Turnusordningen i LS i framtid.
Skyttertinget 2011 fattet følgende vedtak i sak 5, Turnusordningen for LS i framtid:
1. «Sak angående turnus for LS i framtid sendes til Rådgivende utvalg for uttalelse, og
behandles på Skyttertinget 2012. Vedtatt med 39 mot 17 stemmer»
2. «Nord-Norge landsdel tildeles Landsskytterstevnet i 2016. Enstemmig vedtatt»
I styremøte 23. og 24. oktober 2011 vedtok Norges Skytterstyre å gi Rådgivende utvalg mandat
med følgende tekst:
1) Utvalget skal vurdere hvilken ordning/turnus som DFS totalt sett er best tjent med.
2) Utvalget skal gi en konkret innstilling, som overleveres Norges Skytterstyre innen 1. februar
2012.
Rådgivende utvalg består av følgende personer:
Egil Sotnakk (leder), Gudmund Røsdal, John Melvin Tveiten.

Utvalgets arbeid:
Utvalget har hatt 3 møter. Første møte ble avholdt 25. oktober i forbindelse med Landsskytterstevneutvalgsmøte på Gardermoen. Mandat fra styret ble muntlig forelagt utvalget av
assisterende generalsekretær. Drøftinger av saken i møter mandag 5. desember 2011 og
mandag 9. januar 2012, begge møter avholdt på skytterkontoret. Saken er også diskutert per
telefon og i e-mail korrespondanse. Saken er drøftet og tilsendt flere samlag for å få innspill fra
samlagene.

Pkt.1: Vurdering av framtidig turnusordning.
I dagens turnus er det i de 5 landsdelene, 10 mer eller mindre faste arrangører, der turnusen
fordeles forholdsvis regelmessig mellom disse, altså forutsigbart for den enkelte arrangør.
Arrangørene er relativt godt fordelt i alle landsdeler og har solid erfaring gjennom en rekke
arrangement. Det er dog stor forskjell på arrangementsstedene, noen er bynære, andre har
mer landlig beliggenhet og er knyttet opp mot mindre tettsted med bygdemiljøpreg. Alle har
sitt eget særpreg som påvirker et arrangement på forskjellig vis.
Landsskytterstevnet som arrangement og utstillingsvindu for DFS har imidlertid, i pakt med
samfunnet for øvrig, endret seg radikalt de senere årene. Vi ser en teknologisk utvikling som
stiller stadig større krav til infrastruktur, arealbehov, arenaer, kompakte løsninger,
mediafasiliteter, samt NRK’s krav til arenaløsninger. Som DFS’ flaggskip er det viktig at et LS-

arrangement framstår som tidsriktig og moderne, og tilpasset den teknologiske og
samfunnsmessige utvikling, samt at folkefesten speiler organisasjonens særpreg.
Videre stiller deltagerne og skytterfamiliene nye krav til innkvartering, hotellkapasitet og
campingfasiliteter. Det er også økende ønske om opplevelses- og underholdningstilbud til de
besøkende. Dette gjelder både arena-nært og i distriktet for øvrig. Kort sagt, vi er sikre på at
skytterfamilien vil oppleve noe i tillegg til selve stevnet. Dette stiller nye krav og forventninger
til arrangementssted og arrangør.
Det er i dag flere spennende kandidater til å arrangere LS. I Nord-Norge har man Bodø og
Målselv, Midt-Norge har Steinkjer, Oppdal og Stjørdal, Vestlandet har Førde, Os og Voss,
Sørlandet har Sandnes og Evje og Østlandet har Lesja, Elverum og Kongsberg. I tillegg har Oslo
signalisert sin interesse. I tillegg kan det komme andre «på banen» dersom det gis mulighet for
å søke. Det vil være positivt for organisasjonen om vi motiverer flere nye arrangører til å søke et
Landsskytterstevne.
Som nevnt er LS organisasjonens flaggskip og største «utstillingsvindu». PR-effekten er derfor
også svært viktig. Utvalget tror at det bør gis mulighet for at de store byene, eller områder nær
disse, også kan komme i posisjon til å kunne arrangere LS. Det vil være viktig for DFS, ikke minst
media- og sponsormessig.
Det er utvalgets mening at det er viktig at det etableres en turnus som sikrer at det arrangeres
LS i alle landsdeler. Imidlertid mener vi det er riktig å åpne for en større grad av konkurranse
om tildeling av stevnet. Det vil ikke være riktig å tildele stevnet til en arrangør/sted i
turnusoppsettet. Innen en landsdel kan det være flere aktuelle og kompetente søkere som kan
konkurrere om stevnet. Det vil da skjerpe kravet til søkerne og søker med best søknad og
konsept i forhold til en forhåndsgitt kravspesifikasjon for LS vil da bli foretrukket.
Utvalget mener at man bør åpne for en turnus som stimulerer til økt konkurranse, men som
også sikrer LS i hver landsdel innenfor turnusperioden. Det foreslås derfor en turnus på 7 år, der
det fordeles ett stevne i hver landsdel, samt at det to år åpnes for at alle landsdeler kan søke.
En slik ordning vil stimulere arrangøren til å være kreativ med hensyn til anlegg og infrastruktur.
Det vil også inspirere samarbeidspartnere, herunder kommune, fylke, næringsliv, etc,, til å bidra
til at stevnet kan tildeles sitt distrikt. En må også ta hensyn til mulig deltagelse, tyngdepunktet
av skyttere, samt hvor markedsverdien og PR-gevinsten er størst.
Utvalget mener at en endret turnusordning med større konkurranse om LS, vil bidra til økt
antall skyttere, og besøkende til stevnet.
Det vises også til saksutredningen til tingsak 5, ved Skyttertinget 2011. Det er det gjort en
grundig utredning, bl.a basert på spørreundersøkelse til aktuelle arrangører og
deltagerstatistikk.

Pkt 2: Forslag til framtidig turnus:
Utvalget ser for seg 4 alternative turnusmodeller:
1. Gjeldende modell
10-års syklus, fordelt på de 5 landsdelene
2. Turnus som foreslått i tingsak 5 / 2011 (administrasjon sitt forslag)
8-års syklus med 5 år fordelt på landsdel og 3 år fritt for hele landet
3. Turnus med 7 års syklus (Rådgivende sitt forslag)
5 år fordelt på landsdelene og 2 år fritt for hele landet
4. Gjeldende modell med preliminær tildeling til landsdelene, men fritt for hele landet å søke.
Hele landet kan søke, men LS tildeles preliminært landsdelen som står på turnus. Avgjørende
myndighet har muligheten til å tildele LS utenom turnus hvis dette er å anse som en fordel for
DFS.

Ut fra de vurderinger som utvalget har gjort, basert på notater under pkt 1, mener utvalget at
alternativ 3: Turnus med 7 års syklus, 5 år fordelt på landsdelene og 2 år fritt for hele landet
vil være den beste og mest framtidsrettede turnus for LS og DFS som organisasjon.

Framtidig turnus for LS, 7-års syklus:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:
2022:
2023:

Hele landet
Vestlandet
Sørlandet
Østlandet
Hele landet
Midt-Norge
Nord-Norge

Dersom det et år ikke er søkere til stevnet, skyves turnus fram et år.
Sted/dato: Oslo 09.01.2012
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