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Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

12/2019
Godkjenning av møteprotokoll
Jf. Kapittel 1.400

Vedtak:
Protokollen fra styremøtet på Gardermoen 3. og 4. februar ble enstemmig godkjent.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

13/2019
Utkast til Norges Skytterstyres årsmelding 2018
Jf. kapittel 1.400

Administrasjonen la fram utkast til årsmelding for Norges Skytterstyre 2018.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer til videre arbeid med Norges Skytterstyres årsmelding for
2018.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

14/2019
Årsmelding DFSU
Jf. kapittel 17.110

DFSU skal årlig levere en årsmelding som skal forelegges Norges Skytterstyre innen 1. mars
hvert år.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
DFSUs årsmelding for 2018 godkjennes.
Vedtak:
Administrasjonen forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

15/2019
Årsmelding Feltutvalget
Jf. kapittel 18.110

Feltutvalget skal årlig levere en årsmelding som skal forelegges Norges Skytterstyre innen 1.
mars.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Feltutvalgets årsmelding godkjennes.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

16/2019
Foreløpig regnskap per 31.12.2018
Jf. Kapittel 1.400

Administrasjonen la fram foreløpig regnskap for 2018.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar fremlagte regnskap pr 31.12.2018 til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

17/2018
Utfasing av skyting med AG 3 på Landsskytterstevnet
Jf. Kapittel 1.400

Sjef Heimevernet har signalisert at skyting med AG 3 er i ferd med å utfases i Forsvaret.
Anbefalingen fra Forsvaret er at skyting med AG 3 blir avsluttet i DFS fra og med 2021. Det vil
innebære at AG 3 ikke lenger kan benyttes på eksempelvis Landsskytterstevnet fra 2021. År
2020 vil også da bli siste år en skytter med AG 3 kan kvalifisere seg for en Stang-finale.
Det vises for øvrig til vedtaket i Norges Skytterstyre sak 103/2018, der det ble bestemt at det
til Skyttertinget 2019 skal fremmes forslag til en todelt finale i Stang-skyting, en for HK 416
og en for de øvrige klasser.
Til saken angående Skytterstyrets kompetanse til et slikt vedtak er det hensiktsmessig å vise
til vedtaket som ble gjort på Skyttertinget i sak 7 på Skyttertinget i 2015. Følgende vedtak ble
da gjort:
“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.”
Del to i dette vedtaket angående deling av finale vil bli fulgt opp gjennom egen sak i
Skytterstyrets aprilmøte. Første del viser at Skytterstyret fikk fullmakt til å avvikle ordning
med felles Stangfinale mellom AG3 og andre våpen.
Slik det kommer fram i grunnreglenes § 1-12 skal det i DFS benyttes våpen av Forsvarets
modeller, samt andre godkjente modeller, med de siktemidler og avtrekk som til enhver tid er
tillatt brukt.
Administrasjonens drøfting:
Slik administrasjonen ser det har Skytterstyret fullmakt til å bestemme at skyting med AG 3
utgår fra og med 2021. Det vil si at klasse AG 3 legges ned fra samme år. Beslutningen om å
utfase AG 3 kommer fra Forsvaret selv, og da er det en naturlig konsekvens at skyting med
dette våpenet ikke lenger blir tillatt i DFS. Skyttertingsvedtaket i sak 7/2015 signaliserte også
at organisasjonen hadde en forventning om at AG 3 våpenet skulle utfases i Stangskytingen i
løpet av nærmeste framtid.
Det er et lite antall skyttere som i dag har tilgang til bruk av AG 3, eksempelvis gjennom
NROF. Forsvaret har heller ikke avtaler med avdelinger eller organisasjoner som skal
fortsette å benytte AG 3 framover. Slik regelverket er formulert i Skytterbokas punkt 1.750,
er det også bare militært rulleført personell som i utgangspunktet har rett til å representere
sin militære avdeling på skytestevner. Selv om det trolig vil finnes noen AG 3 gevær blant
DFS-skyttere og andre en tid framover, er det ikke gode argumenter for at det skal medføre
en opprettholdelse av å kunne benytte AG 3 våpenet i DFS regi, når Forsvaret velger å utfase
AG 3 våpenet.
Forsvarets beslutning om at AG 3 våpenet på et tidspunkt ville bli utfaset, har vært godt
kjent i DFS og blant de som benytter AG 3 geværet. Vedtaket vil således være i tråd med det
som tidligere har vært signalisert. Administrasjonen ser det også som viktig at vedtaket
kommer nå, slik at de som fram til nå har skutt med AG 3 vet hva de skal forholde seg til
framover.
Det vil nå være viktig å prioritere Forsvarets nye våpen HK 416 framover. Eventuelt også
tilrettelegg for de som har HK 417 gjennom Forsvaret. Administrasjonen anbefaler således at
Norges Skytterstyre tar til etterretning Forsvarets beslutning.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å vedta følgende:
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.
Vedtak:
Administrasjonen forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

18/2019
Tingsak: Tildeling av Landsskytterstevnet 2023
Jf. Kapittel 1.400

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.
Administrasjonen la fram søknadene for drøftelse og innspill til videre behandling.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga administrasjonen føringer for det videre arbeid med drøfting av de
innkomne søknader om å arrangere LS 2023. Skytterstyres innstilling til Skyttertinget 2019
foretas i aprilmøte.
Vedtak:
Administrasjonen forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

19/2019
Tingsak: Endring av regelverket for Jegerklassen
Jf. Kapittel 1.400

I Skyttertingssak 14/2018 ble sak angående endring i regelverk for Jegerklassen utsatt etter
forslag fra Oslo skyttersamlag. Vedtaket ble gjort med 46 mot 10 stemmer, og Norges
Skytterstyre ble bedt om å komme med en bredere utredning.
Administrasjonen la fram saken for drøftelse og innspill til videre behandling.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga administrasjonen føringer for videre arbeid med sak angående
innføring av endret regelverk for Jegerklassen. Skytterstyres innstilling til Skyttertinget 2019
foretas i aprilmøtet.
Vedtak:
Administrasjonen forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

20/2019
Sammenslåing av Hordakretsen og Fjordane krets
Jfr. Kapittel 2 - Landsdelskretser

5 skyttersamlag av til sammen 7 skyttersamlag på Vestlandet, har skrevet under på et forslag
om å slå sammen Fjordane krets og Hordakretsen fra og med 2020. De foreslår en ny
landsdelskrets, Vestlandet landsdelskrets, gjeldende fra 1.1. 2020.
Administrasjonens drøfting:
Administrasjonen er positiv til initiativet fra landsdelskretsene om å slå sammen
Hordakretsen og Fjordane krets. Det at dette initiativet kommer på bakgrunn av at
fylkesstrukturen nå skal endres med sammenslåing av Sogn og Fjordane fylke og Hordaland
fylke, gjør det naturlig å drøfte en slik endring. Det er således positivt at samlagslederne
ønsker å sette en slik endring på dagsorden for å tilpasse seg ny fylkesstruktur.
Administrasjonen mener likevel dette må forankres i en mer omfattende demokratisk
prosess i samlagene, enn ved at 5 av 7 samlagsledere skriver et forslag hvor de ønsker en slik
sammenslåing. En så stor inngripen i organiseringen av landsdelskretsene bør ha forankring
fra samlagenes ombudsmøter. Slik administrasjonen ser det, er saken først moden for
behandling på Skyttertinget når et flertall av samlagene gjennom ombudsmøtebehandling
ønsker en slik sammenslåing.
Forslaget fra samlagene om å slå sammen Fjordane krets og Hordakretsen er heller ikke
begrunnet utenom at det vises til en referanse om ny fylkesstruktur for Vestlandet. Slik sett
tilfredsstiller ikke forslaget kravet i Skytterbokas 1.200 § 2-7,a, hvor det står at forslag til
Skyttertinget skal være begrunnet. Forslagsstillerne har sikkert gode argumenter for å slå
sammen landsdelskretsene, men dette framkommer ikke i forslaget. Det vil trolig også finnes
ulemper med en slik sammenslåing, eksempelvis at det blir større reiseavstander til
landsdelskretsmesterskap, som også må tas med i vurderingen.
Et siste argument for å utsette behandlingen er at Organisasjonsutvalget i DFS skal fremme
sin innstilling til Norges Skytterstyre senest 1. februar 2020. Det kan være argumenter i
deres gjennomgang som også kan påvirke framtidig landsdelsstruktur.
Konklusjon
Administrasjonen anbefaler med bakgrunn i ovenstående, at sak om eventuell sammenslåing
av Fjordane krets og Hordakretsen, blir sendt i retur inntil at de 7 samlagene på Vestlandet
har gjennomført ombudsmøtebehandling. Samlagene i de to landsdelskretsene må i den
forbindelse samarbeide om å utrede spørsmålet om sammenslåing på en slik måte at
fordeler og ulemper ved en slik sammenslåing framkommer. Det slik at samtlige sju samlag
kan stemme over et likelydende forslag på sine ombudsmøter i 2019. Hvis samlagenes
ombudsmøter ønsker en slik sammenslåing, fremmes saken til Norges Skytterstyre for
behandling på Skyttertinget 2020.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å gjøre følgende vedtak:
Det innkomne forslaget om sammenslåing av Fjordane krets og Hordakretsen synes svakt
utredet og begrunnet. Det fremgår heller ikke at saken er behandlet på ombudsmøter i de

respektive samlag. Saken sendes derfor i retur for ombudsmøtebehandling i de aktuelle
samlagene i 2019.
Samlagene på Vestlandet bes å samarbeide om å utrede spørsmålet om sammenslåing på en
slik måte at fordeler og ulemper ved en sammenslåing klart fremkommer, og slik at samtlige
sju samlag kan stemme over et likelydende forslag på sine ombudsmøter i 2019.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

21/2019
Angående forslag og prosess for eventuelt nytt regelverk Åpen
klasse, klasse 2, Nybegynner Voksen og V65/V73
Jfr. Kapittel 1.400

Det har den siste tiden kommet forslag til endringer av klassesystemet, i tillegg til at Norges
Skytterstyre selv har iverksatt evalueringer av noen av dagens klasser.
Følgende saker/forslag skal behandles:
•
•
•
•
•
•

Norges Skytterstyre ga i sak 80/2018 DFSU i oppdrag å evaluere innføringen av klasse
Nybegynner voksen.
Norges Skytterstyre har gitt administrasjonen signaler om at de ønsker en vurdering
av Åpen klasse i forbindelse med at de har behandlet flere dispensasjonssaker.
Lånke skytterlag har via Uttrøndelag skyttersamlag kommet med forslag om at det
kun skal være tillatt med kaliber .22 i klasse NV.
Søgne skytterlag har via Agder skyttersamlag kommet med forslag om at man kan
være i klasse 2 så lenge man ønsker det.
Høylandet skytterlag har via Namdal skyttersamlag kommet med forslag om å dele
Veteran 65 og Veteran 73 etter kvalitet, eksempelvis Veteran A og B.
DFSU har fremmet forslag om toårig eldre junior-klasse ref. DFSU-sak 17/2018.

Administrasjonens drøfting
Administrasjonen har gjennom høsten 2018 og vinteren 2019 drøftet problemstillinger
angående innføring av Nybegynner voksen og Åpen klasse. DFSU har på sin side også
fremmet forslag om toårig Eldre Junior. Samtidig har det altså kommet inn forslag fra tre
ulike samlag (Agder, Namdal og Uttrøndelag) om endringer vedrørende klassesystemet.
Ser man oppdragene gitt av Norges Skytterstyre ang NV og Åpen klasse, DFSUs forslag og
forslagene fra Lånke, Høylandet og Søgne i denne sammenheng, mener administrasjonen at
det er nødvendig med en mer omfattende evaluering av klassesystemet. I en slik evaluering
får man bedre tid til å se på samtlige klasser i sammenheng. Frykten er at man ved å gjøre
mindre endringer ved dagens klassesystem kun vil drive midlertidig «brannslukking» og at
det i det lange løp ikke vil ha ønsket effekt. Det er viktig at klassesammensetningen i DFS gir

et best mulig tilbud til skytterne, samtidig som det ikke er for komplisert for arrangører og
publikum. Dette er en krevende balansegang.
Det er viktig å få frem at klassesystemet i DFS bør bestå av klasser som utfyller hverandre og
som gir alle som ønsker å delta et tilbud de anser som attraktivt. Det kan f.eks. være lett å
være enig i Lånke Skytterlags forslag gjennom Uttrøndelag, men dette skaper også en
begrensning i klasse NV. Det kan igjen få følger for andre klasser, eller medvirke til at andre
grep også bør gjøres i samme sammenheng.
Søgne sitt forslag gjennom Agder skyttersamlag er også tilsvarende. Gjør man det slik at alle
kan skyte ligg og kne så lenge man vil og opp til 250, kan det også være argumenter for at
dette bør gjøres for liggende i klasse 1. Dette i tråd med Sotnakk-utvalget i 2016. Sotnakkutvalget fremmet også samme forslag som Høylandet nå tar opp om å dele de to eldste
veteranklasser etter kvalitet. Dette kan i sin tur påvirke andre forhold ved hvordan
veteranklassene bør organiseres.
Begrepet “alt henger sammen med alt” kommer her til sin rett, og det er således vanskelig å
isolere enkeltvedtak i klassesystemet uten at det påvirker andre klasser. Det er også en
økonomisk side ved saken, da endringer av klassesystemet medfører kostnader på IT-siden.
Konklusjon
Med bakgrunn i ovenstående anbefaler administrasjonen at Norges Skytterstyre starter en
prosess hvor dagens klassesystem evalueres og hvor evt. endringer fremmes for
Skyttertinget tidligst i 2021. Administrasjonen mener arbeidet må innarbeides i ny
Langtidsplan, og at det er viktig med en grundig behandling for å se disse
klassesettingssakene i sammenheng. Det er også et argument å få litt mer ro på dagens
klassesettingssystem, som var gjenstand for en omfattende evaluering så sent som i 2016.
Prosessen bør bygges på Sotnakk-rapporten fra 2016 og arbeidet gjort i forkant av
vedtakene på Skyttertinget i 2016. Forslagene fra Agder, Namdal og Uttrøndelag foreslås
således også utsatt til denne gjennomgangen er foretatt. Administrasjonen mener at
innstillingen om en slik saksbehandling bør fremmes for Skyttertinget 2019. Dette både med
hensyn til forslagsstillerne fra Agder, Namdal og Uttrøndelag, samt for at Skyttertinget skal
tilslutte seg en slik videre prosess.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag for
Skyttertinget 2019:
Med bakgrunn i innkomne forslag om regelendringer for deltakelse i klasser fra Agder,
Namdal og Uttrøndelag, samt de pågående prosesser angående eventuelle endringer i
klassesystemet initiert fra Norges Skytterstyre og DFSU, foretas en evaluering med
saksframlegg om eventuelle endringer i klassesystemet til Skyttertinget tidligst i 2021.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

22/2019
Norgesmesterskap 15 meter – Landsskytterstevnet innendørs
Jfr. Kapittel 13

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 har gitt administrasjonen i oppdrag å fremme forslag til opplegg for et
eventuelt Norgesmesterskap på 15 meter, kalt “Landsskytterstevnet innendørs”.
Administrasjonen la fram et foreløpig notat i saken. Norges Skytterstyre sin innstilling foran
Skyttertinget 2019 vedtas i møte i april.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Administrasjonen la fram notat angående en eventuell innføring av NM på 15 meter kalt
“Landsskytterstevnet innendørs”. Norges Skytterstyre ga administrasjonen føringer for
videre arbeid med saken. Norges Skytterstyres innstilling foran Skyttertinget 2019 vedtas på
neste møte i april.
Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

