SAKLISTE
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Sak 92/2020:
Sak 93/2020:
Sak 94/2020:
Sak 95/2020:
Sak 96/2020:

Godkjenning av protokoll for styremøte juni 2020
Klassesetting fra 1. oktober 2020
Nasjonal grovfelthelg
Forslag til nytt regelverk for skytterbekledning
Rapport status miljøpakken 2020
Status fokusområde anlegg 2019-2020
Innspill til endringer i Skytterboka
B-sak: Markedsavtaler DFS

Meldingssaker
28. Status LS 2021 Elverum
29. Status LS 2022 Bodø
30. Status LS 2023 Voss
31. Status LS-utvalgets arbeid
32. Status Oslo-prosjektet
33. Skytternes mestermøte – oppsummering
34. Hjemme-LS – oppsummering
35. Miljødirektoratet - prosesser vedrørende skytebaner
36. Høringssvar til forslag om ny våpenforskrift
37. Status gjennomgang av salgsvirksomheten
38. Foreløpig regnskap per 31.8.2020 (legges fram i styremøte)
Drøfting/orientering
- Orientering fra Sjef HV
- Aktiviteter framover og neste år, jf. koronasituasjonen. Gjennomføring av LS og NC, tidsaksept etc.
- Strategier – styrearbeid framover, retningslinjer, kompetansekart, styreevaluering etc.
- Gjennomføring av Skyttertinget 2020, tema til ev. møte med samlagsledere 1. november (hvis tinget blir
ferdig lørdag). Ev. alternativ gjennomføring på Teams hvis koronasituasjonen forverrer seg. Ref. også epost fra Nord-Norge kretsen 2. september, vedr. innspill fra kretstinget.
- Koronavettregler ved overgang til innendørsskyting.

Saksutredning til Norges Skytterstyre
Møtedag:
Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:
Referanse:

13.-14. september 2020
89/2020
Godkjenning av møteprotokoll
Jf. kapittel 1.400
Møte i Norges Skytterstyre 8. juni 2020

Saksopplysninger
Møteprotokoll for styremøte 8. juni 2020 ble utsendt til styret på e-post med merknadsfrist
11. juni.
Protokollen blir nå lagt fram til formell godkjenning.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Protokollen for styremøte 8. juni 2020 godkjennes.

Saksutredning til Norges Skytterstyre
Møtedag:
Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:
Referanse:

13.-14. september 2020
90/2020
Klassesetting fra 1. oktober 2020
Jf. kapittel 7
Skyttertinget 2019, Norges Skytterstyre sak 64/2019 og sak 84/2019 og
Skytterboka 7.190

Saksopplysninger

Saken gjelder ny klassesetting gjeldende fra 1. oktober 2020 til 30 september 2021, jfr.
Skytterbokas 7.190.
Skyttertinget 2019 vedtok at klassesettingen skulle flyttes til 1. oktober, og således ikke følge
kalenderåret som tidligere (sak 11). Skyttertinget 2019 vedtok også at det skulle være egen
klassesetting for 15 meter i tillegg til nåværende klassesetting for utendørsskyting,
baneskyting og feltskyting samlet (sak 10).
Norges Skytterstyre fulgte opp vedtakene på Skyttertinget gjennom presiseringer i sak 64 og
senere sak 84 i 2019. Egen klassesetting for innendørs ble gjort gjeldende fra 1/1-2020,
mens nytt klassesettingstidspunkt starter fra 1. oktober 2020. I sak 64/2019 ble det
beskrevet at klassesetting for feltskyting skal følge klassesetting i baneskyting.
Administrasjonen viser her videre til styrevedtaket i sak 84/2019 for en presisering av hva
som gjelder for ny klassesetting innendørs i punkt 1 til 4, og angjeldende utendørs også i
punkt 3 og 4.
1. Det er kun skyttere fra klasse junior, eldre junior og i klasse 1-5, og som har skutt
offisielle DFS-program i 2019 på enten interne og/eller innberettede stevner på 15
meter, som skal ha egen klassesetting på 15 meter i 2020. Skyttere fra disse klasser
som har skutt stevner på 15 meter senest i 2018, eller som ikke har skutt stevner på
15 meter, skal fra 1.1.2020 settes i samme klasse på 15 meter som de er kvalifisert for
utendørs. Skyttere fra alle andre klasser skal skyte i samme klasse på 15 meter som de
er kvalifisert for utendørs i 2020.
2. Begge innendørsprogram på 15 meter, Skytterbokas punkt 11.130 alternativ 1 og 2,
gjelder som klassesettingsresultat. (Norges Skytterstyre ga i senere møte en
presisering om at resultater innendørs med kaliber .22 på andre avstander enn 15
meter også er klassesettende. Dette gjeldende om skiven som benyttes er av
tilsvarende vanskelighetsgrad som beskrivelsen i Skytterbokas punkt 9.410.
Eksempelvis er nedskalert 200 meter skive på 50 meter klassesettende.)
3. Ved ny klassesetting 1. oktober 2020, skal oppnådde resultater i perioden fra
1. oktober 2019 til 30. september 2020 legges til grunn.
4. For aldersbestemte klasser gjelder følgende fra 1. oktober 2020:

Skyttere som når alder for aldersbestemt klasse i løpet av påfølgende kalenderår etter
klassesettingstidspunktet 1. oktober, skal skyte i klassen de da når alder for.
(Eksempelvis en 53-åring som fyller 54 år den 15. desember 2020, kan skyte i klasse
V55 fra 1. oktober 2020)

Administrasjonens drøfting
Koronasituasjonen sin påvirkning på aktiviteten
Sesongen 2020 har for utendørssesongen blitt spesiell i forhold til situasjonen med korona.
Innendørssesongen nærmet seg slutten da koronasituasjonen oppstod i midten av mars. Det
har således vært arrangert færre banestevner, og mange av skytterne har av ulike årsaker
valgt å holde seg bort fra stevner i år. Statistikken viser for de klasseførte i klasse 1-5 at det i
2020 (per 3. september) er 3 919 skyttere som har skutt til sammen 22 483 resultater i
baneskyting. En nedgang fra 2019, da 4 873 skyttere skjøt til sammen 35 051 stevner i løpet
av baneskytingsåret.
Til tross for koronasituasjonen, mener administrasjonen at aktiviteten har holdt seg rimelig
godt de fleste steder i landet. Administrasjonen konkluderer slik med at klassesettingen skal
foregå som planlagt fra 1. oktober. Dette også begrunnet med at det fortsatt vil komme flere
resultater de førstkommende uker, som gjør at nedgangen vil bli mindre enn det statistikken
viser så langt. Regionalt er det utvilsomt forskjeller, uten at administrasjonen har gått inn i
en analyse av hvor det har vært mer “unormalt” enn et normalår. Administrasjonen mener
aktiviteten spesielt på sommer og ettersommer har vært så stor, at et lavere stevnetilbud og
lavere aktivitet fra skytterne, ikke skal påvirke innføring av klassesetting basert på siste års
resultater fra 1. oktober 2020.
Den enkelte skytters vurdering
Statistikken viser at av de skyttere i klasse 1-5 som har skutt, så har de skutt færre stevner i
gjennomsnitt i 2020 enn i 2019. Ca. 7,2 stevner i gjennomsnitt i 2019, mot ca. 5,7 stevner i
gjennomsnitt i 2020. Vårt klassesettingssystem baserer seg på at resultatet på det tredje
beste resultat er avgjørende for klassesettingen. Ved færre stevner i gjennomsnitt på
skytterne, er det å anta at flere skyttere i år kan få et tredje resultat som er lavere enn hva
det ville vært med flere skutte stevner.
Administrasjonen mener at man her må appellere til den enkelte skytter om å holde seg i
den klassen som skytteren har kvalitet for. Eksempelvis en skytter i klasse 5 som har skutt tre
stevner, 244,244,240, bør selv vurdere om det er riktig å gå ned i klasse 4, selv om det etter
reglementet er riktig klassesetting. Trolig ville denne skytteren med flere stevner holdt seg i
klasse 5, og har slik sett nivået for denne klassen. Administrasjonen mener en slik
oppfordring til skytterne er klok og i tråd med DFS etiske retningslinjer. Den innbyr til
skytternes refleksjon på “fair play” gjennom ærlighet, åpenhet og integritet.
Unntak for ungdomsklassene?
DFSU har, i lys av koronasituasjonen og etter innspill fra administrasjonen, drøftet om det
burde gjøres ekstra tiltak for ungdomsklassene. Dette for de ungdomsklasser som skal skifte
skytestilling fra 1. oktober. Forslaget som har vært drøftet er å utsette klassesettingen til 1.
januar, slik at de fikk mer tid til å trene seg opp til ny skytestilling (siste års eldre rekrutter

som rykker opp i klasse junior med kneskyting, samt siste års juniorer som rykker opp i klasse
eldre junior med ståendeskyting)
DFSU sitt flertall har gitt sin støtte til en slik tilpasning, men samtidig har en slik forskyvning
av tidspunkt for klassesetting også sine ulemper. Administrasjonen mener etter en
totalvurdering at en slik utsetting vil komplisere de endringer som nå skal gjøres per 1.
oktober. Alternativet hadde vært å forskyve hele klassesettingen til 1. januar, da
problemstillingen også gjelder voksne fra klasse 1 til 2, og fra klasse 2 til 3. En mellomløsning
hvor skytterne frivillig fra stevne til stevne kan skyte i årets klasse fram til 1/1-2021 har også
vært drøftet, men administrasjonen mener dette også kompliserer klassesettingen.
Alt i alt mener administrasjonen derfor at denne utfordringen ikke er større enn at både
skytterne og skytterlagene klarer å tilrettelegge overgangen til nye stillinger for både yngre
og eldre skytterne.
Endringer i klassesettingspoengsummene?
Skytterboka punkt 7.190 beskriver at klassesettingen skal skje med bakgrunn i resultater
oppnådd på Landsskytterstevnet/Landsdelskretsstevner og samlagsstevner. De to
førstnevnte stevner har ikke vært arrangert i år i baneskyting. Administrasjonen ser det
således ikke som hensiktsmessig å endre på årets klassesettingspoengsummer. Resultatene
fra Hjemme-LS gir heller ingen pekepinn på et behov for endring. Administrasjonen mener
det også er viktig med minst mulig “tilleggsforandringer” når vi nå fra 1. oktober starter opp
med nytt klassesettingstidspunkt for både innendørs og utendørs skyting.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Klassesettingspoengsummene gjeldende fra 2019 til 2020 videreføres for det nye
klassesettingsåret fra 1. oktober 2020 til 30 september 2021. Dette gjeldende både for
klassesetting innendørs og utendørs.

Skyttere som i 2020 har skutt få stevner, og som på bakgrunn av resultatene har skutt seg
ned èn klasse, oppfordres til å vurdere om eget ferdighetsnivå er slik at de bør stå i samme
klasse også etter 1. oktober 2020.

Saksutredning til Norges Skytterstyre
Møtedag:
Saksnummer:
Sak:
Referanse
Kompetanse:
Vedlegg:

13.-14. september
91/2020
Forslag om nasjonal grovfelthelg
Styresak 80/2020
Norges Skytterstyre
• Forsag til reglement for nasjonal felthelg - prøvearrangement

Saksopplysninger

Feltutvalget mottok høsten 2019 et forslag fra Ringerike skyttersamlag om en nasjonal finale
i feltskyting for utvalgte/kvalifiserte skyttere. Feltutvalget fant forslaget meget interessant og
har i etterkant vært i jevnlig uformell kontakt med forslagsstiller. Basert på innspill og
betraktninger er et revidert forslag fremmet om en åpen «nasjonal grovfelthelg».
Før man arbeidet videre med forslaget ønsket feltutvalget en avstemming fra Norges
Skytterstyre vedrørende forslagets innhold for et eventuelt videre arbeide. Styret ga
ubetingede positive signaler til forslaget og det pågående arbeidet, og fattet i sak 80/2020
følgende vedtak: «Norges Skytterstyre ga innspill og føringer til Feltutvalget. Saken legges
fram til endelig behandling i september.»
I det videre arbeidet har forslagsstiller utarbeidet et konkret forslag til reglement for et
prøvearrangement som er oversendt feltutvalget. Feltutvalget har drøftet forslaget og har
kun noen innspill av mindre karakter. Forslagstiller og feltutvalget har koordinert sine synspunkter og kan derfor fremme et felles forslag til reglement for en prøvekonkurranse i
2022.

Administrasjonens drøfting

Dette er positivt med innspill og forslag som kan styrke feltaktivitetene i DFS. Til tross for
flere enkelttiltak og satsingen i og etter «Feltåret» 2017, viser utviklingen at det er vanskelig
å styrke oppslutningen om feltskytingen. Flere forslag om et eget NM utenom LS er gjennom
tiden fremmet, uten at det er blitt gitt tilslutning. NM felt er nå sterkt innarbeidet og etablert
som en del av Landsskytterstevnet, og er gjennom det godt forankret. Slik sett vil ikke en
nasjonal konkurranse som forslått være noe som endrer prestisjen knyttet felt-skytingen på
LS.
Tidligere forslag har alltid lagt til grunn kvalifiseringer og/eller kvoteplasser etter mer eller
mindre omfattende regler. Det at konkurransen foreslås å være åpen gir muligheter for de
aller fleste til å delta, noe som er i tråd med DFS sine tradisjoner. Videre henvender
konkurransen seg ikke bare til de beste feltskytterne, for gjennom både alders- og klassevise
mesterskap er konkurransen også relevant for skyttere i flere kategorier. Så lenge konkurransen
er åpen og favner såpass bredt vil det heller ikke medføre at lag/samlag kommer i situasjoner der det er snakk
om å sponse med påmelding og reise etc. for deltakere.

DFS skal løfte lagsaktivitet opp til å være hovedfokus for de neste årene. I så måte synes en
nasjonal konkurranse, som trekker skytterne vekk fra det som skjer i skytterlaget, å være et
tiltak som underbygger det motsatte. Her er det imidlertid ikke slik at det er snakk om det
ene eller det andre, men at man finner en god balanse mellom lokale, regionale og nasjonale

konkurranser. Kanskje kan det være slik flere steder at det lokale tilbudet og oppslutningen
vil dra nytte av at det finnes et nasjonalt tilbud i eller mot slutten av felt-sesongen. Det
mange skyttere framhever som den viktigste motivasjon for deltakelse i NC baneskyting er
det sosiale ved å reise sammen en helg, en faktor som trolig vil fungere på samme gode
måte for de som trives med feltskyting.
En nasjonal grovfelthelg vil kunne påvirke det lokale stevnetilbudet den helgen konkurransen
arrangeres. Ser man mot eksempelvis NC i baneskyting er det fortsatt et relativt godt
stevnetilbud rundt om, men trolig vil et slikt nasjonalt feltstevne ha noe større påvirkning på
stevnetilbudet. Administrasjonen mener likevel dette vil bidra til å øke interessen for
feltskyting, slik at det samlet sett vil kunne øke aktiviteten.
En nasjonal grovfelthelg bør ideelt sett favne alle klasser, noe forslaget ikke gjør. Det synes
lite aktuelt at ungdomsklassene skal være en del av konkurransen, noe som heller ikke er i
tråd med DFS sin filosofi for disse klassene, jf. Norgescupen. Her kan man imidlertid se for
seg at helgen kan benyttes lokalt til prioritering av egne finfeltarrangementer med egne
stevner, kurs og samlinger etc.
Tidspunkt for konkurransene foreslås til primo/medio april. For mange deler av landet vil det
være mot slutten av feltsesongen, mens det i andre regioner vil være midt i eller helt i
starten. Slik sett er det en utfordring å finne et egnet tidspunkt som er tilpasset aktiviteten i
alle landsdeler. Har kan man se for seg litt tidsforskyving fra år til år framover avhengig av
hvor i landet konkurransen legges. En annen faktor som er uviss er hvorvidt dette er
attraktive konkurranser å arrangere, og om det melder seg arrangører i framtid? Det er
imidlertid et godt håp om at konkurranser med høy kvalitet, stor oppslutning og høyere
status vil gjøre det attraktivt å være arrangør.
Forslaget slik det er fremmet innebærer at selve konkurransen ikke trenger å medføre
kostnader av betydning for DFS sentralt. Slik reglementet for prøvekonkurransen er
utferdiget er det arrangør som står for alle deler av arrangementet med unntak av
profilering og utsending av invitasjoner. Forslagstiller har etter anmodning fra feltutvalget
signalisert at de stiller seg positivt til å stå for prøvearrangementet i 2022. Ringerike ønsker i
den sammenheng at feltutvalget skal være involvert i arbeidet fram mot en eventuell første
konkurranse, noe som vil gi noen administrative kostnader. Hva som vil være sentrale
oppgaver og konsekvenser i en eventuell framtid for et slikt konsept avhenger av mange
faktorer og erfaringer, noe man i så fall må ta stilling til når konseptet er testet ut.
En annen viktig faktor for feltskytingens framtid er hvordan «bly-saken» kommer til å påvirke
øvelsen. Slik sett kan man tenkes å legge forslaget på vent til det er avklart og man ser om en
slik konkurranse fortsatt kan være realistisk å arrangere med nye regler og betingelser. På en
annen side vil det uansett utfall av «bly-saken» bli en overgangsperiode, slik at ev.
restriksjoner ligger noen år fram i tid.
Feltutvalgets innstilling:
Feltutvalget vi gi honnør til Ringerike skyttersamlag for et meget godt samarbeid med å
utvikle et konsept for en nasjonal grovfelthelg. Feltutvalget og Ringerike skyttersamlag har i
samarbeid utarbeidet felles vedlagt reglement for en Nasjonal felthelg som en
prøvekonkurranse. Ringerike skyttersamlag er av feltutvalget oppfordret til å stå for det

første arrangementet 2. – 3. april i 2022. Samlaget må bekrefte til Skytterstyret innen
utgangen av året at de påtar seg arrangementet når det er formelt drøftet og forankret i
samlaget

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å gjøre følgende vedtak:
1. Norges Skytterstyre er positive til at det arrangeres nasjonal grovfelthelg som en
prøvekonkurranse i 2022.
2. Det forutsettes at Ringerike skytterlag fremmer søknad forankret i ombudsmøtevedtak
om å stå for arrangementet. Endelig tidspunkt for konkurransen besluttes sammen med
fastsetting av terminlisten for hovedbegivenheter i 2022.
3. Vedlagt reglement vedtas for prøvekonkurransen.

Vedlegg sak 91

Nasjonal grovfelthelg – prøvearrangement i 2022
Regler, føringer og statutter
Formål med konkurransen
Teste ut et konsept med mål om å skape et bredere nasjonalt konkurransetilbud i grovfelt og gjennom det øke
status, oppmerksomhet og rekruttering til disiplinen.

Forankring
Norges Skytterstyre vedtar dette prøvereglement for konkurransen. Skytterstyret fastsetter endelig tidspunkt
og tildeler arrangør. Konkurransen føres opp som en hovedbegivenhet i 2022.
Prøvearrangementet arrangeres uten teknisk støtte fra DFS/Skytterkontoret. Arrangør forplikter seg til å følge
dette reglement vedtatt av Norges Skytterstyre. DFS sentralt støtter med profilering, invitasjon og
markedsføring.

Arrangør 2022
Ringerike skyttersamlag er som forslagsstiller oppfordret av feltutvalget til å stå for det første arrangementet i
2022, noe samlaget er positivt til. Det er gjort henvendelser til skytterlagene Sigdal og Søndre Modum om å
være teknisk arrangører av hver sine kvalifiseringsstevner, samt om å arrangere finaleskytingen i felleskap.
Skytterlagene vi avstemme dette senere i år i fbm. sine årsmøter. I tilfelle det blir et samarbeid på tvers av flere
skytterlag vil samlaget stå for koordinering av dette.

Tidspunkt for konkurransen
Ambisjonen er at dette skal bli en årlig konkurranse som arrangeres over en helg primo/medio april, tilpasset
påskehelgen. For 2022 foretrekkes helgen 2. – 3. april primært, alternativt helgen etter den 9. – 10.

Deltakere
Konkurransen er for grovfeltskyttere. Tilbudet gis ikke til kikkertklassen og klasse HK416. Skyttere i klasse 1 kan
delta i kvalifiseringsstevnene med sitt program, men kvalifiserer ikke til finale. Skyttere i klasse 1 som ønsker å
kvalifisere til finale deltar frivillig i klasse 2 med tilhørende program. Skyttere i klasse V65 kan delta frivillig i
klasse 3 med tilhørende program. Skyttere i klasse V73 kan delta frivillig i klasse 2 med tilhørende program.

Påmelding
Det er forhåndspåmelding. Grupper fra samme skytterlag/samlag på 7 skyttere eller mer, og som ønsker å
skyte kvalifiseringen samlet, melder seg på skriftlig på forhånd til arrangør, som setter opp skytetider.
Påmeldingen gjøres deretter åpen i Mitt DFS. Arrangør setter opp lagene endelig, og kan i den forbindelse
komprimere for å få fulle lag. Det arrangeres primært to separate 30-skudds kvalifiseringsstevner som rullerer
mot hverandre, alternativt kan begge stevner skytes fra samme standplass i en fast rekkefølge om det er
arrangementsmessig påkrevet. Det er ikke tillatt å endre sin forhåndspåmeldte skytetid. Det er anledning til å
skyte på ledig plass for skyttere som ikke er forhåndspåmeldt
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Følgende tidslinje for påmeldinger planlegges:
•
•
•
•

- 8 uker
Invitasjon med påmeldingsfrister.
- 4 uker
Skriftlig forhåndspåmelding for grupper á 7 skyttere eller mer.
- 3 uker
Åpen påmelding.
- 2 uker
Krav om innbetaling av halve påmeldingsavgift/arrangementsavgift. (Erstattes ikke ved
frafall eller at uforutsett oppstår for arrangør )

Innskudd
Totalt innskudd er 500 kr pr. deltaker uavhengig av om man kvalifiserer til finale eller ikke. Premieinnskudd pr.
30-skudds stevne er 80 kr. Innskudd for klasse 1 er 300 kr. Påmelding betales forskuddsvis med halve summen
Resterende ved fremmøte.

Kvalifisering
Det skytes to 30-skudds konkurranser lørdag som gjelder som kvalifisering til søndagens finaleskyting.
Feltopplegg iht. Skytterboka. Kvalifiseringsstevnene kan arrangeres som bilfelt. Hver kvalifiseringskonkurranse
kan inneholde inntil 2 hold som er ukjente. Konkurransene starter samtidig og gjennomføres parallelt med 20
skiver og 20 minutter mellom lagene. Start kl. 0800, siste lag kl. 1600, noe som gir en kapasitet på inntil 500
skyttere. Kvalifiseringen til søndagens finale er sammenlagt resultat - treff og innertreff - fra de to
konkurransene. Til finaleskytingen er minimum de 15 beste skyttere fra hver av klassene 2, 3, 4, 5, EJ og V55
kvalifisert. I tilfelle det er klasser om ikke teller 15 skyttere går plassen videre til nest skytter på
sammenlagtlisten osv., slik at 150 skyttere er kvalifisert for finalen

Finale
Finaleskytingen arrangeres søndag med kapasitet til 150 skyttere (10 lag á 15 skyttere). Det er ønskelig at
finaleskytingen gjennomføres mest mulig klassevis med de antatt beste klassene til slutt. Arrangør står fritt til å
tilpasse dette ut fra praktiske forhold. Linksskyttere tildeles skive på høyre fløy. De 15 beste fra kvalifiseringen
skyter uansett klasse skyter i siste finalelag med beste skytter på skive nr. 1. Dette slik at det blir stigning i
programmet, samt at det tilrettelegger for pressen. Programmet for finalen er Nordisk opplegg 42 skudd med
«fornuftig vanskelighetsgrad». Deltakerne tar ikke med seg resultater fra kvalifiseringen. Skytterne skal gå
mellom holdene, og det skal ikke være kontakt mellom lagene. Arrangøren kan eventuelt bruke opp igjen inntil
2 standplasser fra kvalifiseringen.
En anslått tidsplan for finaleskytingen er første lag kl 0800, 20 minutter mellom hvert lag, siste lag ut kl. 1100.
Siste lag er da ferdig skutt anslagsvis kl. 1400-1430. Premieutdeling kan i så fall starte en halv time etter det.

Rangering
Ved likhet i kvalifiseringen der eksempelvis 3 skyttere står likt med resultatet 52/24 rangeres skytteren foran
som har det beste enkeltresultatet plasseringsmessig på totallisten fra ett av de to kvalifiseringsstevnene.
Ved likhet i finaleskytingen rangeres skytterne iht. Skytterboka på finaleskytinga. Ved fortsatt likhet rangeres
skytter med best kvalifisering rangeres foran.
Side 2 av 3

Premiering
Hvert at kvalifiseringsstevnene er egne stevner som hver premieres iht. DFS regelverk og arrangørenes egne
statutter for sine konkurranser. Dette er et krevende arrangement som krever mye praktiske forberedelser og
stor frivillig innsats for gjennomføring av alle konkurranser. Arrangører vil derfor ikke legge ned en omfattende
innstas for å framskaffe gavepremier, og i stedet støtte seg til de premier som mottas fra lag og samlag.
Skytterlag og samlag oppfordres derfor til å bidra til premiebordet med eksempelvis 300-700 kr hver.
Finaleskytingen premieres klassevis med det antall gavepremier som er tilgjengelig og etter arrangørens
bestemmelser.

Premiering - mesterskap





Mesterskap alle klasser:
Mesterskap 25 år og yngre:
Mesterskap 60 år og eldre:
Klassemedalje 42 skudd:

Bestemannspremie, gylt medalje til de 10 beste
Bestemannspremie, sølv medalje til de 5 beste
Bestemannspremie, sølv medalje til de 3 beste
Bronsemedalje til de 3 beste i hver klasse (2-5+Ej og V55)

Klassemedalje deles kun ut til skyttere som ikke mottar mesterskapsmedalje. Mottar eksempelvis de to beste i
en klasse mesterskapsmedalje, deles det kun ut klassemedalje til nr. tre.
Mesterskapsmedaljer gravers med «Nasjonal felthelg» i agraffen, årstall og plass» på medaljens bakside.
Klassemedaljer gravers med «Nasjonal felthelg» i agraffen, «klassemedalje og årstall» på medaljens bakside.
Valg av motiv på medaljer er arrangørenes ansvar. Det benyttes kun uekte medaljer.

Invitasjon
Invitasjon til konkurransen utarbeides av samlaget og skytterlagene i fellesskap og sendes generalsekretær i
DFS for endelig godkjenning. Forslag til aktuelle overnattingssteder framkommer i invitasjonen. DFS står for
publisering og utsending av invitasjon?

Side 3 av 3

Saksutredning til Norges Skytterstyre
Møtedag:
Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:
Referanse:

13.-14. september 2020
92/2020
Forslag til nytt regelverk for skytterbekledning
Jf. kapittel 1.400, kapittel 8
- Skytterboka kapittel 8, pkt. 8.160
- Styresak 71/2019 Bekledningsreglement og kontroll
- Styresak 63/2020 Regelverk for skytejakker

Saksopplysninger

Høsten 2016 mottok DFS et felles brev fra skytterbekledningsleverandører med forslag til
nye bekledningsregler. Med det som utgangspunkt, samt mottatte forslag fra lag/samlag/
DFSU, vedtok Norges Skytterstyre reviderte regler for blant annet skytterjakker.
Høsten 2018 ble hele kapittel 8 i Skytterboka tatt opp til revisjon. Endelig regelverk ble
vedtatt i styresak 117/2018. Reglene for skytejakker ble ikke endret i forhold til vedtak i
2016.
Norges skytterstyre besluttet i sak 71/2019 at det skulle gjennomføres kontroll av
skytterbekledning i 2020 ved FC og LS. Grunnet korona-pandemien ble ingen av disse
konkurranser arrangert, og kontroller er av den grunn heller ikke avholdt. Bakgrunnen for de
planlagte kontroller var at det over tid ble mottatt flere henvendelser som hevdet at det
foregikk regelbrudd særlig knyttet til utforming av skytejakker. Dette skapte betydelig uro
blant leverandører av skytterbekledning med påfølgende engstelse blant skyttere om deres
bekledning var i samsvar med regelverket eller ikke.
Ettersom de planlagte kontroller ikke kunne gjennomføres, og at temaet stadig ble mer
aktualisert, drøftet Skytterstyre saken på nytt i sak 63/2020. Her ble styret informert om den
siste utvikling, herunder forelagt en juridisk vurdering av dagens regelverk og intensjoner
vurdert opp mot den rådende situasjon. Med det som utgangspunkt ga Skytterstyret føringer
til administrasjonen om at det viktig å få på plass et mer konkret og målbart regelverk.

Administrasjonens drøfting

Den grunnleggende intensjon i DFS er at regelverk skal være så enkelt som mulig, samtidig
som det skal sette klare regler for hva som er tillatt og ikke. Det er viktig at breddeaktiviteten
ikke rammes av strenge krav og byråkrati som setter unødige begrensninger for de som har
lyst til å være med. Samtidig er skyting på høyeste nivå er en sport som kan sammenliknes
med de fleste toppidretter der mange skyttere satser hardt for å lykkes, noe som gjør det
nødvendig med et regelverk som sikrer like konkurranseforhold.
DFS har så langt lagt til grunn at det er en tillitssak mellom skyttere og DFS at regelverket
etterfølges uten at det gjennomføres omfattende utstyrskontroller ved stevner generelt. Det
bør det heller ikke være heretter. Eventuelle kontroller av skytterbekledning bør i første
omgang gjennomføres i sentral regi ved større nasjonale konkurranser for å avdekke om det
er gjennomgående regelbrudd, og om det er enkeltstående alvorlige sådanne.

DFS må i en sak som denne erkjenne at vi har lite med erfaring med kontroll av
skytterbekledning, noe som gjør det naturlig å innhente råd og erfaringer fra en viktig
samarbeids-organisasjon, Norges Skytterforbund (NSF). NSF er en organisasjon som gjennom
sin internasjonale tilknytning har langt mer erfaring med oppfølging av konkurranser som
reguleres av et omfattende, konkret og utprøvd utstyrsregelverk, herunder kontroll med
dette.
Kjernen i denne saken for DFS er i all hovedsak knyttet opp mot reglene for valg av stoff og
materialer i skytejakken, herunder spesielt den stivhet dette i forskjellige kombinasjon gir. I
NSF og ISSF (International Sport Shooting Federation) benyttes et eget approbert instrument
spesielt utviklet for kontroll av stivhet i skytterbekledning. Ettersom dette er et måleutstyr
som allerede benyttes og er utprøvd vil det forenkle slike kontroller i DFS om tilsvarende
måleinstrument kan benyttes.
Basert på styrets føringer har DFS gått til anskaffelse av et slikt ISSF-godkjent instrument for
måling av stivhet i skytterbekledning. Dette for å teste ut og eventuelt klargjøre for et
regelverk som legger en definert og ikke minst målbar stivhet i skytterbekledningen til grunn.
Det finnes et stort utvalg av naturlige og syntetiske stoffer i dagens marked, noe som i årene
framover trolig vil bli enda mer utviklet og spesialtilpasset, og på den måten kunne endre
egenskapene i skytterbekledning ytterligere. Det vil derfor kun være gjennom å sette et
konkrete stivhetskrav til det ferdige produktet at man kan hindre/redusere en uønsket
utvikling, og gjennom det sørge for mest mulig like vilkår blant leverandører og skyttere.
For å skaffe seg kunnskap om bruk av måleinstrumentet har DFS vært i kontakt med en
erfaren dommer i NSF. Måleapparatet har et lodd på 1 kg som plasseres på stoffet. Målingen
gjennomføres ved at loddet skal få stoffet til å «svikte» minst 3 mm innenfor et definert lite
sirkulært område for å være godkjent. Med støtte fra dommeren ble et lite utvalg av DFSjakker testet, noe som avdekket at de lå både innenfor og utenfor ISSF regelverket.
Dommeren som har bred erfaring med DFS skyttere fra NM 300 meter, bekreftet at det er et
stort antall skytejakker i DFS som ikke holder dette ISSF-kravet.
Et eventuelt tilsvarende stivhetskrav innført i DFS vil ha meget store konsekvenser. Her må
man i stedet ta utgangspunkt i det som er gjeldende situasjon for DFS-skyttere flest. Det
synes derfor nødvending å fastsette et eget DFS-krav, som gjør at den skytterbekledning som
i dag benyttes av skyttere flest fortsatt er tillatt, samtidig som dette kravet skal luke vekk
utstyr som etter dagens intensjoner med utstyrsreglementet er for stivt.
For å kunne danne seg et generelt bilde av faktisk stivheten i skytterbekledningen som
dagens DFS-skyttere benytter, må det innhentes et variert utvalg av bekledning som testes.
I denne saken vil slike målinger ha høy prioritet framover, for det er disse dataene som vil
danne det viktigste grunnlaget for fastsetting av et stivhetskrav som ikke rammer skyttere
flest.
Et regelverk som stiller strengere krav til stivhet vil være svært inngripende for skyttere som
ikke får sitt utstyr godkjent. Med det kostnadsnivå som skytterbekledning i dag har vil det
være naturlig med en romslig overgangsordning. Her vil det i et rekrutterings- og
breddeperspektiv være å foretrekke en ytterligere utvidet overgangsordning for
ungdomsklassene, veteraner og de lavere seniorklassene. Det synes ikke aktuelt å ha et
differensiert utstyrsreglement for forskjellige klasser.

Norges Skytterstyre har signalisert at det skal gjennomføres kontroller av skytterbekledning.
Her er det også en vei å gå for å få på plass et reglement for gjennomføring av dette. Det
synes naturlig å ta utgangspunkt i NSF sitt regelverk og eventuelt tilpasse dette i nødvendig
grad til DFS. For måling av stivhet har NSF i den sammenheng en plansje som viser hvilke
punkter på bekledningen som skal/kan benyttes til kontrollmålinger
Videre må det lages et reglement for håndtering av skyttere som ikke får sin bekledning
godkjent. Det er viktig at man her ikke er for streng, samtidig som kontrollen skal hindre at
det benyttes utstyr som ikke er tillatt. Ved mindre avvik bør praksis være at skytteren får
delta i det aktuelle stevnet, men det gis samtidig et pålegg om at utstyret må utbedres innen
en gitt frist. Skyttere som har større utstyrsavvik nektes start. Skyttere gis i den sammenheng
anledning til å utbedre eget utstyr eller låne slik at de kan delta i den aktuelle konkurransen.
Det synes ikke aktuelt med noen form for godkjenningsordning av skytterbekledning med
tilhørende merking. Det vil uansett ikke være en ordning som gir 100% sikkerhet for at
utstyret er innenfor gjeldende regler. Leverandører av skytterbekledning må imidlertid gis
muligheter for å få eventuelle produkter testet, men det er ikke en godkjenning av modellen,
kun en test av prøvemodellen.

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 i
oktobermøtet.

Saksutredning til Norges Skytterstyre
Møtedag:
Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:
Referanse:

Ja

13.-14. september 2020
93/2020
Statusrapport miljøpakkemidler 2020
Kapittel 13
Tildeling av miljøpakkemidler for 2020, Miljøpakkerapport 05/2020

Saksopplysninger

Norges Skytterstyre orienteres herved om status for gjennomføring av prosjekter i 2020.
Kort orientering om pågående prosjekter:
Begge prosjektene i 2020, i Lierne og i Sem, iverksatt og kontrakter er inngått. Anbudene ble
noe forsinket på grunn av at rekommanderte sendinger ikke ble levert kontoret innen
anbudsfristen, pga. koronakrisen. Det ble foretatt ny utlysning og kontrakter ble derfor ikke
signert før juni og juli. Tiltaket i Sem medfører god støydemping. I Lierne er 3 skytebaner
med støyproblem avviklet og ny bane etablert. I Sem har enkeltboliger en støyforbedring på
5-10 dB, som oppleves som en halvering av støynivået for der forbedringen er best. Det er
heller ingen boliger innenfor rød støysone etter tiltak.
Begge prosjektene er pr 1. september i oppstartsfasen, og ingen faktureringer er foreløpig
mottatt. I Sem er fortsatt byggesaken til behandling hos kommunen.
Prosjekter 2020:
Sem:
Prosjektet i Sem gir god støydempingseffekt for boliger i nærområdet, 10 dB for mest utsatte
bolig. 15-17 boliger ligger i dag innenfor gul støysone, hvorav 2 også ligger i rød støysone.
Høyeste nivå i dag er LAFmax 80 dB. Etter tiltak synker høyeste nivå til LAFmax 70 dB og 8-10
boliger ligger gul støysone. Bygging av nye 100 m og 200m standplasser for henholdsvis 8 og
10 skyttere. Det foreligger kun behov for å erstatte standplasser med nye støydempede bygg
for å oppfylle behovet for støyreduksjon.
Lierne:
Prosjektet i Lierne medfører at tre baner legges ned og erstattes av én bane. Kvelia, Sørli og
Norli skytterlag har slått seg sammen til Lierne skytterlag. De gamle banene gir mye støy til
nabobebyggelse. Til sammen var om lag 5 boliger i rød støysone og mer enn 20 i gul støysone.
Mest støyutsatte bolig i eksisterende situasjon har LAFmax 88 dB. Ingen støyfølsom bebyggelse
i støysonene til den nye banen. Det planlegges 8 skiver på 100m og 6 skiver på 200m.
Oversikt og status i prosjektene 2020:
Stipulerte kostnader med prosjekter i 2020, inkl. mva.:
Lierne:
Kontraktssum:

kr 2 247 228,-

Sem:
Kontraktssum:

kr 2 860 445,-

Sum kontrakter 2020:

Kr 5 107 673,-

Registrert forbruk pr 01.09.2020
Gjenstående ufakturerte kostnader iht. kontraktsbeløp

Kr 0,Kr 5 107 673,-

Øvrige kostnader 2020
Adm. kostnader (lønn, reise, opphold, etc., inkludert rådgiver)
Kostnader prosjektering, utredninger av nye miljøpakke prosjekt
Uforutsette kostnader (estimert risiko ved endringer)
Forventa kostnader terrengarrondering Sem i 2021
Sum:

Kr 360 000,Kr 550 000,Kr 300 000,Kr 350 000,kr 6 677 673,-

Tildelt budsjett 2020
Restmidler og overførtemidler godkjent av Forsvarsdepartementet.
Sum tilgjengelige midler:

Kr 5 780 000,Kr 900 000,Kr 6 680 000,-

Orientering om prosjekter planlagt i 2021
Falken (Troms):
Prosjektet hos Falken skytterlag gir god støydempingseffekt for boliger i nærområdet, 10 dB
for mest utsatte bolig. 17 boliger ligger i dag innenfor gul støysone. Høyeste nivå i dag er
LAFmax 73 dB. Etter tiltak synker høyeste nivå til LAFmax 65 dB og 0 boliger ligger gul støysone.
Ombygging med nye båsvegger og støyisolasjon på100 m og 200m standplasser for
henholdsvis 10 og 15 skyttere.
Prosjektet hos Falken skytterlag medfører at ingen boliger blir liggende i støysonen etter
tiltak. På grunn av noen uavklarte forhold kan det bli forskyvning av oppstartsår. I så fall vil
Skjelstadmark eller Mostadmark i Trøndelag erstatte dette prosjektet i 2021.
Begnadalen (Valdres):
Prosjektet Begnadalen skytterlag gir god støydempingseffekt for boliger i nærområdet, over
20 dB for mest utsatte bolig. 8 boliger ligger i dag innenfor gul støysone, hvorav 4 også ligger
i rød støysone. Høyeste nivå i dag er LAFmax 85 dB. Etter tiltak synker høyeste nivå til under
LAFmax 65 dB og ingen boliger ligger etter tiltak i gul støysone. Omfatter oppføring av nye støydempede standplassbygg for 100 m og 200m standplasser, med henholdsvis 8 og 8 skyttere.
Årlig fremdriftsplan for Miljøpakkeprosjektene:
Des – feb.:
Detaljprosjektering, avtaler med skytterlagene.
Mars – april
Anbudsutlysning, valg av anbud.
Mai
Kontrahering.
Juni – sept.
Byggestart (avhengig av avtale mellom skytterlag og entreprenør).
Juni – des
Byggeperiode.
Des
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.

Saksutredning til Norges Skytterstyre
Møtedag:
Saksnummer:
Emne:
Kompetanse:
Referanse:

Ja

13.-14. september 2020
94/2020
Status fokusområde anlegg 2019-20
Kapittel 13
Langtidsplan 2016-2020, styresak 94/2018, 54/2019, 04/2020, 76/2020

Saksopplysninger

Norges Skytterstyre orienteres herved om status og foreløpig gjennomføring av kontroll av
alle utendørs skytebaner, jf. fokusområde anlegg 2019-20 i langtidsplanen.
Orientering om tilbakemelding om foreløpig status fra regionale banekontakter:
Regionale banekontakter har blitt kontaktet og de har gitt skriftlig tilbakemelding om status
for utførte sikkerhetsinspeksjoner. Oversikten over antall utførte kontroller er ført i et eget
skjema, som er vedlagt. Det gis først en generell oppsummering, og orientering om status
som er sammenfallende for tilbakemeldingene fra samtlige regionale banekontakter.
Deretter kommenteres spesielle forhold av betydning som er kommunisert fra den enkelte
landsdelskrets (region).
Generelt
Regionale banekontakter har etter oppstart gjennomført inspeksjoner sammen, eller ved
hjelp av samlagenes banekontakter. Det er lagt opp en plan for hvordan gjennomføre
inspeksjonene i løpet av to år. Ut ifra geografiske forhold og størrelsene på samlagene har
man lagt opp til en fremdrift for den enkeltes gjennomføring av oppdraget. Det er noe
varierende i hvilken grad man har lyktes å holde fremdrift iht. planen. Noen av regionene
som har hatt utfordringer har tatt grep og situasjonen er vesentlig forbedret for de fleste.
De regionale banekontakene følger primært opp samlagenes banekontakter, og man kan
søke hjelp og råd sentralt ved behov. Fokuset er primært rettet mot bevisstgjøring om
skytebanesikkerhet. Formelle forhold vedrørende skytebaneinstrukser og polititillatelser
(forutsetning for lovlig aktivitet) har i denne sammenhengen vært spesielt påpekt, fordi det
er gjennomgående mangelfullt.
Det er fra kontorets sin side også rettet et ekstra fokus på å hjelpe samlagene med både
opplæring og veiledning i å utføre kontroller. På grunn av at det planlagte kurset ikke kunne
gjennomføres, laget maler for blant annet føring av kontroller i skytebaneregisteret. I tillegg
har det blitt gjennomført møter med opplæring og veiledning via Teams med regionale
skytebanekontakter, samt alle banekontaktene i Opplandskretsen. Ellers blir det gitt råd og
veiledning via både telefon og e-post.
Det har også blitt omdisponert personell fra andre avdelinger til å lage veiledningsmateriell
og som har fått opplæring i å utføre sikkerhetskontroller. Vi har bistått i Trøndelag, Nordland
og i Sogn og Fjordane. Fokuset her har vært veiledning av banekontakter, og å avlaste dem
med gjennomføring av kontroller. Bistanden er blitt tatt godt imot, og fokuset har mest vært
rettet mot veiledning og å stimulere den lokale innsatsen.

Skytebaneregisteret blir oppdatert med et rapportverktøy, slik at status og historiske data
for utførte kontroller lett kan skrives ut. Dette vil være mulig både for eksterne kontroller og
også lagenes internkontroll av skytebanene jf. krav i forskrift om sivile skytebaner.
Mangler og forbedringer på skytebanene
Mange lag har ikke oppdatert skytebaneinstrukser etter ombygging til elektronikk eller
endret bruksmønster. En del lag har heller ikke slått opp instruksen på skytebanen.
Inspeksjonene har også avdekket mangler ved kulefang og rydding av frisiktsoner.
Det er ved gjennomføring av kontroller også avdekket til dels graverende forhold der man
har plassert ut metallmål, gjerne til bruk for annen skyting enn DFS-skyting. I noen tilfeller er
disse plassert på langt hold, og med mangelfull bakgrunnshøyde. I de fleste tilfellene er det
ikke etablert nødvendig kulefang for å kunne oppfylle sikkerhetsforskriften, og de inngår ikke
i skytebaneinstruksen. Lagene oppfordres i slike tilfeller om å ikke skyte mer på banen før
påpekte forhold ordnes opp i. Dette blir respektert.
Administrasjonen mener at med bakgrunn i både sikkerhet og miljø bør Norges Skytterstyre
vurdere å forby bruk av metallmål på skytterlagenes baner. DFS har tilskuddsordninger for
kjøp av elektronikk til felt, Stang- og felthurtigskyting, og lagene kan oppfordres til å anskaffe
slikt utstyr.
Tilbakemeldingene er videre at regionene generelt sett gjør en god innsats for å oppnå
målsetningen. Noen regioner har full kontroll med gjennomføringen, de øvrige har fortsatt et
realistisk mål om å gjennomføre inspeksjon av samtlige baner. Det er noen samlag som må
yte en ekstra innsats for å komme i mål. Det er utført kontroll av 250 skytebaner siden juni,
slik at det nå er gjennomført kontroll av ca. 550 av landets ca. 750 utendørs skytebaner.
Bistanden fra sentralt hold har bidratt til at noen av de samlagene som var helt i startfasen
ved forrige rapport, nå vil klare å fullføre kontroll på samtlige baner. Det har også bidratt til
at den lokale innsatsen og kompetansen har blitt bedre.
Status for Landsdelskretsene.
Generelt vises det til oversiktsskjema for utførte kontroller i samlagene.
Viken I:
Generelt god fremdrift.
Viken II:
Generelt god fremdrift.
Opplandskretsen:
God fremdrift, og banekontaktene har planlagt fullføring i løpet av høsten. Fremdriften
følges opp regionalt og banekontaktene har fått egen opplæring via videolink. Gudbrandsdal
er utfordrende med kun to utførte kontroller, og kan ha behov for bistand.
Trøndelagkretsen:
Etter bistand fra Skytterkontoret og god lokal innsats er situasjonen vesentlig forbedret fra
sist rapportering. Fremdriften følges godt opp regionalt, og det er realistisk å fullføre.

Vestlandet (Hordakretsen og Fjordakretsen):
Har fått bistand av Skytterkontoret i Sunnfjord og Nordfjord. Dette samt lokal innsats har
bidratt til at fremdriften er veldig bra, og tre av samlagene er ferdig. To samlag har
utfordringer med å komme i mål, mens resten er under god kontroll. Regional banekontakt
må sannsynligvis iverksette forsterket bistand for å bli ferdig i løpet av høsten.
Mørekretsen:
Tre av samlagene har kommet med tilbakemelding om at de har planer for å fullføre i høst.
Søre Sunnmør har utført kontroll på 3 av 13 og det har ikke lyktes å innhente opplysning om
plan for å fullføre. Med god innsats i høst vil man klare å fullføre kontroll av alle banene.
Sørlandskretsen:
Tilnærmet fullført. Bare 3 baner som gjenstår i Telemark.
Nord-Norge
Har utfordringer med store avstander og en regional banekontakt som dekker hele
Nordland, Troms og Finnmark. Til tross for dette utføres det et bra arbeid og situasjonen er
vesentlig forbedret. Regional banekontakt regner det som realistisk å fullføre.
Orientering om utviklingen av digitale rapporteringsløsninger:
Arbeidet som ble iverksatt i januar 2020 er nå ferdig utført og registering av
sikkerhetskontroller kan nå ajourføres digitalt. Blant annet er opplasting av dokumenter, og
mulighet for registrering av type kulefang på banene også integrert. Det gjenstår fortsatt å
lage en automatisert oversikt for den til enhver tids gjeldende status på kontroller, men
dette arbeides det med fra IKT-avdelingens side. Fokus har vært at alle utførte kontroller blir
ajourført i registeret. Videre arbeid har som målsetning at man får skytterlagene til å
loggføre den forskriftspålagte egenkontrollen digitalt, og at det kan genereres oversiktslister
over hvilke lag som følger og ikke følger forskriften på dette punktet.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Administrasjonens rapport om status for fokusområde anlegg tas til etterretning.
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Innspill til endringer i Skytterboka
Jf. kapittel 1.400, og kapitler der styret har beslutningsmyndighet
Skytterboka

Ja

Saksopplysninger

Norges Skytterstyre gjør hver høst en vurdering av regelendringer i forbindelse med revisjon
av Skytterboka. Grunnlaget for vurdering av regelendringer er forslag og innspill fra diverse
hold, og erfaringer man gjør seg med gjeldende regelverk.
Det gjøres enkelte rettinger relatert til «trykkfeil», eller manglende oppdatering i punkt/
tabeller som følge av andre vedtak som har medført endringer i regelverket. Praksis nå er at
vi retter slikt i nettversjonen. Vedtak om endringer i regelverk, og eksempelvis gjennomgang
av hele kapitler, tas i samband med Skytterboka 2021/22.
Skyttertinget 2020 skal behandle en rekke forslag til endringer i regelverk, som tas inn i
Skytterboka slik de blir vedtatt.
Andre forslag/innspill til endringer i regelverket per nå (gjennomgås i styremøtet):
Innspill til regelendringer for 2021 innenfor styrets kompetanseområde
Betalingsløsning for arrangøravgiften
Den norske skyttermedaljen og klasse rekrutt (sak DFSU 15/9)
Tilpasninger i Vedlegg 1 – skifelt og skogsløp (sak DFSFU 22/9)
Skytterbekledning, ref. kapittel 8 og diverse innspill
Forslag til samordning av mesterskapsprogram utendørs og innendørs

Fra
Vestfold
DFSU
DFSFU
Diverse
Uttrøndelag

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga innspill til aktuelle regelendringer for videre saksbehandling.

