentene til at man ikke kom fram til enighet på Skyttertinget i 2016. Det kan i
denne sammenheng i større grad forsvares med en differensiert kommando på denne serien
der de yngste og minst erfarne skytterne ikke deltar. Ved at omgangen skytes av skyttere
med mer erfaring gjør at man har med seg mer forståelse for den differensierte STANSkommandoen, i tillegg til at erfarne skyttere lettere vil oppfatte om det ropes STANS utenom
de faste skytetidene.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2019:
Følgende skytetider gjelder for alle klasser på 15 meter og 100 meter fra 1. januar 2020:






Serie nr. 1: 2 minutter.
Serie nr. 2: 3 minutter.
Serie nr. 3: 2 minutter.
Serie nr. 4: 3 minutter.
Omgang: Som i dag.

Jan Åge Gjerstad foreslo følgende:
Det gis 2 minutter skytetid også på serie 1 på 200/300 meter.
Avstemning:
Administrasjonens forslag med Jan Åge Gjerstad sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
Følgende skytetider gjelder for alle klasser på 15 meter, 100 meter og 200/300 meter fra 1.
januar 2020:






Serie nr. 1: 2 minutter.
Serie nr. 2: 3 minutter.
Serie nr. 3: 2 minutter.
Serie nr. 4: 3 minutter.
Omgang: Som i dag.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

33/2019
Tingsak: Forslag om klassesetting per 1. november
Jf. Kapittel 7

Saksopplysninger
Vefsn skyttersamlag fremmer forslag om å endre dato for klassesetting fra årsskifte til 1/11.
Forslaget begrunnes med at skytterne skal få skyte hele innesesongen i en og samme klasse.
Denne saken har vært behandlet fire ganger siden 2006. Det var senest en tingsak i 2013
etter forslag fra Solør skyttersamlag. Forslaget ble nedstemt med 16 mot 40 stemmer under
Skyttertinget på Oppdal.
Administrasjonens drøfting
Begrunnelsen til Vefsn skyttersamlag er at skyttere skal konkurrere hele innesesongen i
samme klasse. Tidspunkt for innendørssesongen er veldig variabel rundt om i landet. Mens
man i enkelte deler av landet starter allerede i oktober, er det andre steder som først starter
med 15m‐stevner etter nyttår.
Skal man sørge for å få med hele innendørssesongen i ny klassesetting, er nok 1. oktober en
bedre dato. De siste banestevnene arrangeres normalt i midten av september, og da rekker

man akkurat å rapportere inn de siste banestevnene i henhold til regelverket (10 dager) før
klassesettingen kjøres. Av erfaring vet vi imidlertid at mange skytterlag bruker den siste
måneden før innlevering av årsrapport (1/11) på å legge inn interne skytinger i Mitt DFS.
Dersom klassesettingsgrunnlaget er ufullstendig, blir det også ugunstig å kjøre klassesetting
før 1. november.
Både ungdoms‐ og veteranklassene i DFS er aldersbestemte. Ved å ha klassesetting 1/1
blir dette veldig ryddig. Da vil man tilhøre den klassen man har alder for det året, ikke året
etter. Med Vefsns forslag vil en 71 åring som har bursdag i desember bli V73‐skytter 1.
november. Dette er ikke noe avgjørende argument, men det vil bidra til å
komplisere klassesettingen for de aldersbestemte klasser.
I denne sammenhengen skal man også være obs på alderen i rekruttklassen. Nedre
aldersgrense er satt til det kalenderåret skytteren fyller 11 år. Dette er i hht.
Barneidrettsbestemmelsene. Dersom datoen for klassesetting settes til 1/10 eller 1/11, skal
man da godta at skyttere som blir 11 år det påfølgende året kan bli rekrutter allerede 1/11?
Eller må disse vente til 1/1, som nå? Dette spørsmålet aktualiseres ytterligere dersom det
skulle bli aktuelt med et NM innendørs i tidsrommet november/desember.
Tidligere har også cuper og karuseller innendørs vært brukt som argument for å ha klassesetting 1. november. Det har imidlertid vist seg at arrangørene har funnet løsninger på dette.
Skyttere som skal rykke opp i klasser med nye skytestillinger bruker ofte høsten og
tiden fram til nyttår på å trene inn nye skytestillinger. Man kan selvsagt si at man
burde startet tidligere med dette, men realitetene er nok slik at de fleste skyttere
starter for sent. Nå vet vi at det er et ganske stort frafall i forbindelse med at skyttere
må lære seg nye skytestillinger. Muligens mister vi mange av disse uansett, men ved å endre
datoen for klassesetting vil trolig dette forsterkes. Det vil trolig også til en viss grad gå
utover deltakelsen på innendørsstevner i november og desember.
Konklusjon
Administrasjonen kan ikke se at det har kommet inn vesentlige nye momenter i saken
etter 2013. Vi velger derfor å konkludere med at klassesettingen bør foretas 1/1 hvert år.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2019:
Dagens regelverk med dato for klassesetting per 1. januar opprettholdes.
Kari Sofie Brøndbo Fiskum foreslo følgende:
Dato for klassesetting endres til 1. oktober.
Avstemning:
Brøndbo Fiskum sitt forslag enstemmig vedtatt.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
Dato for klassesetting endres til 1. oktober.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

34/2019
Tingsak: To finaler i Stang-skyting – En for Sauer og en for HK 416
Jf. Kapittel 1

Saksopplysninger
Skyttertinget 2015 i sak 7 ble det gjort følgende vedtak:
Norges Skytterstyre gis fullmakt til å bestemme tidspunkt for å avvikle ordningen med felles
Stangfinale for repetervåpen og AG3 på Landsskytterstevnet. I samarbeid med Forsvaret bes
Norges Skytterstyre ta initiativ til å vurdere om det skal innføres en egen finale i Stangskyting
for militære våpen på Landsskytterstevnet.
I sak 103/2018 ble det gjort følgende vedtak i Norges Skytterstyre på bakgrunn av anbefaling
fra administrasjonen og vedtak i Feltutvalget (sak 13/2018):
Norges Skytterstyre gir administrasjonen i oppdrag å utrede og fremme forslag til regelverk
for en to-delt finale i Stangskytingen på Landsskytterstevnet, en finale for skyttere i klasse
HK416, og en felles finale for skyttere i de øvrige klasser. Saken legges fram for Skyttertinget
2019.
I sak 17/2019 ble det gjort følgende vedtak i Norges Skytterstyre:
Norges Skytterstyre tar til etterretning Forsvarets beslutning om å utfase bruk av AG 3
våpenet. Klasse AG 3 legges ned som konkurranseklasse i DFS fra og med 2021, og våpenet
kan heller ikke benyttes i andre klasser i DFS fra samme tidspunkt. Med bakgrunn i vedtaket
blir Landsskytterstevnet 2020 siste år som skyttere med AG 3 kan kvalifisere seg for finale i
Stangskyting.
Med bakgrunn i ovenstående vedtak vil administrasjonen fremme forslag om en todelt finale
i Stangskyting – en for Sauer – og en for HK 416. Når det her skrives Sauerklasse, menes det
selvfølgelig også andre våpentyper som er godkjent som repetergevær i DFS i den finalen,
eksempelvis Krag Jørgensen/Mauser.
Administrasjonens drøfting
Det er DFS som har det fulle eierskapet til Stangskytingen, og programmet som benyttes.
Dette er en sivil konkurranse med et forsvarsrelevant program. Skytingen ble etablert av
Skyttertinget og første gang gjennomført i 1912 til minne om oberst Georg Stang. Det er
således opp til DFS å bestemme program, tillatte våpen, finaler, premiering etc. Vedtaket fra
2015 sier imidlertid at Norges Skytterstyre skal vurdere å innføre en egen finale for militære
våpen på Landsskytterstevnet.
Norges Skytterstyre nedsatte en prosjektgruppe som testet muligheten for om Forsvarets
våpen HK 416 kunne konkurrere sammen med Sauer 200 STR. Testgruppens mandat var å
foreslå et alternativt program for HK416, slik at skyttere med dette våpenet kunne
konkurrere sammen med Sauer-skyttere.

Testgruppen utrykte i den sammenheng i sin rapport at det er en krevende oppgave å finne
fram til en praktisk tilpassing av programmet for HK416-skyttere, som vil utjevne
resultatene, og som av Sauer-skyttere vil bli oppfattet som rettferdig. Testgruppen påpekte
videre at det er uforutsigbare faktorer knyttet til utviklingen i øvelsen. En tilpassing som
fungerer de første årene kan etter hvert vise seg å gå mer i favør av en av våpentypene, ved
at utøvere med dette våpenet høyner sitt nivå mer enn for det andre.
Etter at det var foretatt en spørreundersøkelse på Landsskytterstevnet i 2018, som viste at
skytterne heller ikke ønsket en felles finale mellom HK 416 og Sauer, bestemte Skytterstyret
å gå for en løsning med to finaler i Stang-skyting - en for Sauer og en for HK 416.
Det er viktig for DFS at det til enhver tid benyttede armevåpen i Forsvaret blir synliggjort
som en del av aktiviteten i organisasjonen, herunder spesielt i fbm. Landsskytterstevnet.
Finaler i Mil NM lagt sentralt i LS-uka er et godt bidrag til dette. I tillegg synes det som om
skyttere med Sauer og HK416 konkurrerer rimelig jevnbyrdig i felthurtig, slik at en felles
finale kan videreføres. I Stangskyting synes derimot den beste løsningen å være en egen
finale for HK416-skyttere, der dagens program benyttes.
Finale for HK 416:
Dagens gjennomføring av Stang- og felthurtigfinalene på LS har vært en suksess. Det at det
også sendes på NRK gjør disse finalene svært attraktive også for publikum og TV-seere.
Administrasjonen er opptatt av at finalen i HK 416 må få sin naturlige plass i avviklingen.
Samtidig er det viktig at gjennomføringen foregår profesjonelt og innenfor en rimelig
tidsperiode, slik at det for publikum på finalearenaen oppleves som en god og effektiv
gjennomføring.
Administrasjonen foreslår at de 8 beste skytterne i HK 416 kvalifiserer seg til Stangfinalen.
Det er et rimelig antall i lys av antall deltakere i forhold til Sauerklassen. Administrasjonen
har vurdert både færre og flere skyttere, men funnet gode argumenter for at tallet blir 8.
Med 8 skyttere kan hold 1 foregå med to gjennomføringer hvor fire skyttere skyter likt, mens
hold 2 skytes med fire skyttere èn og èn. Det blir etter samme prinsipp som for Sauerklassen
hvor 16 skyttere skyter hold 1, mens de 8 beste skytterne skyter hold 2 èn og èn. Dette
gjøres for at finalen skal foregå så effektivt som mulig, samtidig som det knyttes spenning til
hvem som kvalifiserer seg for hold 2.
Når det gjelder premiering, mener administrasjonen at det skal tildeles finalebeger som for
de andre finaledeltakerne. Vinneren tildeles medalje med samme kvalitet som for
Sauerklassen. Forsvaret bør anmodes om å sette opp vandrepokal til vinner av HK 416.
Etter vedtaket om utfasing av AG 3 våpenet i 2020, mener administrasjonen at dette bør
innføres allerede i 2020. Det gjør at utfasingen av AG 3 skjer samme år som innføring av den
nye finalen for HK 416. Det vil være en god måte å vise at DFS vil sørge for å videreføre
tradisjonen med at Forsvarets våpen er viktige å vise fram i disse hurtigøvelsene. Det er DFS
sin ambisjon å få vist finalen med HK 416 på NRK, og derfor er det et også et mål om å
innføre finalen allerede fra 2020.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2019:
Fra og med 2020 skal det arrangeres en egen finale i Stangskyting på Landsskytterstevnet for
skyttere med HK 416. Finalen skal bestå av de 8 beste skytterne med HK 416 fra innledende
skyting. Rangeringsreglene skal være like som for skytterne i Stang-finalen med Sauer.
Norges Skytterstyre skal utarbeide instruks for skytingen etter samme prinsipp som for
Sauerfinalen. Finaleskytterne skal tildeles finalebeger, og vinneren mottar medalje med
samme kvalitet som for Sauerklassen.
Avstemning:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
Fra og med 2020 skal det arrangeres en egen finale i Stangskyting på Landsskytterstevnet for
skyttere med HK 416. Finalen skal bestå av de 8 beste skytterne med HK 416 fra innledende
skyting. Rangeringsreglene skal være like som for skytterne i Stang-finalen med Sauer.
Norges Skytterstyre skal utarbeide instruks for skytingen etter samme prinsipp som for
Sauerfinalen. Finaleskytterne skal tildeles finalebeger, og vinneren mottar medalje med
samme kvalitet som for Sauerklassen.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

35/2019
Tingsak: Rullering av økonomisk prognose i langtidsplanen
Jf. Kapittel 1

Saksopplysninger
Skyttertinget vedtok Langtidsplan 2016-2020 for DFS i sak 17/2016. Kapittel 9 – Økonomisk
prognose – er revidert ut fra dagens økonomiske forutsetninger, og forventninger de
nærmeste årene. Prognosen viser regnskap 2018, budsjett 2019 samt prognose for de neste
fire årene. Skyttertinget behandlet rullering av økonomisk prognose i sak 22/2018.
Skyttertinget endret prioritering ved mindre inntekter enn prognosen tilsier slik i sak
22/2018:
1. En andel av sentral jegeravgift bør gå til DFS og NJFF (tas opp med Miljødirektoratet).
2. Cost savings. Gjennomgå organisasjonsstruktur med tanke på effektiviseringstiltak.
3. Redusere bidragsordninger.
Endret prioritering ble vedtatt med 34 mot 22 stemmer.
Prognosen viser samlede utgifter og inntekter for sentralleddet. Posten «Andre prosjekter»
balanseres med nye offentlige inntekter og del av markedsinntekter. Posten er således
direkte retta mot prosjekt som vi søker om offentlig finansiering til fra andre departement,
og evt. utviklingstiltak som vi søker finansiert gjennom markedsinntekter.

Pris- og lønnsveksten er forventet å fortsatt bli relativt lav de nærmeste årene, og vi har lagt
til grunn ca. 3 % gjennomsnittlig økning per år.
Planlagt virksomhet 2020
Planlagt virksomhet i 2020 følger Langtidsplan 2016-2020 og økonomisk prognose 20162020. Langtidsplanen inneholder 8 satsingsområder for DFS i planperioden 2016 – 2020:
- Samarbeid med Forsvaret
- Utdanning og kompetanse
- Ungdom og rekruttering
- Anlegg
- Arrangement
- Kommunikasjon og media
- Organisasjon, marked og økonomi
- Samfunnsansvar
Fokusområder i planperioden:
2016/17: Feltskyting
2017/18: Skyteskole og instruktørutdanning
2019/20: Anlegg, med fokus på skytebanesikkerhet og dokumentasjon av gjennomførte
sikkerhetsinspeksjoner på alle skytebaner.
Fokusområdene blir fulgt opp med forskjellige tiltak i etterkant av satsingssårene, slik at man
ikke «slipper» fokusområdene etter kort tid.
Fordeling mellom drift, prosjektstøtte (aktivitet) og øremerkende midler er iht.
retningslinjene fra Forsvarsdepartementet er følgende:
Post
11 Administrasjon
12 Arrangement
14 Driftstilskudd lavere
organisasjonsledd
15A Ordinære banebidrag
15B Spesielle støytiltak
(miljøpakke)
16 Utdanning og kompetanse
17 Ungdom og rekruttering
18 Feltaktiviteter
20
Markedsføring/kommunikasjon
21 Andre prosjekter

Drift
X
X

Prosjekt
X

X

X

Øremerket

X
X
X
X
(X)
X

Prosjektstøtte er som nevnt tilskudd til organisasjonens aktiviteter. Aktivitetene kan
defineres som prosjekter, som har tydelige mål, og er direkte relatert til organisasjonens
overordnede hensikt og formål, samt organisasjonens verdiskaping. Prosjektene kan være
faste aktiviteter, som pågår fortløpende eller gjentas gjennom året, som f.eks.
kjerneaktiviteter. Prosjektene kan også være tidsavgrensede enkelthendelser.
Prioritering av aktiviteter som det søkes prosjektstøtte til følger av langtidsplanen og
økonomisk prognose.

Administrasjonens drøfting
Langtidsplanens økonomiske prognose er Skyttertinget sitt verktøy for å kunne påvirke
prioriteringer, og hvordan tilgjengelige midler best kan benyttes for å utvikle organisasjonen
og å legge til rette for større aktivitet framover.
Skyttertinget vil gjennom behandling av prognosen gi overordnede føringer for hvilke
aktiviteter som skal prioriteres i styrets budsjettarbeid, som sammen med prognosen danner
grunnlag for DFS sin søknad om offentlige midler påfølgende år.
Kommentarer til hovedpostene med endringer utover forventet lønns- og prisjustering.
Inntekter:
Offentlige tilskudd
Tilskudd fra FD justeres med forventet lønns- og prisstigning på gjennomsnittlig 3 % i
perioden. Andre offentlige tilskudd vil være iht. prosjektsøknader.
Arrangementsavgifter
Tallene er justert for forventet deltakelse på LS i perioden, da dette har vesentlig betydning
for inntekter på denne posten.
Momskompensasjon
Det er lagt til grunn momskompensasjon tilsvarende det DFS fikk i 2018.
Markedsinntekter
I planperioden regner vi med at markedsavtalen med Frende Forsikring gradvis vil gi større
inntekter. Av andre avtaler har DFS i dag mindre inntekter fra avtalene med NRK og Trimtex.
Utgifter:
Administrasjon
Økning i perioden relaterer seg hovedsakelig til økte lønnskostnader og justering av faste
leie- og driftsavtaler. DFS har lenge vært i den heldige situasjon at vi har sluppet å betale
arbeidsgiverdelen (unntatt AFP) av pensjon til de ansatte. Dette blir nå endret, og DFS må fra
2021 starte å betale arbeidsgiverdel med en opptrapping fram til 2023. I prognosen
forutsettes det at tilleggspensjonen dekkes gjennom bevilgningen fra FD, men dette er på
langt nær sikkert. Det jobbes videre med denne saken.
Arrangement
Posten omfatter hovedsakelig DFS sine utgifter med Landsskytterstevnet, i tillegg ligger
Nordisk mesterskap, NM skifeltskyting og NM skifeltskyting under denne posten. Utgiftene
varierer litt etter hvor LS arrangeres.
Driftstilskudd lavere organisasjonsledd
Dagens driftsstilskudd til samlag og landsdelskretser forutsettes videreført på samme nivå.
Anlegg
Det er lagt inn ekstra satsinger på anleggssektoren i 2019 og 2020. Her prioriteres oppfølging
og kurs for regionale skytebanekontakter. Dette er nødvendig for å kunne klare målsetting
om dokumentasjon av gjennomførte sikkerhetsinspeksjoner på alle skytebaner. Tiltaket er
startet med utvikling av nye elektroniske rapporteringsrutiner, som skal forenkle
rapportering og gi bedre oversikt for skytebanekontaktene.

Utdanning
Etablert kurstilbud videreføres, og det er lagt inn en økning i kurstilbudet til både Forsvaret
og egen organisasjon. Det nye skyteinstruktørkurs for ungdom ble svært godt mottatt, og
videreføres i 2019 og 2020. Satsingene understøttes av en ny stilling på utdanning.
Ungdom/rekruttering
Det satses på å videreføre satsingen på skyteskoler og prosjekter som valgfag i skolen og
«Skyting for mestring». Så langt ser dette ut til å bli vellykkede satsinger, som er svært
viktige for DFS framover.
Feltdisiplinene
Feltåret 2017 ble en suksess, og vi har økt bidragspostene noe framover. Vi har satt av midler
i prosjektsøknad til FD som er målretta til tilskudd elektroniske feltanlegg (inkludert Stang- og
felthurtiganlegg). Tilskuddsordningene har bidratt til en dobling av slike anlegg på to år.
Informasjon/markedsføring
Posten videreføres på samme nivå som tidligere. Det er lagt inn et mindre beløp til prosjekt
innenfor kommunikasjon og organisasjon.
Prioriteringer av tiltak ved endring i utgifter og inntekter.
Med bakgrunn i Skyttertingets vedtak i sak 22/2018, og oppfølgende drøftinger på
ledersamling i 2019 fremmes forslag om at sentral medlemskontingent skal tas inn i
prioriteringslista igjen. En sentral kontingent på kr. 50 per medlem som erstatter dagens
lagskontingent på 2.500 per lag. Dette vil blant annet føre til mer tilskudd fra Frifond
ordningen som går til skytterlagene, og sikre dokumentasjonskravet gjennom at innbetaling
blir direkte sporbar gjennom Mitt DFS.
Administrasjonen mener at en slik ordning vil oppleves som mer rettferdig enn dagens
lagskontingent, som er fast per lag uavhengig av antall medlemmer. Med en medlemskontingent på kr. 50 blir merinntektene til DFS sentralt ca. 3 mill. kroner – og potensialet for
økning i Frifondmidler til skytterlagene ligger på et tilsvarende nivå når dagens medlemstall
legges til grunn.
Organisasjonsutvalget vil foreta en grundig gjennomgang av «Cost savings», og et forslag om
sentral medlemskontingent kan være aktuelt å fremme for Skyttertinget i 2020.
Avstemning:
Norges Skytterstyre besluttet enstemmig følgende innstilling:

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:
Justert økonomisk prognose i Langtidsplan 2016-2020, kapittel 9:
Tekst
Tilskudd fra FD
Komp. tilleggspensjon SPK
Andre off. tilskudd
Omsetning salgsavd.
Omsetning NST
Kontingent/salg skytterlag
Momskompensasjon
Arrangementsavgifter
Markedsinntekter
Landslotteriet
Andre inntekter
Sum inntekter
Utgifter:
Administrasjon
Varsla tilleggspensjon SPK
Arrangementer
Medaljer, premier
Driftstilskudd org. ledd
Anleggsavdeling
- Drift og bidrag
- Miljøpakke
Utdanning
Ungdom/rekruttering
Feltaktiviteter
Kommunikasjon og media
Andre prosjekter
Sum organisasjonsutgifter
Kostnader salgsavd.
Kostnader NST
Kostnader IKT-tjenester
Kommunikasjon/org.
Landslotteriet
Totale kostnader
Overført tilskudd FD
Resultat
Fri egenkapital

Regnskap
31.12.2018

Budsjett
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

32 000 000
500 000
250 000
25 000 000
2 400 000
3 400 000
1 700 000
1 000 000
2 000 000
0
400 000
68 650 000

32 500 000
1 000 000
250 000
25 000 000
2 400 000
3 600 000
1 700 000
1 200 000
2 500 000
1 400 000
400 000
71 950 000

33 000 000
1 500 000
250 000
25 000 000
2 400 000
3 800 000
1 700 000
1 250 000
3 000 000
0
400 000
72 300 000

8 600 000
1 000 000
4 000 000
500 000
1 500 000

8 900 000
1 500 000
4 000 000
500 000
1 500 000

30 395 000

30 967 000

31 500 000

21 758 519
2 399 187
2 291 957
1 646 398
1 268 095
525 319
1 366 901
296 920
61 948 296

24 800 000
2 370 000
2 940 000
1 600 000
1 200 000
750 000
0
370 000
64 997 000

250 000
25 000 000
2 400 000
3 200 000
1 700 000
1 500 000
1 500 000
1 400 000
400 000
68 850 000

7 557 994

7 783 000

8 000 000

4 061 784
385 416
1 444 086

3 835 000
500 000
1 466 000

4 000 000
500 000
1 500 000

8 300 000
500 000
4 200 000
500 000
1 500 000

3 902 417
6 129 666
4 632 599
3 452 525
981 324
2 265 637

4 145 000
5 750 000
5 742 000
2 895 000
1 225 000
2 066 000
35 407 000
24 463 000
2 220 000
2 505 000
-

4 300 000
6 000 000
5 950 000
3 000 000
1 250 000
2 150 000
750 000
38 400 000
24 600 000
2 300 000
3 000 000
200 000
68 500 000

4 400 000
6 000 000
6 050 000
3 050 000
1 250 000
2 200 000
1 250 000
39 800 000
24 600 000
2 300 000
3 200 000
200 000
900 000
71 000 000

4 500 000
6 000 000
6 150 000
3 100 000
1 250 000
2 250 000
1 750 000
41 400 000
24 600 000
2 300 000
3 400 000
200 000

64 595 000

4 200 000
6 000 000
5 850 000
2 950 000
1 225 000
2 100 000
750 000
37 075 000
24 600 000
2 300 000
2 800 000
200 000
900 000
67 875 000

402 000
10 880 000

975 000
11 355 000

150 000
11 505 000

950 000
11 955 000

400 000
12 355 000

34 813 448
21 741 646
2 101 366
1 652 988
375 150
60 684 598
163 495
1 100 203
10 478 000

Prioritering ved mer inntekter enn prognosen tilsier:
1) Styrke kommunikasjons- og markedsarbeidet (finansieres med markedsinntekter).
2) Styrke ungdoms- og rekrutteringsarbeidet.
3) Styrke utdanningsvirksomheten.
Prioritering ved mindre inntekter enn prognosen tilsier:
1) En andel av sentral jegeravgift bør gå til DFS og NJFF (tas opp med Miljødirektoratet).
2) Innføre sentral medlemskontingent.
3) Redusere bidragsordninger.

71 900 000

Saksnummer
Sak:
Kompetanse:

36/2019
Sakliste til Skyttertinget 2019
Jf. Kapittel 1.400

Skyttertinget 2019 avholdes på Revsnes Hotel Bygland torsdag 1. august med møtestart
kl. 09:00.
Sakslisten bestemmes slik:
1) Skyttertingets konstituering
2) Norges Skytterstyres årsmelding 2018
3) Årsregnskap for 2018 med årsberetning
4) Drøftingssak angående fokus på lagsaktivitet “3-1
5) Tildeling av Landsskytterstevnet 2023
6) To LS-finaler i Stang-skyting – En for Sauer og en for HK 416
7) Innføring av «Landsskytterstevnet innendørs»
8) Skyttertinget og ledersamling annethvert år
9) Forslag om endring av regelverket for jegerklassen
10) Forslag om klassesetting for 15 meter/200 meter
11) Forslag om klassesetting per 1. november
12) Forslag om like skytetider på 15 meter og 100 meter.
13) Forslag og prosess for eventuelt nytt regelverk for Nybegynner Voksen, Åpen
klasse, klasse 2 og V65/73
14) Rullering av økonomisk prognose i langtidsplanen
15) Faste godtgjørelser til medlemmer av Norges Skytterstyre
16) Valg

Saksnummer
Sak:
Kompetanse:

37/2019
Sekretær for Skyttertinget 2019
Jf. Kapittel 1.400

Etter Skytterboka pkt. 1.200, § 2-4 skal Skytterstyrets sekretær føre tingprotokollen.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Regnskapsleder Hans Petter Nyengen utnevnes som sekretær og protokollfører for
Skyttertinget 2019.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

38/2019
Gjennomføring av feltfinaler for 3-5, EJ, klasse 2 og V55 på
Landsskytterstevnet
Jf. Kapittel 11

Administrasjonen fremmer forslag om et regelverk for hvordan finalene i grovfeltskyting skal
avholdes på Landsskytterstevnet. Forslaget innebærer at de 15 beste skytterne på 30skudden utgjør det siste finalelaget – kalt “Feltlaget”. Navnet er tidligere lansert som et
begrep for å få et finalelag i feltskyting som Kongelaget i baneskyting.
Administrasjonen vil ytterligere foreslå at de beste 5 skytterne i henholdsvis klasse Eldre
junior, klasse 2 og V55 skyter sammen med Feltlaget. Slik sikres en avslutning av LS der alle
mestre i grovfelt kåres fra samme finalelag. Ved å sørge for at de som leder i de ulike
mesterskap befinner seg på standplass når Feltlaget skyter, sikres at alle vinnerne er tilstede
samtidig.
Administrasjonens drøfting
Målet med forslaget er å få en bedre gjennomføring av finalene. Dette både for større PR og
at publikumsopplevelsen skal bli bedre. Ved at det i år er første gang NM feltskyting har
kongepokal, vil også forslaget bidra til økt oppmerksomhet om NM felt.
Administrasjonen mener en slik gjennomføring vil være bedre for publikum og
arenaproduksjonen for LS. Med innføring av “Feltlaget” vil det også kunne bli et begrep som
alle kan forholde seg til ved innledende skyting.
Et motargument kan være at hvis færre enn 50 skyttere skyter 30 treff, så kunne de ha skutt
i samme finalelag med helt identiske forhold. Administrasjonen mener likevel at å dele
skytterne som skyter 30 treff i to finalelag er sportslig forsvarlig. Dette er gjort flere ganger
da det har vært over 50 skyttere med 30 treff. Ved at mesterskapene i EJ,2, og V55 også blir
avgjort i forbindelse med Feltlaget, vil også tiden mellom de to siste finalelag bli liten.
Administrasjonen har drøftet forslaget med flere av toppskytterne, og de fleste er svært
positive til en slik endring. Det vektlegges at dette vil høyne statusen på feltskyting og at
dette vil bidra til økt status for de som kommer med i Feltlaget.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Skytterbokas punkt 11.225 gis et nytt underpunkt 8 med følgende ordlyd:
De 15 beste skytterne på 30-skudden i NM feltskyting utgjør Feltlaget. Feltlaget skytes som
siste finalelag i NM feltskyting. Ved likhet på treff/innertreff rangeres etter Skytterbokas
punkt 10.423.
I samme finalelag som Feltlaget skyter de 5 beste etter 30-skudden i hver av klassene EJ,
Klasse 2 og V55. Ved likhet på treff/innertreff rangeres etter Skytterbokas punkt 10.423.
Nåværende 11.225 underpunkt 8 blir underpunkt 9.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt:

Saksnummer
Sak:
Kompetanse:

39/2019
Utkast til søknad om drifts- og prosjektstøtte 2020
Jf. Kapittel 1.400

Administrasjonen la fram forslag til søknad om drifts- og prosjektstøtte til
Forsvarsdepartementet for 2020.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak
Norges Skytterstyre ga føringer for det videre arbeid med søknad om drifts- og
prosjektstøtte til Forsvarsdepartementet.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer
40/2019
Sak:
Hovedbegivenheter 2020
Kompetanse:
Jf. Kapittel 1.400
Administrasjonen la fram forslag til terminliste for hovedbegivenheter i 2020.
Hovedbegivenheter 2020:
Tidspunkt/Arrangement
11. – 12. januar: Kurs for nye tillitsvalgte, Gardermoen
1. – 2. februar:

Regionalt seminar for Østlandet og Sørlandet landsdel, Gardermoen

21. – 22. mars:

NM i skifeltskyting, Skaun

16. mai:

Skytingens Dag

21. – 24. mai:

Frendecup i bane, Stang- og felthurtigskyting, Vestlandet

13. og 14. juni:

Forbeholdt landsdelskretsstevner og samlagsstevner

5. – 8. august:

Frendecup i bane, Stang- og felthurtigskyting, Østlandet

7. - 14. august:

Landsskytterstevnet, Elverum

22. og 23. august: Forbeholdt landsdelskretsstevner og samlagsstevner
28. - 30. august:

Frendecup avslutning i baneskyting, Midt-Norge

3. – 5. september: Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap, Danmark
Ubestemt:

NM i skogsløp med skyting sprint

Torben Knudsen foreslo følgende:
Første runde Frende Cup 21-24. mai legges til Nord-Norge.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Brovold, Skaug, Gjerstad,
Birkeland og Brøndbo Fiskum stemte for administrasjonens forslag, mens Knudsen og
Knutsen stemte for Knudsen sitt forslag.

Saksnummer
Sak:
Kompetanse:

41/2019
Medaljeregler på samlagsstevne og landsdelskretsstevner 15
meter
Jf. Kapittel 12

På Skyttertinget 2018 ble det innført landsdelskretsstevner på 15 meter. Med hensyn til
medaljer, ble det kun vedtatt at medaljesystemet skulle følge bane- og feltskyting, men at
det ikke skulle tildeles stjerner. I ettertid har det blitt tvil om klasse Eldre Junior, som skyter
samme program som klasse 3-5, også skal konkurrere om medaljene i hovedmesterskapet.
Administrasjonen mener dette er en sak som kan avklares av Norges Skytterstyre, da dette
kun er en presisering av regelverket. Slik sett berører ikke saken innføring eller fjerning av
medaljer som betinger Skyttertingsvedtak.
Administrasjonens drøfting
Administrasjonen mener med bakgrunn i vedtaket som ble gjort med hensyn til medaljer i
feltskyting på Skyttertinget 2018, at det der ble fastslått et prinsipp om at de klasser som
skyter samme program også skal konkurrere om hovedmesterskapet. Eksemplevis kan en
Eldre Junior vinne to medaljer i feltskyting på samme stevne. En medalje for mesterskapet i
Eldre Junior, samtidig som han kan vinne medalje i hvovedmesterskapet for klasse 25/V55/EJ.
Den logiske slutning slik administrasjonen ser det er at det ikke bør være en forskjell på
feltskyting og innendørsskyting. Denne vinteren har dette blitt ulikt praktisert i de få tilfelle
på samlagsstevner og landsdelskretsstevner hvor skyttere i Eldre Junior har stått til medalje
også i hovedmesterskapet. Administrasjonen har når vi har blitt rådspurt, anbefalt at
skyttere i klasse Eldre Junior skulle tildeles begge medaljer.
Administrasjonens anbefaling er at Skytterbokas punkt 12.128 blir endret, slik at prinsippet
om at skyttere i klasse Eldre Junior også skal kunne konkurrere om medaljer for
mesterskapet i klasse 3-5 fastslås. En slik endring vil også danne presedens for ordningen på
samlagsstevnene.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Skytterbokas punkt 12.130 gis et tillegg med ny siste setning med følgende ordlyd:
Skyttere i klasse Eldre Junior konkurrerer i tillegg til sitt eget mesterskap også om medaljene
i mesterskapet for klasse 3-5/EJ.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer
Sak:
Kompetanse:

42/2019
Instruks for standplassledere i baneskyting på
Landsskytterstevnet
Jf. Kapittel 12

Nytt regelverk for skytereglement, kapittel 8, ble vedtatt i 2018, og trådte i kraft i 2019.
Regelverket har medført noen endringer i forhold til hva som har vært praksis tidligere.
Administrasjonens drøfting
Med innføringen av kammerflagg, har vi også fått noen endringer i rutinene på standplass.
Kammerflagget kan først tas ut (evt. sluttstykket settes inn) på kommando «LADING», noe
som gjør at det ikke blir anledning til klikktrening før prøveskudd. Mange, spesielt på 200
meter, vil prøve skytestillinger og ta noen klikkavtrekk før de skal i gang.
Administrasjonen anbefaler å innføre en fast rutine med klargjøringstid før første
prøveskudd på Landsskytterstevnet (LS).
Følgende rutine ønskes innført før første prøveskudd:
• Skytterne får 2 minutter til lading og klargjøring fra NÅ.
• (Etter 2 min) Gjør klar til fritt antall prøveskudd i 3 minutter. Alle skudd blir anvist
fortløpende.
• Fritt antall prøveskudd i 3 min – ILD!
• (Etter 3 min) – STANS! …...
En slik klargjøringstid er samme praksis som benyttes i feltskyting på LS, og erfaringene
herfra er utelukkende gode. Skytterne er under kommando når klargjøringstiden starter, og
står fritt til å disponere denne tiden selv. Prøveskuddene starter til «fast tid» og alle får lik
klargjøringstid.
Administrasjonen anbefaler styret å godkjenne denne rutinen i baneskyting på LS.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Standplassinstruks med lading og klargjøringstid på to minutter før første prøveskudd i baneskyting innføres på Landsskytterstevnet.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Saksnummer
Sak:
Kompetanse:

43/2019
Utfyllende retningslinjer ved sikkerhetsinspeksjon av skytebaner
Kapittel 12

Vedtak i sak 11/2019:
1) Ved sikkerhetsinspeksjon av skytebaner gis det fra samlagets skytebanekontakt først pålegg
om utbedring ved påviste mangler.

2) Skytterlaget gis en tidsfrist for utbedring av mindre avvik fra forskriften.
3) Ved større avvik som tilsier at det ikke er forsvarlig å fortsette skyting må utbedring utføres

før skyting på banen kan fortsette.
4) Dersom skytterlaget ikke utfører pålagte tiltak skal samlagets skytebanekontakt rapportere
dette til Skytterkontoret.
5) Skytterkontoret følger opp skytterlaget videre, og sender melding til politiet om anmodning
om stenging av skytebanen dersom skytterlaget ikke utbedrer banen umiddelbart

Noen av skytebanekontaktene reagerer på at de skal gi skytterlagene «pålegg», noe som er i
motstrid til instruksen for skytebanekontaktene. En problemstilling var om
skytebanekontaktene kan få et ansvar hvis de ikke gir pålegg om manglende sikkerhet ved
inspeksjon. Det var en god diskusjon om hvordan rutinene for gjennomføring av
sikkerhetsinspeksjon bør være på kurs for samlagenes skytebanekontakter 15. og 16. mars.
Med bakgrunn i gjennomgang og innspill fra skytebanekontaktene har administrasjonen
utformet et forslag til utfyllende retningslinjer som erstatter vedtak i sak 11/2019.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Utfyllende retningslinjer ved sikkerhetsinspeksjon av skytebaner:
1) Dersom samlagets skytebanekontakt i forbindelse med sikkerhetsinspeksjon av
skytebaner finner at banen ikke er i forskriftsmessig stand, skal det gis veiledning til
skytterlaget om hvilke mangler som må utbedres for at banen skal være forskriftsmessig.
2) Skytterlaget gis en tidsfrist for utbedring av mindre avvik fra forskriften.
3) Ved større avvik som tilsier at det ikke er forsvarlig å fortsette skyting skal skytebanekontakten informere skytterlaget om at banen ikke kan brukes før utbedring har skjedd.
4) Dersom skytebanekontakten er i tvil kan han eller hun rådføre seg med regional
skytebanekontakt, se pkt. 7.
5) Dersom skytterlaget ikke utfører nødvendige tiltak skal samlagets skytebanekontakt
rapportere dette til Skytterkontoret, alternativt varsle politiet.
6) Skytterkontoret følger opp skytterlaget videre, og sender om nødvendig melding til
politiet om anmodning om stenging av skytebanen dersom skytterlaget ikke utbedrer
banen umiddelbart.
7) Regional skytebanekontakt skal på samme måte som samlagets skytebanekontakt
veilede skytterlaget om nødvendige utbedringstiltak, og skal på samme måte rapportere
til Skytterkontoret dersom skytterlaget ikke utfører nødvendige tiltak, alternativt varsle
politiet. Dersom regional skytebanekontakt er i tvil, kan vedkommende rådføre seg med
Skytterkontoret som om nødvendig innhenter ekstern faglig bistand.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer
Sak:
Kompetanse:

44/2019
Samarbeidsavtale mellom DFS og NVIO
Kapittel 1.400

Samarbeidsavtale mellom Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) og
Det frivillige Skyttervesen (DFS) legges fram til formell godkjenning.
Bakgrunnen for samarbeidsavtalen er Langtidsplan 2016-2020 kapittel 1.4 Veteraner fra
Forsvaret:
Mål: Gjøre DFS sitt tilbud mer kjent for veteraner fra Forsvaret.
Strategi: Nærmere samarbeid med veteranorganisasjonene.
Tiltak:
a. Utarbeide informasjonsmateriell tilpasset veteraner fra Forsvaret.
b. Inngå samarbeidsavtale med minst en veteranorganisasjon.
c. Legge til rette for aktiviteter gjennom samlag og skytterlag.
Medansvar: Samlagene og skytterlagene.
Denne avtalens formål er samarbeid mellom DFS og NVIO om:
-

å gi veteranene et aktivitetstilbud relatert til DFS sine skyteaktiviteter
politiske saker der partene har felles interesser
felles informasjonsmateriell

Administrasjonens drøfting
DFS har et godt samarbeid med NVIO, og begge organisasjonene ser det som formålstjenlig å
ha en formell samarbeidsavtale. Dette er i tråd med tildelingskriterier fra
Forsvarsdepartementet, og viktig for å synliggjøre DFS sitt tilbud til veteraner i Forsvaret.
NVIO har allerede behandlet avtalen, og godkjent avtalen slik den foreligger.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre godkjenner samarbeidsavtalen mellom Norges Veteranforbund for
Internasjonale Operasjoner og Det frivillige Skyttervesen.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer
Sak:
Kompetanse:

45/2019
B-sak: Tildeling av hedersbevisninger
Kapittel 4

Norges Skytterstyre vedtok tildeling av hedersbevisninger. Ført i B-protokoll.

