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Følgende deltok på møtet:
Norges Skytterstyre: Bernt Brovold, Jan Åge Gjerstad, Arne Birkeland, Jens Sverre Knutsen, Tor
Jakob Reitan, Torben Knudsen og Kari Sofie Brøndbo Fiskum.
Administrasjonen: Jarle Tvinnereim og Terje Vestvik

Saksopplysninger

Norges Skytterstyre vedtok i sak 113/2020 mer restriktive regler for DFS aktiviteter enn de
nasjonale retningslinjene legger opp til. Flere kommuner med stort smittetrykk har innført
strengere lokale retningslinjer, som kan endres med relativt korte tidsfrister.
For samlag og skytterlag kan det være utfordrende å følge med på alle regler, og vi har fått
mange spørsmål om hva som tenkes i DFS etter 30. november. Slik sett mener administrasjonen
at det blir mer forutsigbart å forholde seg til de nasjonale og kommunale retningslinjer, men at
DFS likevel bør ha klare råd for gjennomføring av innendørs og utendørs skyteaktivitet.
Vi får også en del spørsmål relatert til kompensasjonsordningen når DFS har mer restriktive
regler en de nasjonale. Reglene for dette er klare: Det kan søkes om kompensasjon for
arrangement som er helt eller delvis avlyst som følge av pålegg eller råd fra offentlige
myndigheter i forbindelse med koronapandemien. Når statsministeren rår folk til å holde seg
mest mulig hjemme, mener administrasjonen at det er grunnlag for kompensasjon selv om DFS
har restriktive regler. Vårt klare råd her er derfor å søke om midler.
Innendørs skyteaktivitet er mest utfordrende, både i forhold til gjeldende nasjonale retningslinjer og mange kommuners lokale retningslinjer. Her mener administrasjonen at man bør
forlenge ordningen med skyteaktivitet kun på lagsplan fram til nyttår, og gjøre en ny vurdering
medio desember. Vi kan oppfordre til å gjennomføre hjemmebane- og korrespondanseskytinger for å holde hjula i gang. Vi mener at dette også bidrar til å styrke lagsaktiviteten, som
er fokusområde i langtidsplanen de neste fire år.
Administrasjonen får mange spørsmål relatert til planlegging av feltstevner. For utendørs
aktiviteter er de nasjonale retningslinjene tilsvarende som tidligere i år. Det er således ikke noe
i veien for å arrangere feltstevner, og så kan man vurdere om de bør begrenses til samlags- eller
regionnivå (f.eks. landsdeler) for å begrense reiseaktiviteten. Vi mener det er viktig å komme ut
med et signal allerede nå for hva man tenker om utendørs aktivitet etter nyttår. Feltutvalget
har utarbeidet er forslag til en arrangementsveileder for feltskyting, med praktiske råd for
gjennomføring iht. gjeldende retningslinjer.
For årsmøter og ombudsmøter foreslår vi at det gis råd for gjennomføring i samsvar med
nasjonale og kommunale retningslinjer.

De nasjonale smitteverntiltakene er forlenget i minst tre uker fra 25. november. Regjeringen kommer
med tiltak for jul og nyttår i uke 49.
Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen om koronasituasjonen 25. november

Gjeldende nasjonale retningslinjer for arrangementer, samlinger og aktiviteter.

Norges Skytterstyre fattet enstemmig følgende vedtak:
Arrangement:
• Det skal ikke arrangeres innendørs stevner utover lagsaktivitet (lagsaktivitet inkludert
hjemmebane- og korrespondanseskytinger) fram til i første omgang 31. desember.
• Skyttere som trener med andre lag enn sitt hjemmelag kan også delta der de normalt
trener.
• Feltskyting kan gjennomføres på samlagsnivå fram til i første omgang 31. desember.
• Under all aktivitet skal DFS koronavettregler følges.
• Skytterlagene skal utover dette følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.
Møtevirksomhet:
• All sentral møtevirksomhet skal primært skje via nett.
• Ombudsmøter gjennomføres primært på nett, eller som fysisk møte med en representant
fra hvert skytterlag, som har det antall stemmer som lagets representasjon etter
Skytterboka kap. 1.600, § 6-11 tilsier.
• Årsmøter kan avholdes på nett, eller gjennomføres med forhåndspåmelding når man er
sikre på at årsmøtet kan gjennomføres i samsvar med gjeldene smittevernregler.
Norges Skytterstyre følger den videre utvikling tett, og vil 17. desember komme med en
ytterligere vurdering av status/tiltak. Dersom smittetrykket avtar håper vi å kunne åpne mer
opp etter nyttår.

