Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Referat fra møte i DFS/SFU
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:

Mandag 7. mars 2016
Fra kl. 10.00
Skytterkontoret

Deltakere:

Asmund O. Amundsen,
Olav Solheim,
Rolf Magne Hellevang,
Runar Sørensen,

Sak 1/2016

Gjennomgang av referat fra møtet 16/11-2015

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
sekretær

Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 2/2016

Tildeling av NM skifelt 2016

I hht. turnusen er det Haltdalen som står for tur til å arrangere NM i skifelt i 2017.
Dessverre ser ikke Haltdalen skytterlag seg i stand til å arrangere dette mesterskapet.
Det har derfor den siste tiden vært jobbet med å skaffe en alternativ arrangør. Et hett
alternativ er Terningmoen/Elverum. Både Elverum skytterlag og idrettskontoret på
Terningmoen er kontaktet vedr. dette. Dessverre var det ingen avklaring fra disse til
møtet. SFU mente det var riktig å fortsatt jobbe videre med dette alternativet som
første prioritet. Alternativer ble diskutert, og både Oppdal og Stjørdal ble nevnt som
mulige arrangører.
Vedtak:
SFU og administrasjonen jobber videre med å finne arrangør av NM skifelt 2017.

Sak 3/2016

Tidspunkt for NM skogsløp del 2 2016

Dato for NM i skogsløp med skyting i Førde kommende høst er ennå ikke fastsatt.
Førde har antydet at helgene 1-2. okt. og 8-9. okt. er aktuelle. Skytterlaget er purret
opp med oppfordring om å komme med en endelig dato, men det manglet tilbakemelding da møtet ble avholdt.
SFU diskuterte saken, og kom fram til at begge disse datoene var OK.
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å vedta den datoen Førde skyttarlag ønsker å arrangere NM skogsløp/NC-avslutning 2016, enten det er 1.-2. oktober eller 8.-9. oktober.

Sak 4/2016

Utvalgsorganiseringen i DFS

Oslo skyttersamlag fremmet forslag om å utvide Rådgivende utvalg fra 3 til 5 personer. Norges Skytterstyre vedtok at saken ikke skulle legges fram for Skyttertinget
2014, men i stedet ba de administrasjonen, i tråd med Langtidsplanens forslag i punkt
10.1 e, å utrede utvalgsorganiseringen i DFS for framtid. Dette er nå gjort, og administrasjonens innstilling innebærer endringer for Skifeltutvalget. Kort fortalt følgende
endringer foreslås:
• Utvalg for skifeltskyting endres til Feltutvalget, og skal ivareta alle feltdisipliner i
Det frivillige Skyttervesen (skifelt, skogsløp, grovfelt, finfelt, Stang og felthurtig).
• Feltutvalget skal bestå av 5 medlemmer, en person fra hver landsdel med personlige varamenn.
• Blir dette vedtatt på Skyttertinget i 2016, anbefaler administrasjonen at instruks og
valg blir foretatt på første Skytterting etter 2016.
Denne saken skal behandles av Norges Skytterstyre 14. mars 2016.
Skifeltutvalget diskuterte saken grundig. Det var stor skepsis blant utvalgets medlemmer til administrasjonens innstilling. Ikke først og fremst til et feltutvalg, men skepsisen var i hovedsak knyttet til sammensetningen av utvalget. Ettersom det er foreslått at utvalget skal settes sammen av en representant fra hver landsdel vil det være
sannsynlig at veldig få av disse vil være fra skifelt/skogsløpsektoren. Skifelt og skogsløp
med skyting er små grener i DFS-sammenheng, og det fryktes at disse grenene blir
nedprioritert i et slikt utvalg. Konklusjonen ble derfor som formulert i vedtaksteksten.
Vedtak:
SFU vedtok å gi følgende kommentar til Norges Skytterstyre vedr. saken:
Skifeltutvalget i DFS behandlet administrasjonens innstilling til endringer i utvalgsstrukturen på utvalgsmøte 7/3 2016. SFU er ikke enig i administrasjonens innstilling,
først og fremst fordi de tror at dersom det velges én representant fra hver landsdel, er
det stor sannsynlighet for at dette ikke er personer med bakgrunn i og hjerte for skifelt
og skogsløp med skyting. Av den grunn ønsker SFU primært at dagens skifeltutvalg
opprettholdes som i dag. SFU er derimot ikke negative til opprettelsen av et feltutvalg
så lenge dette blir sammensatt på en måte som sikrer at alle grenenes interesser blir
ivaretatt. Dette kan for eksempel gjøres slik at det velges en representant for skifelt/
skogsløp, en representant for grovfelt/finfelt og en representant for Stang/felthurtig. I
tillegg kan det være en “nøytral” leder. Da vil utvalget bestå av fire personer.

Sak 5/2016

LS i Målselv 2016

Vedtak:
SFU skal også i år delta på stand sammen med DFSU under årets LS. Vaktliste koordineres med DFSUs vaktlister, og settes opp av utvalget selv. Arbeidet legges opp som
tidligere år, men i år med hovedfokus på Aktivitetskonkurransen. Det skal fortsatt være
salg av sportsbriller, samt Forsvarsmerket. Administrasjonen sørger for at nødvendig
utstyr, samt vekslepenger er på plass til åpningen.

Evaluering:

NM skifelt 2016

NM i skifelt er nettopp gjennomført, og SFU konkluderte med at arrangementet var
meget vellykket til tross for store utfordinger med været. Amundsen har lagd en egen
evalueringsrapport, som oversendes arrangøren.

Meldingssak: Langtidsplan 2016 - 2020 - endelig tekst fra administrasjonen
Uformelt:

Tanker rundt NM skifelt framover

Skytterkontoret, 3. mars 2016

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Referat fra møte i DFS/SFU
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:

Mandag 2. august 2016
Fra kl. 10.00
Møterom LS-arena

Deltakere:

Asmund O. Amundsen,
Olav Solheim,
Rolf Magne Hellevang,
Runar Sørensen,
Fraværende: Marit Johanne Hegg,

Sak 6/2016

avtroppende utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
sekretær
nytt utvalgsmedlem (tiltrer formelt etter LS)

Gjennomgang av referat fra møtet 7/3-2016

Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 7/2016

Tildeling av NM skifelt 2017

Det har vært jobbet hardt for å finne arrangør av NM skifelt 2017. Vi har fått klarlagt at
vi kan benytte Terningmoen på Elverum, men dessverre mangler vi en arrangør til å ta
arrangementet. Elverum, Løiten og Stange og Romedal skytterlag har vært kontaktet,
uten at vi har fått “napp”.
Som en løsning, dog ikke ideell, kan SFU med hjelp fra Skytterkontoret ta arrangementet. Vi leier inn hjelp til å håndtere standplasspersonell under konkurransene,
samt rigging i forkant. Idrettskontoret på Terningmoen har bekreftet at de kan stå for
tidtaking samt løypekjøring.
Vedtak:
SFU ønsker å gå for en løsning hvor SFU står som arrangør av NM skifelt 2017.
Administrasjonen gis i oppgave å skaffe medarrangører, og ønsker å tilby inntil kr.
5000 for mannskap på grovfelt og tilsvarende for finfelt. Beløpet gjelder for begge
dager.

Sak 8/2016

NM skogsløp del 2 i 2017

Det har vært jobbet med å skaffe arrangør til NM skogsløp del 2 i 2017. LS-arrangøren
på Stjørdal ble kontaktet, men dessverre var svaret negativt. De har imidlertid på eget
initiativ kontaktet Stordalen skytterlag i Meråker.
Vedtak:
SFU ber administrasjonen jobbe videre med NM skogsløp del 2 i 2017 i Meråker.

Sak 9/2016

Høstmøte i SFU 2016

I sak 14/2015 ble møteplanen for 2016 vedtatt. Dato for høstmøtet ble derimot ikke
vedtatt, ettersom valg av nytt skifeltutvalg på skyttertinget 2016 ville gi endringer
i utvalget, og at vi av den grunn skulle avvente denne datoen slik at det passer for
utvalgets nye medlemmer.
Dessverre var ikke alle medlemmene i det nye styret på plass i møtet. Dessuten hadde
ikke alle de andre medlemmene egen kalender klar. Dato for møtet vil derfor bli klart i
løpet av ganske kort tid etter møtet.
Vedtak:
Dato for høstmøtet i SFU blir i november. Endelig dato vedtas på epost i ettertid.

Sak 10/2016 SFUs representant til NM skogsløp i Førde 2016
Vedtak:
Ny leder i SFU, Rolf Magne Hellevang, er SFUs representant under NM i skogsløp med
skyting del 2 i Førde.

Sak 11/2016 Dispensasjon fra regelverk om Skytterklassen på LS

I forkant av møtet ble det diskutert løsning for at Skytterklassen kan starte samtidig
med øvrige seniorer. Bakgrunnen for saken var at i følge Skytterbokas kap. V1 pkt. 4.10
så står det at Skytterklassen har 30 sek. tillegg pr bom og at de løper sammen med
finfelt. Under årets LS kolliderte skogsløpet for finfelt med banefinalene for senior.
Dette ville igjen medføre at enkelte utøvere ikke fikk delta i skogsløpet. For å tilrettelegge så flest mulig skal få være med, ble det godtatt at Skytterklassen fikk 1 minutt
tillegg pr bom og at de dermed kunne starte samtidig med seniorklassene.
Under møtet ble det diskutert å gjøre dette til en permanent ordning, slik at arrangøren kan velge mellom 30 sek. og ett minutt tillegg, slik at det blir fleksibelt om
klassen skal starte sammen med finfelt eller grovfelt. Dette blir tatt opp som sak i
høstens møte.
Vedtak:
SFU gir LS-arrangør 2016 dispansasjon fra Skytterbokas kap. V1 pkt. 4.10 til å gi skytterklassen ett minutt tillegg pr. bom slik at klassen kan starte sammen med senior.

Skytterkontoret, 9. september 2016

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Referat fra møte i DFS/SFU
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:

Fredag 28. oktober 2016
Fra kl. 10.00
Skytterkontoret

Deltakere:

Rolf Magne Hellevang,
Olav Solheim,
Marit Johanne Hegg,
Runar Sørensen,

Fraværende: Jarle Tvinnereim,

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
sekretær
generalsekretær

Sak 12/2016 Gjennomgang av referat fra LS-møtet 2/8-2016
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 13/2016 Norgescup – evaluering

Vi har hatt en prøveordning med Norgescup i skifelt og skogsløp med skyting i to
år. Målet med Norgescupen var å øke deltakerantallet i seniorklassene på NM, og da
spesielt den avsluttende del 2 av NM skogsløp.
Fasitene for de to prøveårene er som følger:
NM skifelt - normal
NM skifelt - sprint NM skogsløp - sprint
År
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
22
4
21
7
13
2
2016 (NC)
14
4
12
4
9
1
2015 (NC)
2014
20
9
19
8
24
5
2013
22
5
20
5
18
8
2012
15
3
14
5
15
6
Snitt etter NC
18
4
16,5
5,5
11
1,5
Snitt før NC
19
5,7
17,7
6
19
6,3
Som man ser av tallene, så har vi ikke fått ønsket effekt ut av norgescupen, snarere
tvert i mot, selv om man neppe kan laste innføring av NC for nedgangen.
Ved en feil ble det kjøpt inn litt for mange NC-medaljer til årets mesterskap. Det betyr
at vi i praksis ikke vil ha økte kostnader knyttet til norgescup de kommende to årene
dersom ordningen videreføres.

Det er som kjent et vedtak om at det skal innføres et eget norgescuputvalg i Det
frivillige Skyttervesen. Instrukser for dette utvalget vil bli vedtatt i neste møte i Norges
Skytterstyre. Går det som administrasjonen foreslår, så kommer ikke skifelt og skogsløp
med skyting til å bli en del av dette utvalgets arbeid. For fremtiden vil det derfor bli
feltutvalget og Norges Skytterstyre som får dette som arbeidsfelt.
SFU konkluderte med at innføringen av norgescup så langt ikke har hatt den forventede og ønskede effekten på deltakelsen. Samtidig mente de at to år var litt for kort
tid for å konkludere, ettersom deltakelsen erfaringsmessig varierer ganske mye fra
arrangørsted til arrangørsted. Ved å få to nye år med prøveordning vil man kunne få et
bedre grunnlag for å konkludere. Samtidig vil ikke dette få noen økonomiske konsekvenser, i og med at medaljene allerede er kjøpt inn.
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å vedta at prøveordningen med norgescup i skifelt
og skogsløp med skyting forlenges med to nye år (2017 og 2018).

Sak 14/2016 NM i skogsløp med skyting - del 2 2017

Vi har to søkere til dette mesterskapet, Meråker og Bardu. Dette er to særdeles gode
søkere, og på begge stedene vil det trolig bli gode arrangementer. For Meråker sin
del, er det ikke aktuelt å utsette arrangementet til 2018, ettersom LS da arrangeres på
Stjørdal, og ressursjpersoner vil være opptatt med dette. Bardu har imidlertid sagt seg
villige til å utsette arrangementet ett år dersom dette blir aktuelt.
Fordeler/utfordringer med Meråker:
• Ganske sentral beliggenhet i Midt-Norge.
• Samarbeid mellom DFS og skiskyting (Stordalen skytterlag og Meråker skiskytterklubb).
• Rekrutteringspotensiale fra Høyskolen + skigymnaset.
• Gir sannsynligvis best sivil deltakelse av de to alternativene.
• Arrangementet er tenkt lagt til lokale markedsdager, noe som vil gi en fin ramme
rundt arrangementet.
• Datoen for arrangementet kolliderer med Nordisk mesterskap, noe som gir visse
utfordringer for administrasjonen.
Fordeler/utfordringer med Bardu:
• Tett samarbeid med Forsvaret.
• Gode muligheter for å få med deltakere i klasse AG3 og HK416 – viktig i politisk
sammenheng.
• Kommunen med ordføreren har engasjert seg.
• Med unntak av NM skogsløp på LS, har NM i skogsløp med skyting kun blitt
arrangert i Nord-Norge en gang tidligere (2006 - Mo i Rana).
• Fleksibel med tanke på datoer.
• Man er trolig helt avhengig av bra lokal deltakelse for å få mange deltakere.
SFU diskuterte saken grundig, og kom fram til at begge stedene var gode alternativer.
Valget falt imidlertid på Meråker ettersom Bardu hadde sagt seg villige til å ta arrangementet i 2018.

Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å tildele NM i skogsløp med skyting sprint og stafett
til Stordalen skytterlag og Meråker skiskytterklubb i 2017 og Bardu skytterlag i 2018.

Sak 15/2016 Stavlengde i skifelt

I klassisk langrenn er det innført regler om stavlengde helt ned i konkurranser på
mosjonsplan. Regelverket som er innført er følgende: Stavlengden kan maksimum
være 83% av kroppslengden målt med konkurransesko.
SFU må vurdere om dette regelverket også er ønsket i DFS.
I forbindelse med det kommende NM på Elverum kan dette være aktuelt. Der er det
veldig flate løyper, noe som vil føre til at flere nok vil vurdere å stake løypa rundt.
Spesielt hvis man skal ha geværet på standplass.
SFU hadde en grundig diskusjon rundt dette. De ga klart uttrykk for at man også i
skifelt ønsker å beholde den klassiske stilens egenart, men så samtidig utfordringene
med å lage et regelverk som ikke kan kontrolleres og overholdes. Konklusjonen ble
derfor at SFU inntil videre lar regelverket være som det er i dag, men åpner opp for å
innføre regler om stavlengde dersom dette blir et problem.
Vedtak:
SFU ønsker ikke å innføre egne regler for stavlengde i skifelt.

Sak 16/2016 Møteplan 2017
Vedtak:
Dato
25.-26. februar
17. mars
31/7 - 7/8

Møte/begivenhet
NM skifelt
Utvalgsmøte
Landsskytterstevnet

Sted
Elverum
Skytterkontoret
Øverbygd

Repr. for SFU
Utvalget
Alle
Alle

Sak 17/2016 Nye klasser i DFS

SFU avskaffet eldre junior i skifelt og skogsløp med skyting for et par år siden. Nå innføres denne klassen i øvrige grener i DFS. Samtidig innføres også klasse Nybegynner
voksen og det blir satt mer fokus på jegerklassen.
SFU diskuterte tingvedtaket, og kom fram til at det så langt ikke er noen grunn til å
gjeninnføre eldre junior i skifelt/skogsløp. Hovedbegrunnelsen for at denne klassen
ble fjernet var at det var liten deltakelse. Den gamle klasse eldre junior var for tre årstrinn, 18, 19 og 20 år. Den nye klassen vil være kun for 18 åringer, noe som vil gi enda
færre deltakere i klassen. SFU ser det derfor mest hensiktsmessig at skytterne går rett
fra klasse junior til senior i skifelt og skogsløp med skyting.
Nybegynner voksen er en nyopprettet klasse i DFS. SFU mente derfor det er naturlig
at denne klassen også innføres i skifelt og skogsløp med skyting. SFU ønsker at skyteopplegg og løypelengde blir som for klasse
Vedtak:
SFU anbefaler at klasse nybegynner voksen innføres i skifelt og skogsløp med skyting.

Skytterkontoret, 17. november 2016

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

