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Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

99/2020
Godkjenning av møteprotokoll
Skytterboka kapittel 1.400

Vedtak:
Protokollen fra 13. og 14. september 2020 ble enstemmig godkjent.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

100/2020
Regnskap per 31. august 2020
Skytterboka kapittel 1.400

Sakspapirene består av Det frivillige Skyttervesens regnskap for egne og offentlige midler pr
31.08.2020. I tillegg er vedlagt regnskapssammendrag som viser inntekter og kostnader på
hovedpost- og aktivitetsnivå med spesifikasjoner til note 2 og 6.
Administrasjonens drøfting
Note 2 – Tilskudd fra FD
Note 2 i regnskapene viser bruk av tilskuddet fra FD på hovedpostnivå. Spesifikasjon av
hovedpostene følger som vedlegg til regnskapssammendraget. Fordeling av faste
lønnskostnader på avdelingene administrasjon, anlegg, utdanning, ungdom/rekruttering og
kommunikasjon skjer iht. vedtak i Norges Skytterstyre sak 5/2012 og gjennomgang med
revisjonen høsten 2016.
Med 2/3 av året tilbakelagt er utviklingen i tråd med revidert budsjett. Anbudene på
miljøpakken var godt over budsjettert kostnad. FD godkjente i brev datert 1. juli 2020 bruk
av overførte midler inntil kr. 900 0000 fra 2019 til å dekke merkostnad.
Post 10 –Salgsvirksomheten
Omsetning
Type omsetning
Per 31.08.2020
Ammunisjonssalg
5 816 221
Våpensalg
5 555 503
Annet salg
755 651
Reservedeler Sauer
2 503 061
Sum totalt
14 630 435

Per 31.08.2019
8 897 963
6 831 530
1 160 656
2 732 754
19 622 903

Endring
-3 081 742
-1 276 027
-405 005
-229 693
-4 992 467

Det har vært en nettonedgang på kr 4 992 467 fra i fjor. En stor andel av denne nedgangen
kan nok tilskrives koronapandemien.
Budsjettert bruttofortjeneste i % blir litt lavere enn budsjettert på våpen, som følge av at vi
har solgt forholdsvis flere linksvåpen, som ligger inne med mindre fortjeneste en ordinære
6,5 våpen. Dette for å ha samme utsalgspris på høyre og venstre våpen. Når virkelig bruttofortjeneste er lavere enn budsjett vil resultatet bli tilsvarende lavere, og motsatt om den er
høyere.

Beholdningskontroll
Det er foretatt periodiske kontroller av varelagerbeholdningene. Ingen vesentlige avvik er
funnet.
Driftskostnadene
Ingen vesentlige avvik i utvikling av driftskostnadene så langt.
Post 11 – Norsk Skyttertidende
Annonseinntektene refererer seg til annonser i nr. 1-3/2020. Abonnementsavgiften ble
fakturert i februar, både til personlige abonnenter og skytterlagsabonnenter.
Post 12 – IKT-løsninger for skytterlag og skyttersamlag
Inntektene for drift av «Mitt DFS» samt for hjemmesider ble fakturert i februar.
I ordningen med frivillig sentral medlemskontingentkjøring er det nå 189 skytterlag med,
med til sammen ca. 35.000 medlemmer. Vi har god erfaring med teknisk løsning, og
tilbakemeldinger fra skytterlagene er jevnt over gode.
Prognose – avvik
Prognosen er i samsvar med revidert budsjett vedtatt i juni. Vi har ikke korrigert for
offentlige midler, jf. tidlige informasjon om ekstraordinær Covid-19 rapportering til
Forsvarsdepartementet.
Større avvik tas inn i en ev. ny budsjettjustering i forbindelse med desember-møtet, da vi
også har regnskapstall fra september og oktober.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar fremlagte regnskap pr 31.08.2020 til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

101/2020
Forslag om å justere bidragsordninger for skytterlag og samlag
Skytterboka kapittel 16

Dagens bidragsordninger for lag og samlag har vært mer eller mindre uendret i over 10 år.
Som følge av at det fra 1.1.2021 skal iverksettes ny langtidsplan har administrasjonen og
DFSU sett på muligheten til å fornye bidragsordningen med mål om å understøtte de nye
satsingene. DFSU har jobbet med dette på sine møter i 2020 og et forslag ble sendt til
Feltutvalgets møte 22.09.20.
Norges Skytterstyre bes komme med innspill til den foreslåtte bidragsordningen. Deretter
sendes forslaget på nytt til DFSU og Feltutvalget. Et endelig forslag til ny bidragsordning må
vedtas av Norges Skytterstyre før nyttår.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer for det videre arbeidet med ny bidragsordning. Endelig
bidragsordning vedtas på styremøte i desember 2020.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

102/2020
Utkast til Budsjett 2021 for DFS
Skytterboka kapittel 1.400

Administrasjonen la fram forslag til budsjett for 2021.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar fremlagte forslag til budsjett 2021 for DFS til etterretning. Resultatet
av drøftingene i Norges Skytterstyre innarbeides i endelig budsjettforslag som blir lagt fram
til Norges Skytterstyre sitt møte i desember.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
103/2020
Sak:
Offiserspokalen på Landsskytterstevnet
Kompetanse:
Skytterboka vedlegg 5 angående trofeer på LS
Ja
I sak 93/2019 ble det av Norges Skytterstyre drøftet om det burde gjøres grep for å sikre at
Offiserspokalen ble beholdt i Det frivillige Skyttervesens eie eller besittelse. Dette etter at
pokalen ble vunnet ut til den skytter som først får tre napp i pokalen. Bakgrunnen for dette
var at Skytterstyret i en generell debatt om alle trofeer/vandrepremier som utdeles på
Landsskytterstevnet, mente at Offiserspokalen hadde en helt egen særegen status og
historie for DFS som organisasjon.
Konklusjonen på føringen fra styret til administrasjonen var at giver av Offiserspokalen skulle
kontaktes (Nåværende Norges Krigsskoleutdannedes Landsforening KOL). Dette for å avklare
forhold ved statuttene til Officerspokalen.
Før administrasjonen drøfter saken videre, gis her en kort bakgrunn for hva som gjør at
Offiserspokalen på Landsskytterstevnet er så særegen for DFS.
Offiserspokalen på Landsskytterstevnet
Offiserspokalen II ble satt opp fra og med 1929. Den vinnes hvert år med et napp til den
skytter som er best på den avsluttende 10-skudden (3 stå, 3 kne og 4 liggende skudd,
tidligere benevnt grunnlaget fordi serien da ble skutt først i hovedprogrammet) under 25skudd hovedskyting på Landsskytterstevnet for klasse 3-5.

Pokalen ble først satt opp av “Fastlønte Officerers Forbund” nåværende Norges
Krigsskoleutdannedes Landsforening. Dette er den andre pokalen som ble satt opp for å
markere det gode samarbeidet med DFS. Den første ble satt opp i 1924, men statuttene sa
den gang at den skulle gå ut etter 5 år (1928). Etter en omskyting mellom vinnerne fra 1924
til 1928, ble den i privat eie (vunnet av Herman Kjærås fra Andebu).
Offiserspokalen er den lengstlevende pokal som vi har på Landsskytterstevnet. Pokalen er
nesten en halv meter høy, formet som en kule støttet av fire gevær med en knestående
skytter på toppen. I ekte sølv finnes trolig ikke maken til premie i norsk idrett. En
verdifastsettelse er nærmest umulig, og det samme gjelder muligheten for å gjenskape et
slikt historisk trofe.
77 skyttere har napp i trofeet, men ingen har klart å vinne napp i trofeet 3 ganger, som
kreves for å vinne pokalen til odel og eie ifølge nåværende statutter. To skyttere som fortsatt
skyter i klasse 3-5 har to napp i pokalen. Dette er Kim Andre Aannestad Lund og Tor Erik
Fossli. For øvrig har Oddvar Staxrud og avdøde Kåre Myrvold to napp hver i trofeet.
Administrasjonens drøfting
Det ble vinteren 2020 foretatt et møte mellom DFS og Norges Krigsskoleutdannedes
Landsforening (KOL). Dette for å avklare forløpet til de statutter som ble satt ned i 1929 og
eierskapet til pokalen. KOL drøftet senere dette i sitt styre, og ga tilbakemelding til
Skytterkontoret om at eierskapet til Offiserspokalen anses å være overdratt til DFS i
forbindelse med overleveringen i 1929. KOL meddelte videre at de ikke hadde innsigelser til
at DFS eventuelt endret pokalens statutter.
KOL sin behandling medfører slik at det er opp til DFS selv å avgjøre videre oppfølging og
behandling av statuttene til Offiserspokalen.
Administrasjonens syn er at Offiserspokalen med dens til nå 90 årige historie, er et ikonisk og
enestående klenodium i DFS. Pokalen er som beskrevet helt spesiell i norsk idrett med sin
utforming og verdi. Det er slik gode argumenter for å endre statuttene slik at den blir
ivaretatt av organisasjonen for all framtid. Dette også for å sikre at pokalen kan benyttes til
utstilling/markedsføring av DFS og dets historie.
Motargumentet er at det skal svært mye til å endre på statuttene til en vandrepremie, og slik
sett endre “spillereglene” for en premie som har vandret i 90 år. De som har napp i pokalen,
og spesielt de med 2 napp, kan mene at det ikke er rett at organisasjonen tar over
forvaltningen av pokalen. Disse skytterne vil anse med rette å ha størst sjanse til først å nå
tre napp og vinne pokalen til eie. Det er en viktig innvending, men administrasjonen mener
likevel hensynet til trofeets verdi for organisasjonen medfører at grepet med å overføre
forvaltningen av pokalen er rett.
Det andre motargumentet kan være at noen vil hevde at pokalen ikke blir så gjev å vinne når
man ikke kan få den med seg hjem i egen premiesamling. Slik kan det argumenteres for at
motivasjonen til å vinne premien blir mindre. Administrasjonen mener på sin side at
skytteren som først tar det tredje og siste nappet i Offiserspokalen, uansett vil skrives inn
med “gullskrift” i skytterhistorien. Det vil slik administrasjonen ser det derfor neppe medføre
noen form for forringelse av motivasjonen til skytterne om pokalen til slutt forblir i
organisasjonens besittelse. Det er også å anmerke at de aller fleste skytterne som har vunnet

napp i pokalen de senere år, heller ikke har hatt et ønske om å ta ansvar for å ha den til
privat oppbevaring.
Administrasjonen konkluderer med å tilrå Norges Skytterstyre å endre statuttene slik de selv
har initiert i tidligere drøftelser og sist i sak 93/2019.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre endrer statuttene for Offiserspokalen på Landsskytterstevnet fra og med
LS i 2021. Den skytter som først vinner trofeet med tre napp blir vinner av pokalen, men gis
ikke anledning til å ta med pokalen til privat oppbevaring. Disposisjonsretten og
oppbevaringen av Offiserspokalen overføres til DFS, og skal forvaltes ved Skytterkontoret.
Norges Skytterstyres vurdering:
Norges Skytterstyre sitt syn er at Offiserspokalen er et svært viktig klenodium for vår
organisasjon og en bør sikre denne for all fremtid. Dette må veies opp mot at en endring av
statuttene vil medføre at vi fjerner utøverne sin mulighet til å vinne en slik pokal til odel og
eie.
Skytterstyret vurderer det slik at Offiserspokalen er uerstattelig, og hensynet til dette må
komme foran hensynet til utøverne.
Skytterstyret mener at å endre statuttene slik at Offiserspokalen blir evigvandrende vil gjøre
at vi fortsatt opprettholder konkurransen og muligheten til å få sitt navn på pokalen,
samtidig som vi sikrer pokalen for all fremtid som et sterkt symbol i organisasjonen og vår
sterke tilknytning til Forsvaret.
Skytterstyret har forståelse for at både de som i dag har napp i pokalen, og andre utøvere,
kan mene dette er urettferdig, men det argumentet bør ikke være avgjørende i saken.
Skytterstyret mener det at pokalen sikres for all fremtid, samt at også fremtidens skyttere vil
få oppleve æren ved å få napp i pokalen er viktigere.
Vedtak:
DFS gjør Offiserspokalen om til en evig vandrende pokal. Pokalen skal konkurreres om hvert år
på landsskytterstevnet. Napp i pokalen skal fortsatt gis til den skytter som får beste resultat på
10-skudden (tidligere benevnt som grunnlaget) i klasse 3-5.
Enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Emne:
Kompetanse:

Ja

104/2020
Forslag til endring av Skytterbokas kapittel 4 - Hedersbevisninger
Skytterboka kapittel 4

Skytterboka kapittel 4 omtaler hedersbevisninger i DFS. Som følge av at Skyttertinget skal
avholdes annet hvert år bør det gjøres noen endringer i teksten vedrørende tidspunkt for
innsending av forslag og utdeling, som tilpasses tidspunkt for gjennomføring av
Skyttertinget.

Gjeldende beskrivelse i Skytterboka:

4.110 DFS’ fortjenstmedalje

DFS’ fortjenstmedalje er organisasjonens høyeste
utmerkelse. Den utdeles i forgylt sølv med
miniatyr. Medaljen har grønt bånd med nasjonalfarget
midtstolpe. Den ble opprettet i

1896 med endring i statuttene i 2000: Norge Skytterstyre
tildeler årlig inntil 3 - tre - fortjenstmedaljer til personer som
i utpreget grad har lagt arbeid og oppofrelse i skyttersaken.
Forslag til kandidater til utmerkelsen sendes gjennom

skytterlag og skyttersamlag til Norges
Skytterstyre. Utdeling skjer vanligvis på denårlige skyttertingsmiddagen. Forslag til kandidater
for utdeling på skyttertingsmiddagen, må være sendt Skytterstyret senest 16 uker før Skyttertinget
åpnes. Oversikt over de som er tildelt denne utmerkelsen gjengis årlig i DFS’ årbok.
Fortjenstmedaljen kan bæres på uniform.

Administrasjonens drøfting
Gjeldende beskrivelse legger opp til at fortjenstmedaljen primært deles ut på Skyttertinget.
Tidspunkt for innsending av forslag er i dagens tekst gitt med tanke på saksbehandling når
Skyttertinget ble avholdt sammen med Landsskytterstevnet.
Når Skyttertinget framover skal avholdes annet hvert år i april måned, bør det være større
fleksibilitet i når utdeling av fortjenstmedaljen foregår. Det kan være naturlig å dele den ut
under Skyttertinget de årene det passer, ellers kan Landsskytterstevnet eller andre høytidige
anledninger være aktuelt. Med et fast tidspunkt for innsending av forslag til utmerkelsen kan
Norges Skytterstyre velge et tidspunkt for utdeling som gir størst verdighet og
oppmerksomhet.
Administrasjonen anbefaler at teksten i siste avsnitt endres til følgende:

Forslag til kandidater til utmerkelsen sendes gjennom skytterlag og skyttersamlag til Norges
Skytterstyre. Forslag til kandidater må være sendt Skytterstyret innen 1. februar hvert år.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Kapittel 4, punkt 4.110 DFS’ fortjenstmedalje, gis siste avsnitt følgende tekst:
Forslag til kandidater til utmerkelsen sendes gjennom skytterlag og skyttersamlag til Norges
Skytterstyre. Forslag til kandidater må være sendt Skytterstyret innen 1. februar hvert år.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

105/2020
Forslag til endring av punkt 8.122 i Skytterboka
Skytterbokas kapittel 8

Regelverket rundt bruk av kammerflagg ble endret av Norges Skytterstyre i sak 117/2018.
Det ble her ikke tatt spesielt hensyn til øvelsene skifelt og skogsløp med skyting, men
reglementet er generelt for alle øvelsene i DFS. Regelverket rundt skifelt og skogsløp med
skyting finnes i kapittel V1 i Skytterboka. Dette er ikke justert etter vedtaket om bruk av
kammerflagg, og det er derfor ikke samsvar mellom Skytterbokas pkt. 8.122 og V1 – 11.20.
V1 – 11.20 Sikkerhet på standplass
… Etter hver skyting, før standplass forlates, skal våpenet tømmes. Oppbevares våpenet på
standplass under konkurransen, skal skytteren forlate standplass med sluttstykket i bakre
stilling eller ta nytt ladegrep og klikk mot skivene. Bæres geværet under konkurransen
(enkelte klasser i skifelt) skal skytteren ta ett ekstra ladegrep og avtrekk med munningen
pekende mot figurene. Alternativt kan skytteren velge å bære våpenet med sluttstykket i
bakre stilling. …
Administrasjonens drøfting
Det er veldig ryddig å ha et enhetlig og felles reglement i alle øvelser og grener i
organisasjonen. Dette er også noe som tilstrebes i DFS.
Skifelt og skogsløp med skyting er to øvelser som skiller seg ut ifra de øvrige øvelsene i DFS.
Her er skyting knyttet opp mot fysisk aktivitet. Denne forskjellen er også bakgrunnen for at
disse øvelsene har fått sitt eget regelverk i kapittel V1.
I de aller fleste tilfeller vil skytterne ha våpen liggende på standplass i både skifelt og
skogsløp med skyting. Her er det ikke noe motstridende mellom det generelle regelverket og
V1. Utfordringen er når geværet skal bæres rundt i løypa i skifelt. Dette gjelder kun for klasse
senior A og senior B for menn, og kun hvis ikke det er praktisk mulig å skyte alle holdene fra
samme standplass. I disse tilfeller skal våpen og alt utstyr fraktes rundt i løypa. Det å bære
med seg et løst sluttstykke er upraktisk. Det er heller ikke noe godt alternativ å ha
sluttstykket i bakre stilling med kammerflagg. Erfaring tilsier at man kan komme borti
sikringsknappen, slik at sluttstykket kan falle ut underveis.
Det som trolig er løsningen for skifeltutøverne hvis det er krav om kammerflagg, vil være å
anskaffe Bo-Mag sikringsmagasin. Dette låser sluttstykket, samtidig som det tetter både
magasinåpning og kammer. Prisen på dette er dessverre litt høy, nesten 600kr. Tatt i
betraktning at dette er en liten gren, som allerede krever en del spesialutstyr, så er det ikke
ønskelig å gjøre sporten enda dyrere.
Administrasjonen er av den oppfatning at det generelle regelverket rundt bæring av våpen
er upraktisk når våpen og utstyr skal bæres av utøverne i løypa i skifelt. Vi mener derfor at
regelverket i kapittel V1 gjør at sikkerheten er nødvendig ivaretatt, og at dette kan
videreføres. Dette er også iht. regelverket som benyttes i skiskyting både nasjonalt og
internasjonalt.

Feltutvalget anbefaling
Feltutvalget drøftet saken i møte 22. september med følgende vedtak og anbefaling:
Skytterboka pkt. 8.122 gis følgende tillegg:
Øvelsene skifelt og skogsløp med skyting har eget regelverk vedr. bæring av våpen: Vedlegg
1 pkt. 11.20.
Feltutvalget vil i et senere møte, og før NM skifelt 2021, se mer på regelverket vedlegg
1 pkt. 11.20 om sikkerhet og opptreden på standplass, herunder straffebestemmelsene
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å gjøre følgende vedtak:
Skytterboka pkt. 8.122 gis følgende tillegg:
Øvelsene skifelt og skogsløp med skyting har eget regelverk vedr. bæring av våpen: Vedlegg
1 pkt. 11.20.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
106/2020
Sak:
Forslag til nytt regelverk for skytterbekledning
Kompetanse:
Skytterboka kapittel 8
Ja
Saksopplysninger
Administrasjonen har den siste tiden gjennomført samtaler med flere leverandører av
skytterbekledning. De gjenværende vil bli kontaktet snarlig. Det er i den sammenheng
foretatt målinger av stivhet i ny bekledning, spesielt toppmodeller skytejakker. Dette for å
danne seg et bilde av hva som i dag er gjeldende blant skyttere flest.
Videre er det gjennomført møter med erfarne dommere i Norges Skytterforbund (NSF) for å
høste deres erfaringer med regler og kontroller i nasjonale og internasjonale konkurranser i
regi av NSF og International Sport Shooting Federation (ISSF).
Administrasjonens drøfting
Utgifter til skytterbekledning er en betydelig kostnad for mange skyttere. Endringer i regler
som medfører at skyttere må bytte ut sin skytterbekledning vil derfor være
kostnadsdrivende og svært uheldig, noe som også vil kunne påvirke aktiviteten i negativ
retning. Å reversere utviklingen som har vært de siste årene vil være krevende og trolig
skape langt mer støy enn det vil være å akseptere dagens standard
som den framtidige norm og regel. Med det som utgangspunkt
legges denne saken fram.
Stivhet i skytterbekledning
I ISSF benyttes et eget approbert måleinstrument for måling og
kontroll. Kontrollen fungerer ved at det legges et lodd på 1 kg på
jakka/buksa som innenfor et definert område legger press mot

stoffet. Stoffet skal da svikte/presses ned til en viss grense for å være godkjent. I ISSF er
kravet minimum 3 mm. Kravet skal være nådd innen ett minutt.
Ved Skytterkontorets besøk til leverandører er stivhet målt på flere av deres toppmodeller.
Målingene er utført på nyprodusert bekledning, noe som vil si at den er på sitt stiveste.
Stivheten varierer ganske mye, men erfaringsmessig presses 3-lags kanvas ned ca. 1,5 mm
eller mer. Det samme er målt på enkelte modeller med 2-lags kanvas når målefeltene er
relativt små/smale. Små målefelter og/eller smale stykker eller tverrsømmer gjør at enkelte
modeller er målt med lavere verdier på enkelte områder. I tillegg viser erfaringer at
temperatur virker inn slik at lavere temperatur gir økt stivhet. Kontroller bør derfor foregå i
romtemperatur eller tilsvarende der de som kontrolleres gis anledning til å tempere
bekledningen før kontroll foretas, noe som bør reglementsfestes.
For kontroll av stivhet benytter ISSF målepunkter som vist på plansjer nedenfor. Her vil DFS
måtte akseptere avvik ettersom DFS-bekledning gjerne har noen flere felter/tverrsømmer
enn det som tillates i NSF. Målinger bør derfor gjøres ut fra kontrollørens skjønn på flater
som ikke har sømmer helt inntil. Ved kontroll foreslås at minimum to punkter skal
kontrolleres.
Det er i denne sammenheng en utfordring med tverrsømmer særlig i ryggmidtfeltet på
jakker. Ettersom det er modeller som allerede har dette er det vanskelig å reversere, men
ideelt sett burde det ikke være tillatt. Tverrsømmer som binder sammen små felter bidrar i
den sammenheng til ytterligere stivhet i bekledningen.

Lengde på skytejakke
DFS har i dag ikke noen regel som regulerer dette. Tillatt lengde i ISSF er til nedkant av
knyttet hånd med armen strak langs kroppens side. Benyttes den samme regel i DFS settes
det en standard som danner norm og som kan kontrolleres. Det vil være en tilstrekkelig
begrensing om skyttere eller leverandører ser en utviklingsmulighet i denne retning. Hva
som er gjeldende status for skytter-bekledning i DFS kan først avdekkes når kontroller er
gjennomført. En innføring av en slik regel bør derfor settes på vent inntil dette er sjekket ut.
Tykkelse på skytterbekledning
regelverk for tykkelse på skytterbekledning er maksimalt 3 millimeter utenom de områder
som kan polstres. I ISSF kan tykkelsen maksimalt være 2,5 mm.
Måling av tykkelse kan skje ved bruk av samme instrument som måler stivhet, men det
finnes også egne apparater for dette godkjent til bruk i ISSF. Skytterkontoret har samtidig

med besøkene til leverandører gjort målinger at tykkelse. Leverandører opplyser at ett lag
kanvas måler anslagsvis 1,1 – 1,2 mm, noe som stemmer med målinger av 3-lags kanvas på
til sammen 3,6 mm. Dvs. langt over dagens tillatte tykkelse. Her må DFS også ta noe av
ansvaret for dette ettersom organisasjonen over tid har akseptert at det kan benyttes 3-lags
kanvas. Kanvas er i tillegg påvirkelig for fuktighet, noe som gjør at stoffet sveller litt. For å
imøtekomme dagens skytejakker i 3-lags kanvas, samt værpåvirkninger, bør regelen for
tillatt tykkelse økes til maksimum 4 mm.
Livhøyde på bukse
Dagens regel er at buksa maksimalt kan være 5 cm over hoftekammen. Utfordringen er at
regelen ikke sier noe om livhøyde eksempelvis i ryggen, der flere av dagens leverandører
tilbyr modeller med forhøyet korsryggstøtte. I denne sammenheng nevnes at bukser i
alminnelighet (f.eks. jeans) er 2 – 3 cm høyere i ryggen enn foran for å ha god passform.
Fysiologisk kan det være gode grunner til å akseptere at buksa går litt høyere i korsryggen
ettersom flere skyttere opplever at stående skyting er ekstra belastende for særlig
korsryggen. Slik sett er det et alternativ å godkjenne dette, men utformingen må da
beskrives konkret og tas inn i regelverket. Dette vil samtidig være en løsning som i liten grad
rammer dagens skyttere med tilbakevirkende kraft.

Et annet alternativ er å godkjenne bukser med forhøyet rygg som er produsert fram til en
viss data, eksempelvis 1. januar 2021. En slik regel vil imidlertid kreve at leverandører er
lojale til ordningen. Her kan man se for seg at bekledning produsert etter en fastsatt dato
skal påføres en form for merking eller datostempling.
Et ytterligere alternativ er å benytte ISSF reglementet som ikke tillater forhøyet rygg, dvs.
jevnhøy linning rundt hele kroppen. En slik regel vil ramme en del skyttere som har kjøpt

utstyr i god tro. DFS bør i så fall velge å ha en overgangsordning over flere år, eksempelvis
minimum 5, noe som heller ikke vil være nok for enkelte.
ISSF har en regel om maks 70 mm høyde på den ekstra forstrekningen som er rundt livet. Blir
regelverket slik at DFS tillater et forhøyet ryggstykke er ikke 70 mm en relevant regel for DFS.
Vedtas derimot et krav om jevnhøy linning vil det være en relevant regel for begrensing og
kontroll av livhøyde på skytebukser.
Differensierte bekledningskrav for bane- og 15 meter skyting
Et hovedargument for et differensiert regelverk for skytterbekledningen er tilpassing av det
som i dag benevnes som «juniorjakker». Denne type jakke benyttes av nybegynnere i
ungdomsklassene spesielt, men det er også en del voksne nybegynnere som benytter en slik
jakkemodell. Dette er langt billigere jakkemodeller med muligheter for utlegging normalt i
både bredde og lengde. Slik slipper man å kjøpe ny jakke, man kan i stedet enkelt kunne sy
den om etter hvert som skytteren vokser. Jakken er produsert slik at stoffet i ryggen er lagt
3-dobbelt, samt at den er brettet opp flere cm i nedkant. Dette gir utfordringer med
eksempelvis et krav om stivhet på 1,5 mm og ikke minst krav til tykkelse på maksimalt 4mm,
der den 3-dobble ryggen er på flere modeller målt til over 8 mm. For ikke å ramme denne
viktige gruppen skyttere må kravene til stivhet og tykkelse kun gjelde for enkelte av
seniorklassene.
Ved å ha et differensiert regelverk mellom skyttere som satser skytesport på et høyere nivå
og de som tilhører kategoriene bredde- og/eller rekrutteringsskyttere, kan man bedre
imøtekomme begge gruppene sine interesser og behov. Det er spesielt i stående skyting at
stivere skytterbekledning kommer til nytte. I liggende skyting kan sågar en stiv jakke være en
ulempe om den ikke er godt nok tilpasset. Skyttere flest åpner i tillegg jakken i mer eller
mindre grad i liggende, slik at støtteeffekten av stivhet anses ubetydelig. Det samme vil også
i akseptabel grad gjelde for de klassene som skyter i to stillinger, liggende og knestående.
For skyttere tilhørende klasse 3 – 5 må det være et felles regelverk, selv om så å si alle
skyttere i klasse 3 og 4, samt en god del i klasse 5 skyttere, er å regne som breddeskyttere.
Det synes imidlertid ikke mulig å ha et differensiert regelverk disse klassene imellom. En
Eldre junior-skytter som velger å konkurrere i klasse 4 fra stevne til stevne vil i den
sammenheng omfattes av krave til klasse 3- 5 på det enkelte stevne. En utfordring som
gjenstår å avklare er klasse Eldre Junior på 15m, som skyter samme program som klasse 3 –
5 og som kan kåres til stevnevinner.
For de øvrige klasser gjelder DFS sitt alminnelige utstyrsreglement med unntak av krav til
stivhet, tykkelse, jakkelengde og livhøyde i bukse. Dette unntak gjelder for alle klasser i alle
feltdisiplinene.
Myndighet til å kontrollere
Kontroll av skytterbekledning krever kostbart spesialutstyr. Videre vil slike kontroller måtte
utføres noe mer skjønnsmessig enn eksempelvis våpenkontroll, noe som vil stille krav til
kompetanse bygget opp gjennom erfaringer. Det anbefales derfor at slike kontroller
berammes av generalsekretær og utføres under ledelse av Skytterkontoret med eventuelle
hjelpere. Slik vil man også spare arrangører og skytterlag for den belastning dette kan

medføre. Ved kontroller oppnevner generalsekretær leder for kontroll-teamet. Stevnejury jf.
Skytterboka pkt. 8.103 er ankeinstans.
Betraktninger rundt organisering av kontroller og overgangsordninger
Det å utføre en fullverdig kontroll av skytterbekledningen er tidkrevende. Et anslag er at
kontroll av en enkelt utøver vil ta mellom 5 – 10 minutter, noe avhengig av omfang og om
det er tvilstilfeller. Særlig tidkrevende vil det være i de tilfeller livhøyde på skytebukse skal
måles på skytter, mens stivhet måles for seg selv. Det vil uansett være helt umulig å
kontrollere alle skyttere ved samme stevne.
Det er viktig at slike kontroller ikke blir oppfattet å være konkurransevridende ved at ikke
alle skyttere får like betingelser til forberedelser. For skyttere som blir plukket ut vil det være
et ekstra uromoment om det skjer for tett opp mot tildelt skytetid. En bekledningskontroll
på LS vil kun være med et fåtall utvalget skyttere. En slik kontroll vil trolig også bli oppfattet
mer inngripende om det skjer som en del av oppropet sammenliknet med dagens
våpenkontroll som alle må gjennom. En løsning som kan vurderes er et frammøte for
bekledningskontroll 60 minutter før skytetid (30 min før opprop). Dette slik at
bekledningskontroll er gjennomført før opprop starter.
Samtidig vil det forenkle kontrollen vesentlig særlig på LS om kontroller gjennomføres etter
skytinger. Da vil man ikke komme i den situasjonen at de som kommer til kontroll oppfatter
det inngripende i forhold til forberedelser til egen skyting. En ordning med frivillig kontroll på
stevner i forkant av LS og under LS vil i den sammenheng gjøre det mer legitimt med kontroll
i etterkant. Skytterne har da fått muligheten på forhånd til å få sitt utstyr sjekket, og slik sett
redusert muligheten for å bli diskvalifisert i en eventuell etterkontroll. Det vil uansett være
svært uheldig om noen eksempelvis på LS har skutt meget godt og blir intervjuet på TV, og så
en ½ time etter blir diskvalifisert.
Behovet for overgangsordninger avhenger i hovedsak av i hvor stor grad DFS vedtar regler
som rammer skyttere slik at de på sikt må bytte ut eller sy om sin skytterbekledning. For en
breddeorganisasjon som DFS vil en smidig overgangsordning uansett være mest
formålstjenlig. En ordning på ett år med muligheter for frivillig egenkontroll av
skytterbekledning vil gi en viss smidighet i overgangsordning. Dette særlig når målet er å
legge dagens standard til grunn slik at færrest mulig skyttere blir rammet av et mer konkret
regelverk.
ISSF har en ordning med individuell merking av skytterbekledning og utstedelse av attest til
skyttere som kontrolleres. Ordningen er basert på tillit, og er slik sett ikke en endelig
godkjenning. Dette synes mindre relevant for DFS, som i stedet bør opprette et sentralt
register over skyttere som kontrolleres med tidspunkt for kontroll og eventuelle avvik.
Skyttere med avvik gis en frist for å rette feilen/gi tilbakemelding.
Leverandører av skytterbekledning
Det er viktig at DFS har et nært og tillitsfullt samarbeid med leverandører av
skytterbekledning. I og med at reglementet blir mer konkretisert bør leverandører gis
mulighet til når som helst å få modeller i sin garderobe med skytterbekledning testet på
forhånd. Dette må fortrinnsvis skje på Skytterkontoret. Det er her ikke snakk om noen form

for godkjenning av enkeltmodeller eller typer, men er i stedet kun et tilbud om å få utstyr
testet.
Tilpassing til ISSF-regler
Det er stor forskjell i kravene til skytterbekledning som benyttes i ISSF, og det som er
gjennomgående standard på det som benyttes i DFS i dag. Det vil her være ulemper med
også fordeler med en samordning slik at det i størst mulig grad er et felles reglement for
skyttere og produsenter å forholde seg til. Like krav til stivhet og tykkelse vil være det
viktigste, men samtidig må det være visse forskjeller, eksempelvis knyttet til glidelåser og
polstringer på DFS-bekledningen. For DFS-skyttere flest vil det bety at den bekledning de i
dag benytter ikke vil være tillatt, og ny må anskaffes. En slik løsning vil måtte ha en svært
lang overgangsordning, eksempelvis på 10 år. En regelendring som ligger så langt fram i tid
vil samtidig gi forutsigbarhet der det er opp til skytterne å velge når de vil bytte ut sin
skytterbekledning. Blant de beste skytterne byttes det jevnlig skytterbekledning, slik at det
bør ikke by på spesielle utfordringer. Det uheldige her vil være at enkelte breddeskyttere i
klasse 3 og 4 vil oppleve at de blir påtvunget å bytte skytterbekledning.
Kort oppsummering av aktuelle justeringer av regelverket.
•
•
•

Nytt regelverk trer i kraft 1. oktober 2021.
Fram til 1. oktober 2021 tilbyr DFS frivillig testing av skytterbekledning på utvalgte
store sentrale stevner.
Foreslåtte hovedtrekk i justert regelverk:
o Krav til stivhet i skytterbekledning foreslås til 1,5 mm.
o Krav til maksimal tykkelse på skytterbekledning utenom polstringer foreslås
økt til 4 mm.
o Approbert ISSF måleutstyr benyttes til kontroll/måling av stivhet og tykkelse i
skytterbekledning.
o Krav til lengde på skyttejakker foreslås til maksimalt til nedkant knyttet hånd
når skytter står oppreist.
o Kravene til livhøyde på bukse beholdes med 5 cm over
hoftehøyde/hoftekammer. Bukser kan i tillegg ha en ekstra korsryggstøtte
som kan gå opp til xxx cm (ikke ferdig vurdert).
o Kravene til stivhet og tykkelse i skytterbekledning gjelder kun for klasse 3 – 5 i
bane- og 15m skyting. Det samme gjelder krav til livhøyde på skyebukser og
lengde på skytejakker.
o Kontroll av skytterbekledning beordres av generalsekretær. Kontroll
gjennomføres primært ved større sentrale stevner, men skyttere kan også bli
kontrollert på åpen/lokale stevner.
o Det er ikke krav til forhåndsvarsling av kontroll. På stevner som kontroll er
varslet bør det i en overgangsordning være muligheter for frivillig testing av
egen skytterbekledning.

Administrasjonen legger fram forslag til justert regelverk i styremøtet, og vi ber om føringer
til en endelig sak til desember-møtet.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer for det videre arbeidet. Administrasjonen utarbeider endelig
forslag til justert regelverk for skytterbekledning og kontroll av dette, som legges fram til
styremøte i desember.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

107/2020
Forslag om endring av regelverket for Dem norske Skyttermedalje
Skytterboka kapittel 12

Skytterboka 2019-2020 gir klasse rekrutt lov til å delta å delta i skytingen om Den norske
skyttermedalje (12.160). Dette betinger skyting på 200 meter med grovkaliber i tillegg til
skyting i både knestående og stående skytestilling. Dette er den eneste konkurransen i DFS
hvor klasse rekrutt har denne muligheten.
DFSU har drøftet saken etter anmodning fra administrasjonen og ber Norges Skytterstyre
behandle den.
Administrasjonens drøfting
Administrasjonen mener at regelverket for klasse rekrutt når det gjelder den norske
skyttermedaljen ikke rimer med det øvrige regelverket for klassen. Et godt regelverk er
tydelig, og bør ikke skape rom for spekulasjoner eller misforståelser. I tillegg bør regelverket
i Skytterboka til enhver tid ha sikkerhet på skytebanen som øverste prioritering.
Administrasjonen frykter at det kan oppstå utrygge situasjoner om rekrutt-skyttere som ikke
er vant med kne- og ståendeskyting skal skyte dette med grovkaliber på 200- eller 300
meter. Per nå er det ikke kjent for administrasjonen at det har oppstått situasjoner pga.
dette. Likevel mener vi at det er større sannsynlighet for utrygge situasjoner når en rekruttskytter skyter stående på 200 meter med grovkaliber, enn når eldre skyttere gjør dette.
Det er også verdt å merke seg at man i regelverket for Dugleiksmerket ikke tillater at rekrutt
kan delta i skytingen for senior. Administrasjonen mener at dette bør gjelder i skytingen om
Den norske skyttermedaljen også.
DFSU har følgende anbefaling:
DFSU støtter administrasjonens forslag.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å gjøre følgende vedtak:
Regelverket for Den norske skyttermedalje endres slik at klasse rekrutt 11-13 år ikke lenger
kan delta.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

108/2020
Forslag om å samordne skyteprogrammet innendørs og utendørs
Skytterboka kapittel 11

Mostadmark skytterlag har gjennom Uttrøndelag skyttersamlag fremmet forslag om å gjøre
programmet for utendørs 35-skudd likt med innendørs 35 skudd med fortløpende
finaleomgang. De vil slik ha en endring med at prøveskuddene fjernes før 10 skudden på 25skudden, og at prøveskuddene fjernes før finaleomgangen når denne skytes fortløpende
etter 25-skudden. Endringen skal gjelde alle klasser.
Forslaget fra Mostadmark er støttet av Uttrøndelag skyttersamlag. Forslaget som er
fremmet har følgende begrunnelse:
•
•
•
•
•

Lik kommando på utendørs og innendørs skyting blir enklere å forholde seg til
Raskere gjennomføring, spesielt for de som skyter liggende
Ved raskere gjennomføring vil forholdene bli mer like (spesielt for cal .22)
Økonomi - mange færre prøveskudd vil gi mindre kostnader spesielt for rekruttering
Større utfordring for skytterne

Kompetanse:
I denne saken er det et spørsmål om Norges Skytterstyre har kompetanse i henhold til
Skytterboka kapittel 11 for å behandle en slik endring. Under punktet angjeldende
kompetanse i Skytterbokas kapittel 11 står det følgende:
Endringer i konkurransedisiplinene, skyteprogrammer.....foretas av Skyttertinget.
Skytterstyret kan foreta mindre endringer i programmene (eksemeplvis skytetider og andre
sportslige tillempinger).
Administrasjonen ser det slik at denne saken er innenfor Skytterstyrets kompetanse, da den
ikke endrer skyteprogrammet på de offisielle seriene. Saken kan slik anses som en sportslig
tillemping som Skytterstyret har kompetanse til å vedta.
Administrasjonens drøfting
Administrasjonen mener dette forslaget er så prinsipielt viktig, ved at det også innebærer
forutsetninger for rekrutteringsvirksomheten, at forslaget først bør oversendes DFSU for en
anbefaling.
Hvis hele eller deler av forslaget gis tilslutning, og det skal innføres fra og med 2021, må
Skytterstyret ha saken tilbake til behandling på styremøte i desember 2020. Dette
forutsetter at Skytterstyret selv mener å ha kompetanse til å avgjøre saken.
Administrasjonen vil tilrå at Skytterstyret realitetsbehandler forslaget etter at DFSU har
kommet med sin innstilling etter sitt førstkommende møte i november.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak
Sak angående forslag fra Uttrøndelag skyttersamlag om samordning av
mesterskapsprogrammene med prøveskudd innen- og utendørs oversendes til behandling i
DFSU. Administrasjonens forslag med DFSU sin anbefaling fremmes for Norges Skytterstyre i
desember 2020.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

109/2020
Møteplan for Norges Skytterstyre 2021
Skytterboka kapittel 1.400

Norges Skytterstyre har normalt 7 faste styremøter og behandler ca. 130 saker gjennom
året. Administrasjonen foreslår at varamedlemmer kalles inn til februarmøtet. På dette
møtet blir langtidsplan 2021-2024 hovedsak.
Administrasjonen foreslår å øke antall styremøter i 2021 for å redusere saksmengden per
møte. Dette gir også rom for å bruke mer tid på gjennomføring av langtidsplanen. Ca.
halvparten av styremøtene foreslås som Teams-møter. Korona-situasjonen tilsier at det kan
bli endringer både i vedtatte hovedbegivenheter og foreslåtte fysiske styremøter. Endringer
må således vurderes fortløpende.
Viktige datoer som må koordineres med styremøter:
16.- 17. januar
6.- 7. februar
20.-21. mars
23.-25. april
Påska 2021
6.- 13. august
2. - 5. september

Kurs for nye tillitsvalgte
Kurs for skytterlagsledere
NM skifeltskyting
Ledersamling
Palmesøndag 28. mars, 2.
påskedag 5. april
Landsskytterstevnet og
Militært NM
Nordisk mesterskap

Oslo/Gardermoen
Oslo/Gardermoen
Skaun
Oslo/Gardermoen
Elverum
Danmark

Vedtak:
Norges Skytterstyre vedtar enstemmig ølgende møteplan for 2021:
Møte
1

Dato
7. - 8. februar

Dag
Søndag-mandag

2
3
4
5
6

22. mars
23. april
25. mai
19. juni
5. august

Mandag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Torsdag

7
8
9

13. september
24.- 25. oktober
5.-6. desember

Mandag
Søndag-mandag
Fredag-lørdag

Sted
Oslo/Gardermoen,
med varamedlemmer
Teams
Oslo/Gardermoen
Teams
Teams
Elverum, Scandic
Elgstua
Teams
Oslo/Gardermoen
Oslo

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

110/2020
Møte med dirigentene for Skyttertinget 2020
Skytterboka kapittel 1

Styret oppnevnte i sak 77/2019 Olav K. Vaaje og Ann Kristin Årskog Vikhagen til å lede
Skyttertinget 2020. Vaaje ba senere om fritak, og Bernt Grimstvedt ble oppnevnt.
Kjøreplanen for Skyttertinget gjennomgås på møtet, sammen med dirigentene. Liste over
hvem fra styret som innleder i den enkelte sak gjennomgås.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Kjøreplan for Skyttertinget 2020 ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

111/2020
B-sak: Utredning av salgsvirksomheten
Skytterboka kapittel 1.400

Vedtak ført i B-protokoll. Enstemmig vedtatt.

