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1/2019
Godkjenning av møteprotokoll
Jf. Kapittel 1.400

Vedtak:
Protokollen fra styremøtet på Gardermoen 30. november – 1. desember enstemmig
godkjent.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

2/2019
Retningslinjer for DFS – Frifond Organisasjon 2019
Jf. kapittel 1.400

Norges Skytterstyre vedtok gjeldende retningslinjer for DFS Frifond Organisasjon i februar
2018.
DFS søkte om midler til Frifond 2018 med 2016 som grunnlagsår. DFS fikk tildelt 5.208.883,
ca. 107.000 mindre enn i 2017. Rest og tilbakebetalinger fra 2017 utgjorde kr. 162.721.
Totalt fikk 524 skytterlag tildelt midler i 2018. 21 lag aksepterte ikke tildelingen (takket nei,
eller svarte ikke innen siste frist). To lag klaget på manglende tildeling, og fikk tildelt midler.
Sum lag ble etter dette 505, samme antall lag som for 2017. Sum tildeling til skytterlagene
var kr. 5.065.433, ca. 20.000 mindre enn i 2017. Administrasjonsdelen på 5% var kr. 260.444.
Ved søknadsfristens utløp var det registrert 15.629 betalende medlemmer under 26 år
(minimumskontingent 50 kroner) og 555 støtteberettiget lag (minimum fem betalende
medlemmer). Sammenlignet med 2016 er dette 344 flere medlemmer og samme antall lag.
Forskjellen mellom 555 og 505 skyldes hovedsakelig at lagene ikke har ungdomsutvalg eller
ikke har registrert ungdomsutvalg/ungdomsleder, et krav som Norges Skytterstyre setter til
lagene. Noen lag som fikk tildelt og takket nei oppgav at de ikke har ungdomsaktivitet.
LNU sitt styre har vedtatt noen endringer i de sentrale retningslinjene for Frifond 2019.
Endringene er i hovedsak presiseringer av dokumentasjonskrav på tellende medlemmer og
tellende lokallag, men det er også en utvidet frist for lokallagenes bruk av midler og
mottakerorganisasjonenes rapportering til LNU.
Noen hovedpunkter:
• Under § 4.2-4.3 er det presisert hvordan tellende medlem og tellende lokallag skal
dokumenteres, og at denne dokumentasjonen skal være på plass innen
søknadsfristen. Det er også presisert at vilkårene må være oppfylt i grunnlagsåret.
LNU mener at dette ikke er nye krav, men en presisering av hvordan grunnlagstallene
skal dokumenteres.
• § 4.5 presiserer at medlemmer tilknyttet et lokallag som faller inn under NIF, ikke kan
telles. Dette gjelder hvis medlemmene betaler lokal kontingent direkte til lokallaget.
• I § 8.4 er fristen for lokallagenes bruk av midler flyttet til 31. desember i kalenderåret
etter tilskuddsåret (dvs. 31. desember 2020 for midler tildelt i 2019). Lokallagene kan
ikke ha Frifond-midler fra flere enn 1 tilsagnsår av gangen, og nye midler kan ikke

•

deles ut før fjorårets midler er rapport om og eventuelle restmidler er tilbakebetalt.
Det er bare fristen som har endret seg, ellers er regelverket det samme.
I § 9.1 er rapportfristen for tildeling av midler endret til 1. mars 2020.

Administrasjonens drøfting:
For Frifond 2019 er 2017 grunnlagsår. Ordninga med at grunnlagsåret er to år i forkant av
tilskuddsåret gjør at eventuelle retningslinjer for tildeling av tilskudd bør gjøres to år i
forkant av tilskuddsåret. Dagens retningslinjer for tilskudd fungerer greit, og det er stadig
flere lag som oppfyller kriteriene for tildeling. I de sentrale retningslinjene er det innført
regler for familie-kontingent, ellers er endringene så langt vi kan se hensyntatt i DFS sine
retningslinjer og regelverk for skytterlagene.
DFSU anbefaler å videreføre retningslinjene som de er, med justering som følge av endringer
i sentrale retningslinjer.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Retningslinjer for DFS – Frifond Organisasjon 2019
Retningslinjer for bruk og fordeling av Frifond-midlene til skytterlagene, vedtatt i Norges
Skytterstyre i sak 2/2019 den 4.2.2019. Krav og retningslinjer fra LNU vil i tilfelle motstrid
være bestemmende.
1. Formål
Frifond Organisasjon er en støtteordning til frivillige lag og foreninger som driver barne- og
ungdomsvirksomhet, herunder skytterlag tilknyttet DFS. Støtteordninga skal bidra til å
stimulere barn og unges aktivitet lokalt i skytterlagene. Maksimalt 5 % av midlene kan
brukes av sentralleddet til administrasjon av Frifond-ordninga.
Et skytterlag kan ikke være tilknyttet særforbund under Norges Idrettsforbund, og kan ikke
motta Frifond midler fra andre enn via DFS i tilskuddsåret.
Frifond-midler kan ikke brukes til:
-

Innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk
Mellomliggende lag (skyttersamlag)
Lønne ansatte (inkludert honorar), innsamlingsaktivitet eller å bygge egenkapital
Brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet

2. Målgruppe
Midler fra DFS Frifond Organisasjon tildeles som driftsstøtte til skytterlagene, og skal kun
brukes til aktivitet på lagsplan for barn og unge under fylte 26 år i grunnlagsåret.
3. Krav for å kunne være støtteberettiget skytterlag
•

Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en
medlemskontingent på minimum 50 kr. Ved bruk av familiemedlemsskap teller hvert

•
•
•
•

medlem som individuelt medlem. Kontingenten for familiemedlemmene skal til
sammen ikke være mindre enn 100 kroner.
Medlemskontingent må være generert og deretter registrert som «Fullt betalt» i Mitt
DFS, og kunne dokumenteres. Medlemsregistreringen i Mitt DFS må minst inneholde
navn, fødselsår og adresse.
Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret.
Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 6-10, ha et valgt
ungdomsutvalg. Leder i ungdomsutvalget må være registrert med vervet under
Utvalg/Verv under VK-skytterlag.
DFS skal ha mottatt rapport fra skytterlagene på bruk av fjorårets tilskudd før årets
tilskudd utbetales til skytterlagene. Rapporten levere på eget skjema i Mitt DFS.

4. Fordelingsnøkkel for tildeling av driftsstøtte
a) Driftsstøtte - grunntilskudd
i. 20 % tildeles alle skytterlag som oppfyller kravene etter punkt 3 om støtte.
ii. 20 % fordeles etter antall tellende medlemmer under fylte 26 år for
støtteberettiget lag etter punkt 4.a.i.
b) Driftsstøtte relatert til aktivitet for støtteberettiget lag etter punkt 4.a.i.
i. 30 % tildeles alle skytterlag som har arrangert minst ett terminfestet stevne i
en DFS-aktivitet i grunnlagsåret, der resultatene er registrert i Mitt DFS.
ii. 30 % tildeles alle skytterlag som har minst en deltaker som er 18 år eller yngre
ved minst ett samlagsstevne i grunnlagsåret, der resultatene er registrert i
Mitt DFS.
5. Aktiviteter som driftsstøtten kan brukes til
Midlene kan brukes til aktiviteter på lagsplan for barn og unge under fylte 26 år i
grunnlagsåret.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagsvåpen
Rekvisita til lagsvåpen.
Pusseutstyr til lagsvåpen.
Momentnøkkel som skal benyttes på lagsvåpen.
Skytterutstyr til bruk på lagsplan.
Skytestøtter
Våpenskap til oppbevaring av lagsvåpen og ammunisjon.
Skivemateriell til finfelt (papp).
Leie av innendørs skytebane til ungdomsskyttere.
Instruksjonsmateriell, brosjyrer eller annet som skal benyttes i opplæringssammenheng i laget.
Lasertrener til våpen/laservåpen.
Ammunisjon. Støtte til kjøp av kaliber 22. og redusert kal. 6,5-ammunisjon, inkludert
ladekomponenter til redusert 6.5-ammunisjon.
Ammunisjon skal nyttes til tiltak på lagsplan som eksempelvis instruksjon og
opplæring, og kan ikke fordeles ut til enkeltskytteres egne aktiviteter i forbindelse
med trening og stevner.

•
•

Miljøtiltak i regi av skytterlaget (sosiale samlinger, turer eller andre ting som er til
gode for miljøet blant ungdomsskytterne i skytterlaget).
Utgifter til tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov.

Midlene kan ikke benyttes til aktiviteter eller utstyr som ikke er nevnt i lista.
6. Utbetaling av driftsstøtte
DFS søker LNU om midler fra Frifond Organisasjon innen søknadsfrist i tilskuddsåret, og får
normalt svar på søknaden i juni.
Frifondmidler til skytterlagene beregnes etter mottatt tilskudd fra LNU. Grunnlaget for
beregninga er kriterier etter punkt 3 og fordelingsnøkkel i punkt 4.
DFS sender akseptskjema med svarfrist til skytterlagene snarest etter at DFS sentralt har fått
sin tildeling fra LNU. Eventuelle restmidler som følge av manglende svar på akseptskjema
fordeles likt på lag som har akseptert. Utbetaling av midlene skjer normalt snarest etter
mottatt akseptskjema, og senest innen 31. desember i tilskuddsåret. Skytterlagene skal ha
benyttet midlene innen 1. november i kalenderåret etter tildelingsåret.
7. Rapportering
Skytterlagene skal rapportere bruk av midler på eget skjema senest 1. november i kalenderåret etter tilskuddsåret. Rapporten skal inneholde et enkelt regnskap for bruk av midlene.
Dersom rapportskjema ikke sendes inn, skal de tildelte midlene tilbakebetales. Skytterlagene
skal bekrefte at de har brukt opp fjorårets støtte før DFS sentralt utbetaler årets støtte. DFS
vil kreve tilbake ubrukte midler.
DFS kan kreve ytterligere dokumentasjon eller stille særskilte vilkår for tilsagnet for å sikre at
tildelte midler blir brukt i tråd med retningslinjene.
8. Klageadgang
Manglende tildeling av tilskudd kan påklages til Norges Skytterstyre.
Det gis ikke klageadgang på tilskuddet der det ligger til grunn en lik prosentvis fordeling blant
alle søkere.
Skriftlig klage skal sendes Skytterkontoret senest 3 uker etter at melding om tildeling av
tilskudd er mottatt (akseptskjema).
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

3/2019
Prøveskudd finfelt på Landsskytterstevnet
Jf. Skytterboka kapittel 11

Norges Skytterstyre vedtok enstemmig i sak 31/2018 å innføre en prøveordning med
prøveskudd foran finfeltfinaler på Landsskytterstevnet 2018. Denne prøveordning skal nå
evalueres.
Prøveskuddene ble gjennomført slik i 2018:
Klargjøringstid før prøveskudd:
Skytetid prøveskudd:
Klargjøringstid etter prøveskudd før finale:
Skytetid finale:
•

1 minutt.
2 minutter.
1 minutt.
Fastsettes årlig

Ingen prøveskudd foran eventuelle omskytinger.

Administrasjonens drøfting:
Det var til enhver tid 1-2 fra Skytterkontoret tilstede under finalegjennomføringen. Den
generelle observasjonen er at dette var et tilbud som så å si samtlige skyttere benyttet seg
av. Det virket som at dette var noe som ble tatt godt imot av deltakerne. Dette tyder på at
behovet for å kontrollere innskytingen sin før finalen har vært tilstede – slik det ble
argumentert i Norges Skytterstyres sak 31/2018.
«Lenger tid til gjennomføring» er at argument som ble brukt i mot innføring av prøveskudd.
Erfaringen fra 2018 er at det tok i gjennomsnitt i underkant av 12 minutter å gjennomføre et
finalelag fra de kom på standplass til de gikk av (her er ikke siste finalelag i hver klasse
medregnet siden denne tar lenger tid pga. enkeltvis anvisning, omskytinger osv.). Vi har ikke
tall på hvor lang tid gjennomføringen har tatt tidligere. Trekker man fra tiden som gikk med
til klargjøring før prøveskudd og gjennomføringen av prøveskuddene vil man få en
indikasjon. Gjennomføringene gikk såpass godt at man sannsynligvis ikke brukte mer enn 3-4
minutter mer pr. lag. Det vil si at en gjennomføring uten prøveskudd på LS i 2018 ville gått i
underkant av 1 time raskere.
Administrasjonen mener ikke at 1 time i denne sammenheng er noen utfordring. Når man
legger til at det i forkant av LS 2019 planlegges å stramme inn på tidskjemaet på
finfeltfinalene er det ikke sikkert at man i praksis vil merke den ekstra timen. Årets finaler ble
faktisk gjennomført etter samme tidsplan som i 2017 og man opplevde faktisk at man ved
flere anledninger måtte la skytterne vente med å starte skyting slik at de ikke startet før
oppsatt skytetid.
I anledning prøveordningen måtte det gjøres en tilpassing i programvaren fra
skiveleverandøren som benyttes under finalegjennomføringen. Denne oppdateringen kostet
28.125 kr og kan benyttes også på fremtidige LS.
Alt i alt kan ikke administrasjonen se at det ligger noen arrangementsmessige utfordringer
ved å gjennomføre prøveskudd før finfeltfinalene under fremtidige LS.
Utover dette vises det til administrasjonens drøfting i Norges Skytterstyres sak 31/2018.

Feltutvalget støttet enstemmig administrasjonens forslag under sitt møte 12. november.
DFSU støttet administrasjonen i DFSU-sak 25/2018.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å vedta følgende:
Prøveskudd foran finfeltfinaler under Landsskytterstevner innføres som en fast ordning fra
og med Landsskytterstevnet 2019.
Vedtak:
Administrasjonen forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

4/2019
Rapport skyteskoleåret 2018
Skytterbokas kapittel 1.400

I Langtidsplanen for 2016-2020 er det bestemt at 2017/2018 skulle ha skyteskole og
instruktørutdanning som fokusområde. Dette resulterte i «Skyteskoleåret 2018». Dette
skulle være et satsingsår for skyteskole som skulle bidra til at flere nye lag arrangerer
skyteskole.
Skyteskoleåret gikk fra 1.1.18 til 31.12.18, med en fase høsten 2017 samt tidlig vinter 2018
som en forberedende fase for hva som skulle skje i hovedsakelig høsten 2018.
I denne saken har administrasjonen skrevet en rapport for skyteskole-året hvor det legges
frem hvilke tiltak som ble gjort, hvilke resultater man oppnådde og hva man ser for ser å
gjøre i fortsettelsen for å sørge for at mange lag også arrangerer skyteskole i fremtiden.
Administrasjonens drøfting
Rapport for skyteskoleåret 2018
Hva ble gjort?:
•
•
•

•
•
•
•

Ordinær bidragsordning på 2.500 kr pr skyteskole ble videreført.
Ekstraordinært bidrag på 4.000 kr til lag som ikke hadde arrangert skyteskole etter
2012 ble innført.
Skyteskolepakka med brosjyrer, medaljer og diplomer ble videreført. Pakka koster
200 kr og inneholder nok til 10 deltakere. Pannebånd med lapp til deltakere ble en
del av skyteskolepakka uten at det medførte økning i pris.
1.300 t-skjorter i nytt design ble lagt ut for salg for 80 kr pr stk. Lagene kjøper inn til
sine deltakere.
Egen flyer med fem gode grunner til å arrangere skyteskole ble sendt ut til alle lag.
Det ble ved jevne mellomrom sendt ut mail til lag og samlag som viste hvilke lag som
hadde arrangert skyteskole i 2018, samt hvem som kunne få ekstraordinært bidrag.
Skyteskole var tema på Regionalt seminar for tillitsvalgte på samlagsnivå, samt kurs
for nyvalgte tillitsvalgte på samlagsnivå.

•
•
•
•
•
•
•
•

Skyteskole var hovedtema på instruktørkurs 1a som hadde ca 180 deltakere over hele
landet.
Det ble sendt ut en mail til alle lag som kvalifiserte til ekstraordinært bidrag.
Ungdomsledere på samlagsnivå ble gjennom hele året oppfordret via Facebook, kurs
og mail til å følge opp skyteskoler i sitt samlag.
Det ble kjøpt annonser på Facebook for totalt 3.000 kr. Den kjøpte annonsen ble
ifølge Facebook sett av nesten 35.000 Facebook-brukere.
Hver uke gjennom hele året kom det nyhetssaker som omhandlet skyteskole på
www.dfs.no. Saken ble også delt på den offisielle Facebook-siden til DFS.
Det ble laget 13 ulike veiledningsvideoer for instruktører på skyteskole.
Eget e-kurs for arrangører av skyteskole ble lansert vinteren 2018.
Det ble annonsert for skyteskole i Norsk Skyttertidende, Skytterkontorets Nyttårsinfo
og Skytterlagslederen".

Resultat:
226 lag arrangerte skyteskole. Dette er en økning på 77 arrangører fra 2017. 93 av lagene
arrangerte for første gang etter 2012. Det ble i alt arrangert 270 skyteskoler med 2335
deltakere. Det frivillige Skyttervesen brukte over 1.100.000 kr på bidrag til skyteskole i 2018,
hvorav 400.000 av disse ble finansiert gjennom Landslotteriet 2018.
Statistikk siste 5 år
Antall lag med minst én
skyteskole

2014

2015

2016

2017

2018

99

118

142

149

226

Totalt antall skyteskoler

116

137

160

173

270

Antall deltakere

1216

1324

1504

1543

2335

Hovedtiltak i fremtiden for å fortsette satsingen:
•
•
•
•
•
•

Ordinært bidrag på 2.500 kr for en skyteskole videreføres.
Ekstraordinært bidrag på 4000 kr er videreført til 2019.
Skyteskolekonseptet (undervisningsmateriell, -opplegg, film osv.) videreutvikles.
Fra 1.1.19 er det innført en ny bidragsordning som gir samlag som arrangerer
skyteskole i skytterlag 2.000 kr.
Effekten av skyteskoleåret skal i fremtiden evalueres ved å sende ut en
spørreundersøkelse til de lagene som arrangerte skyteskole siden 2012.
Lag som mottar mye penger gjennom Frifond-ordningen, men som ikke arrangerer
skyteskole regelmessig kontaktes og oppfordres til å arrangere.

Utover dette videreføres de tiltak gjort i 2018.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar rapporten om Skyteskoleåret 2018 til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

5/2019
Rapport miljøpakkemidler 2018 og årsplan 2019
Skytterbokas kapittel 13

Skytterstyret orienteres herved om status for gjennomføring av prosjekter i 2018 og plan for
prosjekter i 2019.
Orientering om pågående prosjekter:
Begge prosjektene i 2018 har forløpt uten større avvik. Begge tiltakene medfører god
støydemping. I Frosta har enkeltboliger en støyforbedring på over 20 dBA og inntil 30 dBA.
Øvrige boliger har svært god demping og tilfredsstiller å være utenfor rød støysone etter
tiltak. I Eidsberg er støydempingen god. Det oppnås i overkant av en halvering av
støynivåene, 10 dBA. Det er kun et hus igjen innenfor gul støysone etter tiltak. Anlegget
tilfredsstiller derfor tilnærmet kravene til etablering av nye anlegg og er nå et miljøtilpasset
og tidsriktig anlegg.
Det er innvilget utsettelse på ferdigstillelse på begge prosjektene uten at det har medført
større konsekvenser på noen måte. Det har tilkommet noen tilleggsutgifter på Frosta og det
foreligger fortsatt usikkerhet om endelig sum fordi det ble avdekket oppkomme av vann rett
ved muren på det nye standplassbygget. Kostnadene her forventes ikke å bli svært store.
Tilleggsutgiftene som har påløpt i 2018 skyldes utelukkende utfordrende grunnforhold med
myrlendt grunn, som også har hatt tilstøtende grunn med leire.
Samlet forbruk i 2018 medfører et beregnet overforbruk som er forutsett dekket inn av
andre budsjettposter. Det er i denne anledning foretatt nødvendige budsjettjusteringer og
overføringer i løpet av 2018. Justeringene ble gjort som følge av situasjonen etter innhenting
av priser ved anbudsutlysning Vedtatt budsjett er kr 5 550 000,-. I sak 72/2018 ble
budsjettet justert til kr 5 950 000,- dette inkluderer en justering på kr 250 000,- og kr
150 000,- overført fra fjoråret.
Prosjekter 2018:
Skyteanlegg Frosta:
Prosjekter oppstartet i 2018 er Eidsberg og Frosta. Frosta prosjektet innebærer en vesentlig
omarbeiding av anlegget og medfører senkning i terrenget og større terrengarronderinger.
Dette er et komplisert prosjekt som av denne grunn medfører stor usikkerhet i kostnader.
Innhentet pris ble derfor noe høyere enn estimatet. Derav behov for justeringer av
tilgjengelige midler til Miljøpakken i år.
Prosjektet innebærer fremflytting av standplasser, samt opparbeiding av veg for å sikre
tilkomst både ved bygging og fremtidig bruk. Skytterlaget påtar seg betydelige kostnader til å
bygge nytt skiveanlegg og installasjoner. Som følge av uforutsette grunnforhold ble
kostnadene for skytterlaget større enn forutsett. De har anmodet om at vi kunne dekke
deler av dette. Anmodningen er avslått med begrunnelse av at vi allerede er i en situasjon
med overforbruk av de opprinnelige budsjetterte midlene.

Investeringene for skytterlaget ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i vinter.
Investeringene finansieres ved et lånebeløp på ca kr 1 500 000,- og støtte fra kommunen,
samt kommunal lånegaranti. Lagets egeninnsats i form av nødvendig dugnadsarbeid utgjør
en vesentlig tilleggsinnsats utover lånesummen og muligheter for tildeling av spillemidler.
Som følge av de uforutsette ekstrautgiftene for skytterlaget har egeninnsatsen deres økt.
Foreløpig finnes ikke fullstendig oversikt over lagets endelige kostnader, fordi arbeidet
forventes sluttført i løpet av 2019.
Inntrykket av laget er at det drives godt rekrutteringsarbeid. Til tross for at de tilhører et lite
lokalsamfunn har laget klart å sikre finansiering på egne investeringer. Samarbeidet med
lokale krefter, Kommunen, Ordfører og grunneiere må sies å være optimalt.
For lokalsamfunnet vil et nytt realisert anlegg ha stor betydning som tilbud til bygdeungdom
og voksne. Erfaringsmessig har store deler av befolkningen i bygdene på denne størrelsen,
en tilknytning til et skyteanlegg dersom det drives godt av et lokalt lag. Laget har fra før
skytterhus med innendørsbane og stort forsamlingslokale.
Det nye standplassbygget er et to etasjes leka/murbygg, som tilfredsstiller nødvendig
støydemping. På grunn av de stedlige forhold er bygget en spesialtilpasning for dette ene
prosjektet. På grunn av ombygging fra 300 meter bane til 200 meter og stigende terreng er
standplass 200 meter lagt i 2 etasje. I tidligere prosjekt er det gjort lignende tilpasninger.
Skyteanlegg Eidsberg:
Prosjektet i Eidsberg er prioritert pga muligheter for å oppnå god støyreduksjon. Dette er et
prosjekt som ikke er avhengig av kommunale prosessers fremdrift. Således er det et relativt
enkelt og sikkert prosjekt i forhold til gjennomføring for vår del. Prosjektet har forløpt helt
uten oppdukkende problemstillinger. Fra entreprenørens side er det gjort noen mindre feil i
utførelsen, som har konsekvenser for støydemping. Dette er uproblematisk å rette opp i da
det er snakk om mindre korrigeringer.
Eidsberg kommune er et relativt spredt befolket område. Flytting av anlegg er likevel langt
fra lett sett ut i fra lokale forhold. Eidsberg JFF har som følge av vegbygging forsøkt å finne ny
lokalisering i området uten å lykkes. Det er mange gårder i området spredt i området og
relativt lite utmark tilgjengelig. Man er mao på en eller annen måte i berøring av bebyggelse
uansett hvordan man snur og vender på det. En støyreduksjon gjennom miljøpakken kan i
dette tilfellet bidra, i stor grad til å forankre anleggets fremtid, forutsatt at kommunen følger
opp sine forpliktelser ift støyregelverket. Det må ikke tillates etablering av boliger og annen
støysensitive bygninger innenfor støysonene. Kommunen underrettes om dette gjennom
oversendte støyberegninger.
Vi forutsetter at kommunen avsetter restriksjonssoner for støy i kommuneplanen, for å
forhindre utbygging i støysonene.
Eidsberg skytterlag foretar også egeninvesteringer på anlegget i forbindelse med tiltaket. De
realiserer flytting av skiver for 100 meter og øvrige sikkerhetsmessige tilpasninger. Tiltaket
innebærer flytting av 100 meter standplass for å bedre tilrettelegge for bruk og noe bedrede

støyforhold. Skytterlaget gjør en god del egeninnsats gjennom de nødvendige utbedringene.
Flyttingen er gunstig med hensyn til støyutbredelsen.
Oversikt og status i prosjektene 2018:
Kostnader med prosjekter i 2018, inkl. mva.:
Frosta:
Kontraktssum

kr 2 948 750,-

Eidsberg:
Kontraktssum, justeres iht. til merknad *

kr 2 523 692,-

Sum kontrakter 2018
Registrert forbruk 2018 pr 31.12.2018
Gjenstående ufakturert kontraktsbeløp
Estimert tilbakehold begge prosjekt, overføres 2019
Summert forbruk pr 31.12.2018 av kontraktsum, minus
tilleggsarbeid.
Øvrige kostnader 2018
Adm. kostnader (reise, opphold, etc.)
Kostnader prosjektering, utredninger
Uforutsette kostnader (foreløpig)

Kr 5 472 442,Kr 4 860 276,Kr 612 166,Kr 300 000,Kr 5 172 442,Kr 68 609,Kr 588 349,Kr 91 526,-

Sum: (Dette beløpet avhenger av at sluttfakturering blir ført i
regnskap 2018. Rest overføres 2019 for å delvis dekke
tilbakeholdte beløp)

kr 5 920 926,-

Tildelt budsjett 2018 inkl. justering og overføring fra 2017

kr 5 953 077,-

*Det foreligger et overforbruk i estimatet basert på kontraktssummene som fremgår av
tallene ovenfor. Som tidligere nevnt vil innløsing av opsjon i Eidsberg medføre en besparelse
på kr 245 000,- eks mva. Etter budsjettjustering og en situasjon som ikke medfører store
ekstrakostnader vil prosjektene være innenfor rammen av tilgjengelige midler. Dersom
rammen overstiges vil kostnadene måtte dekkes inn via anleggsavdelingens øvrige
budsjettposter.
Nærmere orientering om fremtidige prosjekter og utredning av nye prosjekter:
Orientering om prosjekter planlagt i 2019.
Rakvåg:
Prosjektet medfører god støydemping. Rakvåg skytterlag har hatt store naboutfordringer
som har medført at aktiviteten har gått ned fra mellom 50-100 000 skudd pr år til noen få
tusen. Konfliktnivået er så stort at skytterne finner det så ubehagelig å konfrontere naboene
at de i stor unnlater å skyte. Skyteanlegget inneholder 100 m, 200 m, felthold og innendørs
skytebane, samt skytterhus og oppholdsrom. Rakvåg skytterlag har inntil nå vært et svært

aktivt lag med mange aktive medlemmer. Dersom ikke situasjonen bedres er lagets
tillitsvalgte redd for at lagets aktivitet forringes vesentlig.
Etter initiativ fra Rådmannen har dialog mellom partene blitt gjennomført.
Anleggsavdelingen har vært involvert underveis i hele prosessen og dette har medført at
skytterlaget har kommet naboene i møte og erkjent at støynivåene er så høye at dette er et
problem. Etter de innledende møtene har dialogen blitt mer konstruktiv og med kommunens
hjelp har konfliktene nå avtatt. Samtlige av partene er av den oppfatning at man respekterer
hverandres rett til å bo og eksistere i nærheten av hverandre, men at det faktiske problemet
er støynivåene.
Det er derfor sett på tiltak som vesentlig reduserer støyen. Oppføring av nye standplasser er
ikke tilstrekkelig for å oppnå nødvendig reduksjon. Støydempingstiltakene må kombineres
ved oppføring av større støyvoller. Etablering av støyvoller kan neste år realiseres takket
være kommunens involvering og partenes vilje til å samarbeide. Tiltaket tillates etter
kommunal behandling og lokal maskinentreprenør har inngått kontrakt som tillater
deponering av overskuddsmasser, samtidig som de forplikter til oppføring av nødvendig
støyvoll. For kommunen vil etablering av lovlig deponi for overskuddsmasser, medføre at
problem med ulovlig dumping av masser formentlig elimineres.
Berørte grunneiere avstår grunn til oppføring av støyvoll i forbindelse med
miljøpakketiltaket, etter at det er oppnådd enighet i forhandlinger med Rakvåg skytterlag
om kjøp og makeskifte.
Etter tiltak vil støynivåer være akseptable iht grenseverdier for støy. Se for øvrig detaljer i
vedlegg 4 års plan – søknad FD. Naboene har uttrykt i medvirkningsmøte avholdt i mars, at
de nå er fornøyd med det som blir gjort og at deres situasjon er tatt på alvor. Støynivåene
før tiltak er svært høye 83 LAFmax(88 LAFmax iht tidligere beregningsmetode) Etter tiltak vil mest
støyutsatte nabo ha et nivå på 64 LAFmax.noe som medfører en særdeles god forbedring.
Naboene i denne saken har ulikt i andre tilsvarende saker, etter hvert tiltro til det som blir
orientert om i medvirkningsmøtene om støymessige forhold. De har uttrykt at de også har
tiltro til at tiltakene har den effekt som oppgis og slått seg til ro med at situasjonen
nødvendigvis må ta noe tid å rette opp i.
Etter utførte tiltak vil formentlig Rakvåg skytterlag kunne fortsette å benytte anlegget uten å
føle seg til plage for omgivelsene. Derved vil et av de større og mer aktive lagene i Romsdal
kunne fortsette sin drift på et mer forsvarlig og fremtidsrettet vis.
Detaljprosjektering ble initiert ved befaring i slutten av oktober 2018 og fremdriften forløper
som normalt uten særskilte utfordringer. I forbindelse med befaringen ble det holdt et
medvirkningsmøte ved Rådmannen, maskinentreprenør og anleggsavdelingen. Naboene er
fornøyde med tiltaket, som i tillegg har medført at kommunen har bevilget over 3 000 000,til nødvendig av vei. Tiltaket iverksettes blant annet for at veinettet skal tåle tungtransport.
Det forserer oppgraderingen av veien i bygda, som ellers ikke ville blitt prioritert uten de
rådende omstendigheter. Prosjektets totale ringvirkninger har medført at skytterlaget har

økt sin anseelse i lokalsamfunnet ved å utvise forståelse og ved å ta ansvar for å forbedre
situasjonen. Naboene er med få unntak nå fornøyd med omstendighetene.
Ringerike:
Prosjektet medfører god støydemping, over 30 dB. Dette er den best oppnådde
støydempingseffekten på samtlige prosjekt siden oppstarten i 1992. Saken er omtalt i
Skyttertidene og bør være delvis kjent gjennom dette. Skytterlaget har solgt deler av sin
opprinnelige tomt til Spenncon Rail som har gjennomført reguleringsplan for
næringsområdet og skytebanen. Skytebanen flyttes fremover og sprenges inn i terrenget, for
å gjøre plass til industrihaller for produksjon av jernbanesviller.
Prosjektet medfører utsprenging av inntil 200 000 m³ stein, for å senke anlegget i terrenget.
Derav den svært gode støydempingseffekten. Den gode effekten oppnås også i kombinasjon
med støydempede standplassbygg og oppfylling av støyvoller.
Det er inngått avtale med maskinentreprenør om terrengopparbeidelser av anlegget, som
kompensasjon for rettighetene til å selge steinmassene. Knust pukk og kult vil bli benyttet i
vegprosjekter og andre byggetiltak i Ringeriksregionen, herunder tiltak for Forsvaret på
Eggemoen (Cyberforsvaret). Terrengarbeidene og steinverdiene er hver estimert til ca kr
20 000 000,- og utgjør derfor et såkalt «nullforetak».
Anleggsavdelingens totale ressurser er utnyttet til fulle i dette prosjektet både teknisk og
juridisk, samt tett oppfølging fra anleggssjefen.
Det er gjennomført sanering av forurenset grunn høsten 2017, med tett oppfølging fra
anleggsavdelingen også i denne fasen. Kostnaden for sanering er betalt av Ringerike
skytterlag og overstiger kr 4 500 000,-. Saneringen finansieres gjennom salg av tomt til
Spenncon Rail.
Oppføring av nye standplassbygg er en del av det som gjenstår for å sluttføre dette svært
omfangsrike prosjektet. Standplassbyggene utgjør totalt sett en liten, men vesentlig del av
hele prosjektet. Skytterlaget skal bekoste oppføring av nytt skytterhus og innendørsbane og
arbeider med å påbegynne oppføring av nytt bygg. Sluttfinansieringen er i dette tiltaket det
kritiske punkt for å komme til en endelig ferdigstillelse.
Et ferdig anlegg vil være en vesentlig investering for lang tid fremover. Ferdigstillelsen vil
være et resultat av anleggsavdelingens kompetanse og ressurser i samarbeid med de lokale
tillitsvalgte. Anleggets totalverdi kan anslås til mellom 30 – 40 000 0000,- om det skulle
oppføres kun med ekstern finansiering.
Samarbeidsklimaet med kommunen og spesielt fylkesmannens miljøvernavdeling, har i dette
området tidligere vært noe varierende. Det faktum at det tilrettelegger for arbeidsplasser i
svilleproduksjonen og næringsvirksomhet var avgjørende for et godt utfall i
saksbehandlingen, som før dette var helt fastlåst for fremtidige muligheter for Ringerike
skytterlag og anlegget på Vågård.
Detaljprosjektering ble initiert i desember 2018. Det er et godt samarbeid med den lokale
entreprenøren. Fleksibiliteten fra deres side gjør at vi kan starte bygging neste år, parallelt

med at de både sprenger ut området og knuser stein for salg. Oppstart av
samferdselsprosjekt i området gjør at fremdriften for istandsetting opprettholdes og
formentlig kan forseres.
Prosjektet er svært komplekst i utførelse og koordinering. Til tross for dette er man nå inne i
en lovende utvikling med hensyn til fremdrift. Fortsetter utviklingen vil tidspunktet for å
gjenoppta aktiviteten være langt forut for estimatene. Det vil likevel være økonomiske
utfordringer for skytterlaget med å realisere et helt komplett anlegg, også med innendørs
skytebane. De primære aktivitetene med utendørs skytebaner og skytterhus er i nåværende
situasjon realiserbare. Utsiktene for at fremtidig aktivitet ikke kan realiseres har således ikke
noen stor risiko.
Budsjett (søknad FD)
-

Rakvåg
Ringerike
Tekniske utredninger og adm. kostnader

kr 5 750 000,Prosjektkostnader
Prosjektkostnader
Prosjektkostnader

kr 2 300 000,kr 3 050 000,kr 400 000,kr 5 750 000,-

Estimert forbruk
Årlig fremdriftsplan for Miljøpakkeprosjektene:
Des – feb:
Mars – april
Mai
Juni – sept
Juni – des
Des

Detaljprosjektering, avtaler med skytterlagene.
Anbudsutlysning, valg av anbud.
Kontrahering.
Byggestart. (avhengig av avtale mellom skytterlag og entreprenør)
Byggeperiode.
Ferdigstillelse – Overtakelse.

Forsvarsdepartementet legger føring for sin tildeling av midler at miljøpakketiltak skal
prioriteres til baner som benyttes av Forsvaret. Dette gjør at eventuelle endringer i
avtaleforhold mellom Forsvaret og skytterlagene kan påvirke prioritering av
miljøpakkemidler.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Administrasjonens rapport om miljøpakkemidlene tas til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonen forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

6/2018
Utvikling av salgsavdelingen - produkter
Kap. 1 – pkt. 400

Norges Skytterstyre har ønsket en gjennomgang av hvilke produkter salgsavdelingen skal
selge. Styret har de siste årene gjort flere tiltak, blant annet ved å ta over hovedlager for
reservedeler og ta inn sentrale medaljer og merker i sortimentet. Reservedeler kan per nå
kun selges til servicestasjoner med svært liten margin. Salgsavdelingen har også tatt inn
enkelte produkter som går under kategorien skytterutstyr, som pølle, hanske og feltveske.
Denne satsingen er i tråd med langtidsplanens pkt. 7.2 d):
Salgsavdelingen skal videreutvikles med flere produkt for å oppnå større inntjening.
Litt av hensikten med å ta inn enkelte produkt relatert til skytterutstyr er å oppnå større
inntjening slik at vi kan få en sunn økonomi på salgsvirksomheten vår. Fortjenesten på
ammunisjon er presset, og de siste to årene har salgsavdelingen gått med underskudd.
Etter at vi startet å selge noen skytterutstyrsartikler reagerte flere leverandører på dette.
Leverandørene mener at Skytterkontoret v/salgsavdelingen med dette utfordrer det
etablerte og velfungerende markedet som i dag eksisterer. Ved å selge det leverandørene
kaller «melk og brød», eller volumprodukter, frykter de at næringsgrunnlaget for
virksomheten kan forsvinne.
Styret valgte å sette ned en liten gruppe for å gå gjennom produktporteføljen, og hvilke
produkter vi skal prioritere framover. Fra styret deltok Arne Birkeland og Jan Åge Gjerstad.
Det ble avholdt et møte med representanter fra leverandørene medio november 2018, og
tilbakemeldingene fra disse ble gjennomgått i styremøte 1. desember. Styret gav føringer for
videre arbeid, og det legges nå fram en anbefaling til styret.
Drøfting
Salgsavdelingen på Skytterkontoret ble opprettet i 1989 for å selge organisasjonen sitt nye
våpen Sauer 200 STR. Det ble gjort avtale med Magne Landrø AS om å organisere hovedlager
for reservedeler. Skytterkontoret tok over hovedlageret fra 1.1.2018. Fra ca. 1993 startet
kontoret med salg av ammunisjon og ladekomponenter for å opprettholde en god
konkurranse i markedet, og sikre skytterne gode priser på ammunisjon. Etter hvert har man
tatt inn noen profileringsprodukter, men det er først fra 2017/18 at sortimentet er vesentlig
utvidet.
Når salgsavdelingen er en del av Skytterkontoret er det svært viktig å ha et ryddig forhold til
den kommersielle delen. Salgsavdelingen har eget regnskap der alle utgifter som
lønnskostnader, husleie, felleskostnader (strøm, varme, ventilasjon), renhold, frakt,
programvare etc. som relaterer seg til salg blir ført på salg. Dette er en klar forutsetning fra
både Forsvarsdepartementet og Lotteritilsynet. Vi har en riktig fordeling av kostnader i dag
som ikke medfører kryss-subsidiering. Vi har hatt flere kontroller av regnskapet vårt som
bekrefter dette.

For organisasjonen er det viktig at salgsavdelingen bidrar til en sunn konkurranse der det er
behov for dette. Der hvor konkurransen i dag skaper gode produkter til riktige priser trenger
vi ikke å være. Det er naturlig å fortsette med kjerneproduktene til salgsavdelingen, som
understøtter organisasjonen sitt formål. Salg av våpen, ammunisjon og ladekomponenter er
sentrale her. Salg av medaljer og merker er svært godt mottatt blant skytterlag og samlag, og
det bør tilbys noen profileringsartikler samt aktuelle trykksaker.
Diskusjonen har således hovedsakelig vært om salgsavdelingen skal tilby noe skytterutstyr,
sikkerhetsutstyr og reservedeler. Vi har sett på ulike modeller for organisering av
salgsavdelingen, avhengig av hvilke produkter og volum man har. Et utvidet spekter av
produkter, spesielt relatert til skytterutstyr, tilsier at salgsavdelingen må skilles ut som eget
selskap. Dagens behov og marked er vurdert, dette kan selvsagt endre seg over tid.
Skytterutstyr.
Det er et velfungerende marked for skytterutstyr i dag. Selv om det for salgsavdelingen er få
produkter som kanskje kan gå under betegnelsen profileringsutstyr ser vi at dette er å
utfordre markedet, og på nåværende tidspunkt er det ikke behov for at salgsavdelingen går
inn i dette markedet.
Sikkerhetsutstyr.
I utgangspunktet vil det være naturlig å tilby noen sikkerhetsprodukter, men her er det for
de fleste produkter et marked som fungerer greit. Det tilbys i dag en sikkerhetspakke for
skytebaner (skilt og perm med sikkerhetsrutiner) og førstehjelpsutstyr, noe det er naturlig å
fortsette med. Enkelte andre produkt kan være aktuelle, som våpenskap, kammerflagg og
hørselvern.
Reservedeler.
Salg av reservedeler til servicestasjonene gir liten inntjening hvis målet skal være «rimelige»
deler til sluttbruker, skytteren. Det er mange skyttere som reagerer på at vi ikke kan selge
eksempelvis magasin og løp til komplettering når de kjøper våpenet her. Det er forståelig.
Så lenge salgsavdelingen har enerett på salg av våpen, anbefaler vi at det kan selges
reservedeler direkte til skytteren. Dette kan eventuelt først skje fra 2020, slik at
servicestasjonene ikke blir sittende med store lager. Det er en forutsetning at utsalgsprisen
blir lik, og at servicestasjonene får en rabatt ved kjøp av deler. Ved en slik ordning kan man
vurdere å gi andre forhandlere anledning å selge eksempelvis løp og magasin, men kanskje
operere med to rabattordninger der servicestasjonene får litt bedre vilkår.
Tilleggsutstyr til våpen.
Vi selger i dag reimer og futteral. Kammerflagg kan være aktuelt.
Foreløpige konklusjoner som legges til grunn for anbefalingen:
Salgsavdelingen skal ha følgende produkter for salg:
-

Våpen SIG Sauer 200 STR, inkludert komplettering- og ombyggingssett
Ammunisjon og ladekomponenter
Reservedeler til 200 STR, også direkte til skyttere fra 2020
Tilleggsutstyr til våpen: Reimer, futteral og kammerflagg

-

Profileringsartikler (eks. skytebag, paraply, enkelte tekstiler, småtteri som belte,
kortstokker etc.)
Relevante trykksaker
Medaljer og merker iht. Skytterboka
Avtaleprodukter (per i dag Nammo og Trimtex)
Sikkerhetspakke til skytebaner og førstehjelpskoffert

Følgende produkt utgår av dagens portefølje:
-

Skytterutstyr, restlager selges i løpet av 2019

Organisering
Salg av produkt på dagens nivå minus skytterutstyr tilsier at dagen organisering kan
videreføres.
Utvidelse av salgsvirksomheten med spesielt skytterutstyr tilsier at vi må organisere salg som
et eget selskap, i egne lokaler. Det kan være å aktuelt å vurdere organisering på nytt når
kontoret skal flytte igjen. Dersom salgsavdelingen får annen lokasjon enn Skytterkontoret
(utenfor Oslo) vil nok arealkostnadene bli lavere. Lagerplass er dyrt i Oslo. Det blir også
enklere å finne høvelige areal til den øvrige virksomheten. Men det er både pluss og minus
med å ha salgsavdelingen i egne lokaler, uavhengig av organisasjonsmodell.
Norges Skytterstyre anbefales å fatte følgende vedtak:
Salgsavdelingen skal ha følgende produkter for salg:
-

Våpen SIG Sauer 200 STR, inkludert komplettering- og ombyggingssett
Ammunisjon og ladekomponenter
Reservedeler til 200 STR, også direkte til skyttere fra 2020
Tilleggsutstyr til våpen: Reimer, futteral og kammerflagg
Profileringsartikler (eks. skytebag, paraply, enkelte tekstiler, småtteri som belte,
kortstokker etc.)
Relevante trykksaker
Medaljer og merker iht. Skytterboka
Avtaleprodukter (per i dag Nammo og Trimtex)
Sikkerhetspakke til skytebaner og førstehjelpskoffert

Organisering
Dagens organisering av salgsavdelingen opprettholdes.
Vedtak:
Administrasjonen forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

7/2019
Søknad om økonomisk støtte til historisk bok HV-08
Jf. Kapittel 1.400

Forfatter Nils Helge Amdal søker om tilskudd til arbeid med å skrive historien om Agder og
Rogaland HV-distrikt 08. Søknaden med budsjett er vedlagt.
Oppdraget med å skrive boken om HV-08 er gitt gjennom vedtak av Sjef HV, og iverksatt av
Sjef HV-08. HV-08 omfatter i dag Agder-fylkene og Rogaland. En rekke HV-distrikt fikk på
1990-tallet sin historie skrevet, men det var ikke tilfelle verken for det som den gang var HV07 (Agder) eller HV-08 (Rogaland). Forfatterne anser dette som et viktig hull å fylle, både
lokal og nasjonalt.
Administrasjonens drøfting
Med bakgrunn i DFS sin forsvarstilknytning og vårt tette samarbeid med Heimevernet mener
administrasjonen at DFS bør støtte dette bokprosjektet. Forfatterne vektlegger å gi en
bredest mulig framstilling av Heimevernets roller gjennom tiden, og hvordan det har
samspilt med lokale krefter i over 70 år. Her mener vi at samarbeidet med DFS og
skytterlagene, spesielt når det gjelder felles bruk av skyteanlegg og instruktørutdanning, vil
være et sentralt tema.
Vi har begrensede midler til slike tiltak, og støtten vil således dekkes innenfor vedtatt
budsjett for kommunikasjon og media.
Habilitet:
Jens Sverre Knutsen ba om at hans habilitet i saken ble drøftet.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre bevilger kr. 10 000 i støtte til skriving av historisk bok om Agder og
Rogaland HV-distrikt 08.
Vedtak:
Administrasjonen forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

8/2019
Fordeling av sponsormidler
Jf. Kapittel 1.400

Nammo og DFS inngikk ny samarbeidsavtale medio januar 2019. Samarbeidsavtalen gjelder
for årene 2019, 2020 og 2021, med opsjon på to nye år. Avtalen gir inntekter som
administrasjonen foreslår brukt i henhold til foreslått vedtak.
Som omsnakket på styremøte i desember bør noe av avtalen tilfalle LS-arrangør i 2019. De
var i dialog med Nammo, men etter at den sentrale avtalen ble inngått tilfaller midlene DFS.
Nammo har også eksklusivrettigheter for sitt produktområde. DFS har i avtalen med

arrangøren rett til to sentrale sponsorer, men siden denne avtalen kom så sent på plass vil
det være realt ovenfor arrangør av LS 2019 at de får noe av inntektene.
DFS har fått 300.000 i offentlige midler til tilskudd elektronisk feltmateriell. I 2018 brukte vi
ca. 360.000 til dette, og det synes å være god interesse for å bygge flere anlegg. Noe av
midlene kan settes av til en styrkning av tilskuddsmidlene. Det bør videre settes av en sum til
disposisjon, spesielt med tanke på at våre utgifter til LS er nøkternt budsjettert.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Merinntekter for markedsinntekter fordeles slik:
LS-arrangør 2019
Feltanlegg
Til disposisjon
Sum

kr. 175.000
kr. 100.000 (i tillegg til tilskuddsmidler fra FD)
kr. 175.000
kr. 450.000

Jens Sverre Knutsen fremmet følgende forslag:
LS-arrangør 2019 bevilges 200 000 kroner.
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme. Brovold, Skaug, Knudsen, Gjerstad,
Birkeland, Brøndbo Fiskum og Kristoffersen stemte for administrasjonens forslag, mens
Knutsen stemte for eget forslag.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

9/2019
Tildeling av NM skifeltskyting 2020
Jfr. Kapittel 18

Skaun skytterlag har sendt inn søknad om å få arrangere NM i Skifeltskyting i 2020.
Skytterlaget har behov for bistand fra behov Skaun IL, som de samarbeider med om
gjennomføring av arrangementet.
Arrangementet er planlagt å gå fra Ramsjøen Arena i Skaun kommune. Skaun skytterlag og
idrettslaget har fasiliteter som kreves for å avholde et slikt arrangement.
Dette er blant annet:
•
•
•
•
•
•
•

Lysløyper, oppkjørte løyper
Egnet terreng for å gjennomføre feltskyting
Forsamlingslokale
Oppholdsrom
Garderobeanlegg med dusj og toalett for begge kjønn
Stor parkeringsplass
Ulike muligheter for overnatting

Arrangøren skriver at de vil tilstrebe å gjennomføre arrangementet etter arrangørveiledningen av 2015 eller nyere.
Administrasjonens drøfting
Skaun skytterlag tilfredsstiller kriterier som settes for å arrangere NM skifelt. Det er positivt
at vi får et arrangement i Midt-Norge igjen, og det er positivt at vi får en arrangør som søker
om og ønsker å gjennomføre NM skifeltskyting.
Feltutvalget behandlet søknaden i møte 1. februar og ga sin anbefaling om at Skaun
skytterlag tildeles NM i 2020.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Skaun Skytterlag tildeles Norgesmesterskap i skifeltskyting for 2020.
Vedtak:
Administrasjonen forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

10/2019
Delegeringsdirektiv for administrasjonen
Jfr. Kapittel 1.400

Hensikten med delegeringsdirektivet er å gi administrasjonen fullmakt til å ta avgjørelser i
saker som ikke er av prinsipiell betydning, samt sikre en rask saksbehandling. Saker som er
saker av prinsipiell eller særlig betydning legges fram for behandling til Norges Skytterstyre.
Saker som etter Skytterboka er styrets ansvarsområde skal legges fram for styret.
Gjeldende delegeringsdirektiv ble sist vedtatt i sak 100/2011. Siden den tid er det foretatt
flere endringer i Skytterboka, og det er vedtatt en personalhåndbok for Skytterkontoret med
retningslinjer for blant annet ansettelser. Administrasjonen ser at det bør gjøres enkelte
tilpasninger av delegeringsdirektivet.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Delegeringsdirektiv for administrasjonen godkjennes.
Vedtak:
Administrasjonen forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

11/2019
Oppfølging av sikkerhetsinspeksjoner skytebaner
Jfr. Kapittel 13

Med bakgrunn i Langtidsplanen 2016-2020, hvor det satses på gjennomgang av sikkerheten
på skytebaneanleggene i 2019 og 2020, ønsker administrasjonen at det vedtas et reglement.
Reglementet skal være en rettledning for skytebanekontaktene når det avdekkes mangler i
forbindelse med skytebaneinspeksjonene som nå vil bli utført.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
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.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

