Skyttertinget 2020 – del 2
Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på
Microsoft Teams lørdag 24. april,
med møtestart kl. 09:00.

Norges Skytterstyre:
Bernt Brovold, president
Jan Åge Gjerstad, visepresident
Tor Jakob Reitan, styremedlem
Arne Birkeland, styremedlem
Jens Sverre Knutsen, styremedlem
Torben Knudsen, styremedlem
Kari Sofie Brøndbo Fiskum, styremedlem, leder DFSU
Elisabeth Gifstad Michelsen, styremedlem, Sjef HV

Administrasjonen:
Terje Vestvik, fungerende generalsekretær/sekretær for Skyttertinget
Hans Petter Nyengen
Tone Lillekroken
Ola Fjuk‐Herje
Geir Finstad

Møteledere:
Ann Kristin Årskog Vikhagen
Bernt Grimstvedt
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Skyttersamlagenes representanter:
1. Agder:
2. Akershus:
3. Aust‐Agder:
4. Aust‐Finnmark:
7. Drammen:
8. Follo:
9. Fosen:
10. Gauldal:
11. Telemark:
12. Gudbrandsdal:
13. Hallingdal:
14. Hardanger og Voss:
15. Hedmark:
16. Hitra og Frøya:
17. Hordaland:
18. Inntrøndelag:
19. Lofoten:
20. Namdal:
21. Nordfjord:
22. Nordmør:
23. Nord‐Østerdal:
24. Numedal:
25. Ofoten:
26. Opland:
27. Oslo:
28. Rana:
29. Ringerike:
30. Rogaland:
31. Romsdal:
32. Salten:
34. Sogn Indre:
35. Sogn Ytre:
36. Solør:
37. Sunnfjord:
38. Sunnhordland:
39. Sunnmør:
40. Søre Sunnmøre:
41. Troms:
42. Uttrøndelag:
43. Valdres:
44. Vefsn:
45. Vest‐Agder:
46. Vesterålen:
47. Vest‐Finnmark:
48. Vestfold:
49. Vest‐Telemark:
50. Østerdal:
51. Østfold:

Steinar Paulsen
Dag Isaksen
Anders Metveit
Jørn Vedhugnes
Kjetil Lauritzen
Sverre Saxebøl
Ketil Sunde
Trond Jære
Torgeir W. Lia
Arne Fossmo
Bjørn Lieng
Jostein Bjørke
Kristin Christophersen
Sverre Henning Dyrø
Oddbjørn Meland
Lilly Nerenget
Hans Steffenakk
John Gansmo
Per Tore Taklo
Ola Krogstad
Harry Tjernstad
John Melvin Tveiten
Tom Marius Gjertsen Kalvik
Jonny Myhre
Eirik Ahdell
Svein Abelsen
Mariann Opperud
Aril Strand
Harald Valved
Raymond Eliassen
Bengt Næss
Ottar Strandheim
Paul Otto Vatne
Janne Haugnes
Frode Markhus
Ola Vangen
Olav Johan Lystad
Eva Rubbås‐Risvik
Nils Olaf Kyllo
Gunnar Haugen
Svein Gunnar Jakobsen
Audun Rossevatn
Torfinn Johnsen
Arnulf Losvar
Tom Knudsen
John Kjell Lien
Morten Undseth
Tor‐Arne Solbakken
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Sakliste
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
10.
12.
15.
16.

Skyttertingets konstituering
Orientering om LS‐utvalgets arbeid
Sammensetning av Norges Skytterstyre og sentrale utvalg
Oppretting av Teknisk‐Sportslig utvalg
Instruks for valgkomiteen
Forslag om endring av samlagenes rapportering
Forslag om å innføre sentral medlemskontingent
Revisjon av kapittel 15 Straffebestemmelser
Forslag om å innføre Stang‐ og felthurtigskyting for klasse eldre rekrutt
Satser for godtgjørelse til sentralt tillitsvalgte
Valg
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Sak 1: Skyttertingets konstituering
a) Åpning ved Presidenten i Norges Skytterstyre
Presidenten i Norges Skytterstyre, Bernt Brovold, ønsket velkommen til det 122. ordinære
Skytterting ‐ del 2.
Presidenten overlot så ordet til Skyttertingets dirigenter.
b) Opprop
Ved registering av skyttertingsrepresentanter hadde 8 styremedlemmer og 48
skyttertingsrepresentanter møtt. Møtelederne erklærte derved Skyttertinget 2020 – del 2 som
satt.



Tone Lillekroken og Geir Finstad ble valgt til tellekorps.
Svein Gunnar Jakobsen og Audun Rossevatn ble valgt til å undertegne protokollen.

c) Godkjenning av innkalling og saksliste
Følgende hadde ordet i saken:
Jørn Arve Vedhugnes, Bengt Næss, Nils Olaf Kyllo, Arne Fossmo, Tor‐Arne Solbakken, Trond Jære
Forslag fra Sogn Indre (også på vegne av samlagene Sogn Ytre, Nordfjord, Sunnfjord,
Sunnhordland, Hardanger og Voss), Uttrøndelag (også på vegne av Namdal):
Utsettelse av sak 16 valg til neste Skytterting i 2022
Vedtak:
Utsettingsforslaget falt med 16 mot 39 stemmer.

Sak 2: Orientering om LS‐utvalgets arbeid
Norges Skytterstyre opprettet i sak 5/2017 et ad hoc‐utvalg, som fikk følgende mandat for å
gjennomgå Landsskytterstevnet:
«Med bakgrunn i målsettinger gitt i Langtidsplan for 2016‐2020, skal utvalget gjennomgå
Landsskytterstevnets utvikling, organisering og økonomi i et 20 års perspektiv. Spesielt skal
utvalget her drøfte utgift‐ og inntektssiden for arrangementet, herunder potensiell mulighet for
større inntekter gjennom sponsoravtaler/andre inntekter. Utvalget bes i denne sammenheng
særskilt om å drøfte hvordan eierskapet og ansvaret mellom teknisk arrangør og DFS sentralt bør
organiseres i framtid.
Utvalget skal også se på muligheter for at flere kan delta på Landsskytterstevnet, og hvordan
stevneopplevelsen kan styrkes for skytterne med familier, samt for publikum på og utenfor
stevnearenaen.
Utvalget skal i sitt arbeid ha for øye at LS skal utvikles slik at organisasjonens formål understøttes.
Utvalget gis frist til 1. februar 2018 med å fremlegge sin rapport for Norges Skytterstyre.
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Utvalgets sammensetning: Jan Åge Gjerstad (leder)
Eva Rubbås‐Risvik
Christian Rekkedal
Ann Kristin Årskog Vikhagen
Roald Bergsaker
Endre Storholt
Terje Vestvik (sekretær fra administrasjonen)»

Arbeidet har vært svært omfattende, og fristen for utvalgets arbeid er forlenget flere ganger. LS‐
utvalget skal etter planen legge fram sitt arbeid for Norges Skytterstyre før årets Skytterting.
LS‐utvalgets leder Jan Åge Gjerstad orienterte Skyttertinget om utvalgets arbeid og anbefalinger.

Sak 3: Sammensetning av Norges Skytterstyre og sentrale utvalg
Organisasjonsutvalget (Org‐utvalget), ved leder Heidi Skaug, overleverte Organisasjonsutvalgets
rapport i forbindelse med styremøte 2. februar 2020. De foreslår der å sette krav til
kjønnskvotering i Norges Skytterstyre og andre sentrale utvalg, samt utvide Norges Skytterstyre
med en ungdomsrepresentant under 26 år.
Norges Skytterstyre drøftet i sak 8/2020 og 26/2020 styrets sammensetning, etter innspillet fra
Org‐utvalget. Administrasjonen har tatt med seg føringer fra Skytterstyret, og fremmer i denne
saken et konkret forslag til sammensetning av Norges Skytterstyre og andre sentrale utvalg.
Når det gjelder andre sentrale utvalg utenom Norges Skytterstyre, henger saken i noen grad
sammen med Org‐utvalgets forslag om opprettelse av et Teknisk/Sportslig utvalg.
Administrasjonen velger likevel å behandle eventuell innføring av Teknisk‐Sportslig utvalg som
egen sak. Dette er gjort slik for å få en mer oversiktlig saksbehandling. Det vil imidlertid være
nødvendig å skjele til begge saker for å forstå helheten i saksbehandlingen.
Administrasjonens drøfting
Saken viser først kort hva Org‐utvalgets syn var på endringer i sentrale styrer/utvalg. Videre
drøftes sammensetning av Norges Skytterstyre særskilt. Til sist drøftes sammensetning av de
andre utvalgene.
Administrasjonen har i denne saken fulgt føringer som gjennom to styremøter er gitt av Norges
Skytterstyre. Der styret ikke har gitt klare føringer, drøfter administrasjonen sitt syn på hvordan
eventuelle endringene bør bli. Administrasjonen har ellers holdt seg til styrets føringer, da disse i
stor grad er i tråd med administrasjonens standpunkt i saken.
Helt innledningsvis fastslås også at eventuelle endringer på sammensetning av Norges
Skytterstyre (Skytterbokas § 1‐8) må godkjennes av Forsvarsdepartementet eller Stortinget. Det
medfører at endringer tidligst kan tre i kraft fra og med Skyttertinget 2022.
Forslag fra Organisasjonsutvalget angående sammensetning av Norges Skytterstyre:
Kjønnsrepresentasjon
Org‐utvalget har drøftet kjønnsrepresentasjon generelt i sitt arbeid for alle organisasjonsnivå. I
deres drøftelser pekes det på at DFS i større grad bør bedre kjønnsbalansen i styrer og utvalg. De
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mener derfor det må gjøres grep som sikrer en bedre kjønnsbalanse. Et av forslagene angår
Norges Skytterstyre.
Org‐utvalget foreslår at Forsvarets representant og leder DFSU skal holdes utenfor en
kvoteringsordning. Sjef Heimevernet er fast representant i Norges Skytterstyre. Det sier seg da
selv at den posisjonen må være utenfor kjønnskvoteringen av de valgte på Skyttertinget.
Org‐utvalget foreslår også at leder DFSU skal holdes utenfor kjønnskvotering. Dette fordi denne
representanten ikke er på valg samtidig med resten av Norges Skytterstyre, men blir fast medlem
i Norges Skytterstyre med bakgrunn i at hun/han velges som leder i DFSU.
Valget av DFSU bør slik Org‐utvalget ser det fortsatt foregå etter at Norges Skytterstyre er valgt
på Skyttertinget. Ved en kjønnskvotering hvor DFSU‐leder er inklusiv, vil det å inkludere DFSU‐
leder i kjønnskvoteringen medføre fare for at denne blir bundet opp til et spesielt kjønn.
Organisasjonsutvalget foreslår at av de resterende 7 landsdelsrepresentanter, skal det være
minst 3 av hvert kjønn.
Utvidelse av Norges Skytterstyre/Ungdomsrepresentant
Organisasjonsutvalget foreslår videre å utvide Norges Skytterstyre med ett medlem, hvor det er
krav om at medlemmet er under 26 år (kan gjenvelges en gang etter 26 år). Norges Skytterstyre
blir da på 9 medlemmer.
Landsdelsrepresentasjon
Org‐utvalgets er delt i synet på å opprettholde landsdelsrepresentasjonen i Norges Skytterstyre.
Halvparten av Org‐utvalget vil gå bort fra dagens ordning med landsdelsrepresentanter. De vil
heller innføre et system med styreverv etter faglige kvalifikasjoner, hvor Valgkomiteen skal sørge
for den geografiske representasjonen gjennom sin innstilling.
Innspill fra Norges Skytterstyre om sammensetning av Norges Skytterstyre
Kjønnsrepresentasjon
Norges Skytterstyres flertall har tilkjennegitt at de i likhet med Organisasjonsutvalget ønsker et
system med kjønnskvotering i Norges Skytterstyre. Dette i samsvar med Organisasjonsutvalgets
argumentasjon, som mener det vil styrke DFS om det settes krav om kjønnsbalanse i pakt med
det som gjøres i styrer og utvalg i samfunnet for øvrig.
Skytterstyret mener til forskjell fra Org‐utvalget at Norges Skytterstyre bør bestå av minst 40 % av
hvert kjønn. Dette for å oppfylle offentlige krav som nå eksempelvis stilles til statsforetak. Det vil
si at av de 7 representantene som Skytterstyret består av utenom Forsvarets representant, skal
det være minst 3 av hvert kjønn.
Sak om endring av styresammensetning må godkjennes av Forsvarsdepartementet. Når det
gjelder forholdet til kjønnsrepresentasjon, bør derfor et forslag til endring også skjele til hvilken
form for kjønnskvotering som med størst sannsynlighet blir godkjent. Når saken skal godkjennes
av FD/Stortinget, som den må i forhold til grunnreglene, er det trolig det vil uansett bli satt krav
til en representasjon på 40 % av hvert kjønn. Dette begrunnet i at en slik kjønnsfordeling har blitt
innført i mange offentlige styrer.

Skyttertinget 2020 – del 2

Side 6

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/17460450-d12a-4c7f-8323-655cc6de35b0

www.vismasign.com

Utvidelse av Norges Skytterstyre/Ungdomsrepresentant
Skytterstyret har også drøftet om det bør være en ungdomsrepresentant i Skytterstyret, i tråd
med Org‐utvalgets anbefaling. Skytterstyret har her ikke gitt entydige føringer, og styret har så
langt vært delt i synes på om styret bør utvides. Skytterstyret har også drøftet om det kunne vært
mulighet for andre behov enn å utvide Norges Skytterstyre med en ungdomsrepresentant.
Eksempelvis om en utvidelse skulle vært knyttet til en annen funksjon.
Administrasjonen mener her at det kan være hensiktsmessig å sette slikt krav til
ungdomsrepresentasjon i andre sentrale utvalg, men usikker på om dette er riktig i Norges
Skytterstyre. Administrasjonen mener prinsipielt at en størrelse på 8 personer i Norges
Skytterstyre er et stort nok styre for DFS. En ekstra representant i Norges Skytterstyre vil også gi
en økonomisk kostnad på ca. 100 000 kroner årlig.
Hvis det skulle være en representant nummer 9 i Norges Skytterstyre, så mener administrasjonen
dette kunne vært en «fri» representant med etterspurt kompetanse, og ikke knyttet til bestemt
alder eller geografi. Med 9 representanter i styret ville det også sikret oddetall ved avstemninger.
Oppsummert mener administrasjonen at det ikke foreligger tilstrekkelig motivasjon for å utvide
styret med flere medlemmer enn dagens ordning. Til saken angående kjønnsrepresentasjon så vil
det også kreve at det skal være 4 personer av hvert kjønn om styret utvides med ett nytt
medlem, hvis man samtidig skal beholde minst 40 % av hvert kjønn i Norges Skytterstyre. Det er
ikke til hinder for å utvide Skytterstyret, men vil samtidig gjøre det noe mer krevende i forhold til
fleksibilitet med sammensetning av styret og gjennomføring av valget som er omhandlet
nedenfor.
Landsdelsrepresentasjon
Skytterstyret har gitt føringer om at dagens ordning med landsdelsrepresentasjonen bør
opprettholdes. Det blir sett på som en styrke for DFS at hele landet er representert i Norges
Skytterstyre. Skytterstyret ser Org‐utvalgets ønske om å kunne velge friere etter faglige
kvalifikasjoner, men mener at valgkomiteen bør kunne finne de rette fagkandidater også med
dagens valgordning.
Forslag fra Organisasjonsutvalget angående andre utvalg
Kjønnsrepresentasjon og ungdomsrepresentasjon
Organisasjonsutvalget mener at det også i andre utvalg bør settes krav til minst 40% av hvert
kjønn, det vil si at 2 av 5 av landselsrepresentantene i nåværende DFSU, Feltutvalget og
Valgkomiteen. Organisasjonsutvalget foreslår også her at det skal være ungdomsrepresentasjon
med en representant under 26 år som en av de landsdelsvise representantene. (I denne saken
drøftes ikke en eventuell sammenslåing av DFSU og Feltutvalget som Organisasjonsutvalget
foreslår, men kun det prinsipielle med kjønnskvotering og ungdomsrepresentasjon.)
Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen er her enig i Organisasjonsutvalget både med hensyn til kjønnskvotering og
ungdomsrepresentasjon. Dette vil styrke arbeidet, og både med hensyn til ungdomsarbeid,
feltskyting og i Valgkomiteen. Det vil i alle disse utvalgene være viktig at begge kjønn er godt
representert, og at det gis krav om ungdomsrepresentant i utvalgene i henhold til Org‐utvalgets
beskrivelse. Administrasjonen vil også tillegge at slike ungdomsrepresentanter vil være viktige for
et stadig påfyll av yngre tillitsvalgte som kjenner systemene til DFS sentralt godt, og ikke bare har
bakgrunn fra lokalt nivå.
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I tillegg til utvalgene som har landsdelsrepresentasjon, mener administrasjonen at Domsutvalget,
Appellutvalget og Kontrollkomiteen også skal ha krav om at begge kjønn skal være representert.
Disse utvalgene har kun 3 medlemmer, slik at det der vil være naturlig med et slikt krav.
Gjennomføring av valg på Skyttertinget med krav til kjønns‐ og ungdomsrepresentasjon
Ved et forslag om å endre krav til kjønnssammensetning av Norges Skytterstyre, må det også ved
valget på Skyttertinget utarbeides et godt system for dette. Ved fortsatt krav om at
representantene skal velges enkeltvis, må det sikres at det eksempelvis ikke er representanter fra
samme region eller DFSU‐leder som velges til slutt. Dette kan medføre en situasjon hvor valget
på de representanter kan ende som et kjønnsvalg, hvor man blir tvunget til å velge en
representant som er av «riktig» kjønn i forhold til kravet om kjønnsrepresentasjon.
Den samme utfordring vil gjelde krav om ungdomsrepresentasjon i henhold til behandling av
andre utvalg enn Skytterstyret. Et endelig system for dette er ikke tatt med i denne drøftelsen,
men forutsettes utarbeidet når Skyttertinget har fattet endelig vedtak.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2020:
1. Det innføres krav om minst 40 % representasjon av hvert kjønn til Norges Skytterstyre.
Endringen gir følgende ordlyd i Skytterbokas grunnregel paragraf 1‐8:
«Norges Skytterstyre består av 8 medlemmer. 7 velges av Skyttertinget, inklusiv
lederen i Det frivillige Skyttervesens ungdomsutvalg. Av disse 7 medlemmer skal det velges
minst 3 av hvert kjønn. Èn representant oppnevnes av Forsvarsdepartementet.»
Kapittel 1.400, paragraf 4‐1, endres tilsvarende.
2. I alle andre utvalg i DFS som har krav om landsdelsvis representasjon, gis krav om minst 40%
representasjon av hvert kjønn (nåværende DFSU, Feltutvalget og Valgkomiteen). I disse
utvalgene skal minst en være 26 år eller yngre i valgåret. Denne representanten kan
gjenvelges én gang etter fylte 26 år. I Domsutvalget, Appellutvalget og Kontrollkomiteen skal
begge kjønn være representert.
3. Norges Skytterstyre gis med bakgrunn i vedtakets punkt 1 og 2, i oppdrag å utarbeide ny
gjennomføringsinstruks for valgene på Skyttertinget.
4. Endringer i grunnreglene må godkjennes av Forsvarsdepartementet, ev. av Stortinget.

Norges Skytterstyre besluttet enstemmig følgende innstilling:

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2020 til å fatte følgende vedtak:
1. Det innføres krav om minst 40 % representasjon av hvert kjønn til Norges Skytterstyre.
Endringen gir følgende ordlyd i Skytterbokas grunnregel paragraf 1‐8:
«Norges Skytterstyre består av 8 medlemmer. 7 velges av Skyttertinget, inklusiv
lederen i Det frivillige Skyttervesens ungdomsutvalg. Av disse 7 medlemmer skal det velges
minst 3 av hvert kjønn. Én representant oppnevnes av Forsvarsdepartementet.»
Kapittel 1.400, paragraf 4‐1, endres tilsvarende.
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2. I alle andre utvalg i DFS som har krav om landsdelsvis representasjon, gis krav om minst 40%
representasjon av hvert kjønn (nåværende DFSU, Feltutvalget og Valgkomiteen). I disse
utvalgene skal minst en være 26 år eller yngre i valgåret. Denne representanten kan
gjenvelges én gang etter fylte 26 år. I Domsutvalget, Appellutvalget og Kontrollkomiteen skal
begge kjønn være representert.
3. Norges Skytterstyre gis med bakgrunn i vedtakets punkt 1 og 2, i oppdrag å utarbeide ny
gjennomføringsinstruks for valgene på Skyttertinget.
4. Endringer i grunnreglene må godkjennes av Forsvarsdepartementet, ev. av Stortinget.
Bernt Brovold redegjorde for Norges Skytterstyres innstilling.
Følgende hadde ordet i saken:
Morten Undseth, Jørn Arve Vedhugnes,Torfinn Johnsen, Ola Krogstad
Vedtak:
Norges Skytterstyres innstilling vedtatt med 51 mot 2 stemmer.

Sak 4: Oppretting av Teknisk‐Sportslig utvalg
Organisasjonsutvalget (Org‐utvalget) foreslo i sin rapport (side 11 og 12) å opprette et Teknisk –
Sportslig utvalg i DFS. Videre foreslo Org‐utvalget å slå sammen nåværende DFSU og Feltutvalget
til et nytt utvalg med navn DFSR. Norges Skytterstyre har bedt administrasjonen om å utrede
disse forslagene.
Forslag fra Organisasjonsutvalget
Org‐utvalgets forslag om å opprette et Teknisk‐Sportslig utvalg, ble begrunnet med et mål om å
frigjøre tid/oppgaver fra Norges Skytterstyre. Slik kan Skytterstyret i større grad arbeide med
overordnede føringer/planarbeid. Skytterstyret behandler ca. 130 saker årlig, og mange av dem
er regelverksaker knyttet til mindre tekniske/sportslige endringsforslag.
Ved å innføre Teknisk‐Sportslig utvalg, mener Org‐utvalget at det er hensiktsmessig å slå sammen
DFSU med Feltutvalget til DFSR (Det frivillige Skyttervesens Rekrutteringsutvalg). En
sammenslåing av DFSU/Feltutvalget, vil gi et overordnet utvalg som får ansvar for aktivitet og
rekruttering til alle disipliner og aldersgrupper i DFS.
Administrasjonens drøfting
1. Teknisk‐Sportslig utvalg:
Administrasjonen er enig med Org‐utvalgets forslag om å opprette et Teknisk‐Sportslig utvalg i
DFS. Org‐utvalget argumenter for at dette vil frita Norges Skytterstyre for mange regelverkssaker,
slik at det blir mer fokus på overordnede føringer, strategier og planarbeid. I dag behandler
Norges Skytterstyre ca. 130 saker årlig, og over halvparten av disse er regelverkssaker av
teknisk/sportslig karakter.
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De som skal velges til en strategisk styrefunksjon i Norges Skytterstyre, må derfor med dagens
system ha kunnskaper om et detaljrikt sportsreglement gjennom Skytterboka. Administrasjonen
mener det kan være begrensende for et større utvalg av gode kandidater til Norges Skytterstyre.
Samfunnsutviklingen går i retning av at det blir mer krevende å opprettholde skytebaner/
skyteaktiviteter, og det er flere «mørke skyer» i horisonten. Det vil kreve styrerepresentanter
med godt nettverk, fagkompetanse og forståelse for å ta tak i disse utfordringene.
Administrasjonen mener et Teknisk‐Sportslig utvalg må få omfattende fullmakter til å avgjøre
regelverksaker. Dette angjeldende Skytterbokas kapitler fra 6‐13, tekniske spesifikasjoner,
sportslig gjennomføring og anlegg. I Teknisk‐Sportslig utvalg bør det således velges kandidater
med kompetanse om disse områdene i DFS.
Saksbehandlingen til Teknisk‐Sportslig utvalg skjer gjennom administrasjonen, på lik linje med
dagens saksbehandling til Skytterstyret og sentrale utvalg.. Generalsekretæren vil gjennom sin
administrasjon saksbehandle innkomne forslag og legge disse fram for Teknisk‐Sportslig utvalg.
Teknisk‐Sportslig kan også selv fremme saker, og få disse saksbehandlet av administrasjonen.
Når saker er vedtatt i Teknisk‐Sportslig utvalg, rapporterer generalsekretæren vedtakene videre
til Norges Skytterstyre gjennom en meldingssak. Ved tilfeller hvor Skytterstyret mener en
regelsak er av stor politisk betydning, bør det i instruksen til utvalget sies noe om Skytterstyrets
mulighet til å omgjøre vedtak fra Teknisk‐Sportslig utvalg. Instruksen skal behandles av
Skyttertinget i 2022.
Hvem skal være i Teknisk‐Sportslig utvalg?
Administrasjonen mener videre at det nye utvalget bør bestå av fagpersoner av ulik art, og at et
antall på fem personer vil være riktig antallsnivå. Administrasjonen ser for seg et utvalg hvor
lederen velges av Skyttertinget (en generalist). Videre mener administrasjonen at den tillitsvalgte
av landslagsskytterne kan være fast medlem av utvalget. Dette på samme måte som for dagens
NC‐komite. Om Norges Skytterstyre da videre oppnevner de tre personer med fagkompetanse,
eksempelvis børsemaker eller andre teknisk/sportslig fagpersoner, vil det bli et utvalg på fem
personer. Som for andre sentrale utvalg bør utvalget bestå av 40 % fra begge kjønn, slik at det blir
minst 2 av hvert kjønn.
Innspill DFSU angående Teknisk‐Sportslig utvalg
En opprettelse av et teknisk utvalg vil være viktig slik at de tekniske sakene som ikke omhandler
det overordnete havner inn i dette utvalget.
Innspill Feltutvalget angående Teknisk‐Sportslig utvalg:
Feltutvalget støtter de prinsipielle sider i forslaget om å etablere en utvalgsstruktur med
beslutningsmyndighet i den hensikt å avlaste Norges Skytterstyre. Utvalget ser her nytten i å ha et
teknisk utvalg med en utvidet beslutningsmyndighet. Feltutvalget mener derimot at sporten ikke
bør være en del av det tekniske utvalgets ansvarsområde. Dette fordi sporten er ett av de
viktigste virkemidler for rekruttering og økt aktivitet, derfor bør dette ansvaret være hos utvalg
med det som ansvarsområde.
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2. Sammenslåing av DFSU og Feltutvalget
Administrasjonen er enig med Org‐utvalget at DFSU og Feltutvalget kan slås sammen til ett utvalg
som skal ta seg av all rekrutteringsvirksomhet for alle disipliner i DFS. Norges Skytterstyre har i
sak 52/2020 signalisert at de ønsker å opprettholde navnet DFSU, da dette er et godt innarbeidet
navn som viser at DFS fokuserer på ungdomsarbeidet. Administrasjonen er enig i dette, men
mener også at Org‐utvalgets forslag til navnet DFSR også kunne vært et godt alternativ for å vise
at rekrutteringsarbeidet i DFS omhandler alle aldersgrupper. Instruksen til utvalget må uansett
endres slik at det tydeliggjøres at DFSU for framtid skal ta seg av den særskilte rekruttering til
feltskyting, og slik komme med spesifikke tiltak for den disiplinen i DFS.
I det sammenslåtte utvalget må det sørges for at det kommer inn personer som har kompetanse
på økt rekruttering til feltøvelser, og som er opptatt av rekruttering i alle aldersgrupper i DFS.
Som for øvrige utvalg bør det være krav om 40% kjønnskvotering og at minst èn representant er
under 26 år.
Administrasjonen er ikke som Feltutvalget bekymret for at ansvaret for det sportslige regel‐
verket skal overføres til det nye Teknisk‐Sportslig utvalg. Det må imidlertid drøftes nærmere om
DFSU skal ha et fast ansvar for oppfølging av skifelt/skogsløp med skyting og det sportslige
reglement der. Administrasjonen foreslår uansett at ansvaret for skifelt/skogsløp skal tilligge
DFSU på lik linje med øvrige feltaktiviteter.

Innspill DFSU angående sammenslåing av DFSU og Feltutvalget:
DFSU mener at en sammenslåing av DFSU og Feltutvalget kan bli en god løsning. Vårt hovedmål
er å sikre rekruttering, samt beholde breddeskytterne og vi mener å sikre feltdisiplinenes
interesser hører naturlig inn under dette målet. Dagens DFSU og Feltutvalg har ulik
spisskompetanse og ved en sammenslåing er det viktig at kompetanse på begge områdene blir
opprettholdt.
DFSU har i dag 4 møter pr. år, samt ett videomøte i forkant av LS. DFSU har med dagens
saksmengde og kompleksitet fylt ut kapasiteten på dagens møtestruktur. Vi ser at hvis DFSU og
Feltutvalget blir slått sammen bør man enten utvide møtene med en ettermiddag/dag, jf.
møtene i Norges Skytterstyre, evt. legge inn flere møtedager i møteplanen. Ved å utvide møtene
vil man få lengre møtetid, men samme kostnad på reise. Det vil bli ekstra kostnader på
overnatting, men det vil uansett være kostnadsbesparende kontra dagens ordning med to utvalg.
Innspill Feltutvalget angående sammenslåing av DFSU og Feltutvalget:
Feltutvalget er et relativt nytt utvalg i DFS, og det har tatt tid å sette dagsorden og å utvikle
funksjonalitet. Utvalget er i dag av den oppfatning at utvalget fyller sin tiltenkte rolle. Videre har
det tatt tid å få på plass tilhørende feltledd i lag og samlag. Etter hvert som man er kommet inn i
en rutine med at samlagenes feltkontakter deltar i Kurs for nyvalgte og Regionale seminar styrkes
gradvis feltutvalgenes tiltenkte rolle i samlagene, og med det evnen til å bidra aktivt lokalt.
Feltutvalget vil påpeke at feltøvelsene i DFS står i en særstilling. Dette er tradisjonsrike øvelser
som DFS gjentatte ganger har stadfestet er svært viktige. Feltøvelsene utgjør hele 70% av
konkurransedisiplinene i DFS (skifelt, skogsløp, Stang, felthurtig, felt). Feltdisiplinene er for tiden
under press, og utvalget mener at disse disiplinene vil bli best fulgt opp og ivaretatt gjennom å
beholde dagens gjennomgående struktur med et sentralt feltutvalg, et feltutvalg i samlagene og
en feltkontakt i skytterlagene. En slik struktur vil videre best sikret at det er tillitsvalgte med ekte
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feltinteresse som bekler de verv som skal bidra til økte feltaktiviteter, noe org. utvalget også
nevner på generelt grunnlag.
Prinsipiell kommentar fra administrasjonen
Prinsipielt vil administrasjonen tillegge at det ikke er ønskelig å opprette et Teknisk‐Sportslig
utvalg, dersom DFSU og Feltutvalget samtidig opprettholdes. Det vil medføre økte kostnader og
økt administrasjon å ha tre slike sentrale utvalg, noe som derfor er sterkt å fraråde både
økonomisk og med dagens administrative størrelse.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2020:
1. Fra og med Skyttertinget 2022 opprettes et Teknisk‐Sportslig utvalg i DFS. Utvalget skal bestå
av 5 personer, hvor av det skal være 40% av begge kjønn representert. Leder av utvalget
velges av Skyttertinget, mens de øvrige utvalgsmedlemmer velges av Norges Skytterstyre.
2. Teknisk‐Sportslig utvalg skal ha kompetanse til å behandle alle regelsaker i DFS innenfor
Skytterbokas kapittel 6‐13, med unntak av de saker som Skyttertinget har under sitt
kompetanseområde. Teknisk‐Sportslig utvalg skal gis oppdrag og rapportere til
generalsekretæren.
3. Fra og med Skyttertinget 2022 legges Feltutvalget ned og slås sammen med DFSU. Utvalget
skal fortsatt bestå av 6 medlemmer, hvor av én representant fra Forsvaret. I DFSU skal det
være 40 % fra hvert kjønn av de Skyttertingsvalgte medlemmer, og alle landsdeler skal være
representert. Det settes krav om at én representant skal være under 26 år.
4. Til Skyttertinget 2022 skal Norges Skytterstyre fremme ny sak om kompetansefordeling
mellom Skyttertinget, Norges Skytterstyre, Teknisk‐Sportslig utvalg og DFSU. Det skal videre
fremmes forslag om instruks for Teknisk‐Sportslig utvalg, og ny instruks for DFSU.
Torben Knudsen foreslo følgende til ny tredje setning i punkt 1:
Alle utvalgsmedlemmer skal velges av Skyttertinget.
Avstemning:
Administrasjonens forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme for Knudsens forslag. Brovold, Gjerstad,
Reitan, Rossevatn, Birkeland, Brøndbo Fiskum og Eggen stemte for administrasjonens forslag,
mens Knudsen stemte for Knudsen sitt forslag.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2020 til å fatte følgende vedtak:
1. Fra og med Skyttertinget 2022 opprettes et Teknisk‐Sportslig utvalg i DFS. Utvalget skal bestå
av 5 personer, hvor av det skal være 40% av begge kjønn representert. Leder av utvalget
velges av Skyttertinget, mens de øvrige utvalgsmedlemmer velges av Norges Skytterstyre.
2. Teknisk‐Sportslig utvalg skal ha kompetanse til å behandle alle regelsaker i DFS innenfor
Skytterbokas kapittel 6‐13, med unntak av de saker som Skyttertinget har under sitt
kompetanseområde. Teknisk‐Sportslig utvalg skal gis oppdrag og rapportere til
generalsekretæren.
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3. Fra og med Skyttertinget 2022 legges Feltutvalget ned og slås sammen med DFSU. Utvalget
skal fortsatt bestå av 6 medlemmer, hvor av èn representant fra Forsvaret. I DFSU skal det
være 40 % fra hvert kjønn av de Skyttertingsvalgte medlemmer, og alle landsdeler skal være
representert. Det settes krav om at èn representant skal være under 26 år.
4. Til Skyttertinget 2022 skal Norges Skytterstyre fremme ny sak om kompetansefordeling
mellom Skyttertinget, Norges Skytterstyre, Teknisk‐Sportslig utvalg og DFSU. Det skal videre
fremmes forslag om instruks for Teknisk‐Sportslig utvalg, og ny instruks for DFSU.
Tor Jakob Reitan redegjorde for Norges Skytterstyres innstilling.
Følgende hadde ordet i saken:
Morten Undseth, Torfinn Johnsen, Trond Jære, Jørn Arve Vedhugnes, Tor‐Arne Solbakken, Arne
Fossmo, Ola Krogstad, Jostein Bjørke
Forslag fra Østerdal skyttersamlag:
Endring av punkt 3 i Norges Skytterstyres innstilling:
Fra og med Skyttertinget 2022 legges Feltutvalget ned og slås sammen med DFSU. Utvalget skal
bestå av åtte personer, hvorav én representant fra Forsvaret og én representant under 26 år.
Utvalget gis navnet Det frivillige Skyttervesens Rekrutteringsutvalg (DFSR)
Forslag fra Vesterålen skyttersamlag:
1. Fra og med Skyttertinget 2022 opprettes et Teknisk/sportslig utvalg i Det frivillige skyttervesen
som et ad hoc utvalg. Utvalget skal bestå av 5 personer, hvor det skal være 40% av begge kjønn
representert. Leder og øvrige medlemmer velges av Skyttertinget.
2. Teknisk/sportslig utvalg skal etter en bred høringsrunde i lag, samlag og administrasjon legge
frem forslag til endringer i skytterbokas kapittel 6‐13 for Skyttertinget i 2024.
3. Teknisk/sportslig utvalg skal velges og legge frem forslag til endringer i Skytterbokas kapittel 6‐
13 for skyttertinget hvert 6. år i fremtiden.
4. Feltutvalget og Ungdomsutvalget består som i dag med 40% av begge kjønn representert.

Vedtak (krever 2/3 flertall):
Vesterålen skyttersamlag sitt forslag falt med 14 mot 40 stemmer.
Østerdal skyttersamlag sitt forslag falt med 37 mot 19 stemmer.
Norges Skytterstyres innstilling vedtatt med 41 mot 14 stemmer.
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Sak 5: Instruks for valgkomiteen
Skyttertinget vedtok følgende i sak 8/2019:
1) Skyttertinget skal fra og med 2020 gjennomføres annethvert år. Det gjennomføres
ledersamling de årene det ikke er Skytterting. Ledersamling og Skytterting etableres som et fast
årlig 2‐dagers arrangement som gjennomføres på Gardermoen i løpet av kvartal 1 hvert år.
(…)
5) Fra og med Skyttertinget 2020 er funksjonstiden to år for medlemmer av Norges Skytterstyre
og andre sentrale utvalg og komiteer som velges på Skyttertinget. Tillitsvalgte med någjeldende
funksjonstid på tre år som velges på Skyttertinget 2019 får funksjonstid til 2022.
Organisasjonsutvalget har i sin rapport anbefalt at det bør settes krav om 40 % representasjon av
hvert kjønn også i valgkomiteen. I tillegg har organisasjonsutvalget sett på det oppdraget
(instruksen) som valgkomiteen har i dag, og hvordan dette bør være framover.
Organisasjonsutvalget skriver følgende:
«Nå som alle vil være på valg samtidig ved Skytterting annethvert år, vil arbeidet i Valgkomiteen
bli enda viktigere for en sammensetning av gode styrer og utvalg. Tradisjonelt har valgkomiteen
administrert innkomne forslag og kommet med sin innstilling foran Skyttertinget.
Org‐utvalget mener videre at Valgkomiteen i større grad må være aktive med initiativ for fremme
gode kandidater i tillegg til innkomne forslag. Dette spesielt for å finne de beste kandidatene med
tanke på kompetanse, kjønn og alder. Når alle representanter nå vil være på valg samtidig på
Skyttertinget, vil det kreve mer av Valgkomiteen, samtidig som at det vil gi nye muligheter for å
sette samme gode «styreteam». Det bør utarbeides en ny instruks for Valgkomiteen, slik at de får
flere føringer for sitt arbeid mellom hvert Skytterting.»
Dagens arbeidsmetode for valgkomiteen er beskrevet i § 3‐3:
Valgkomitéen behandler de innkomne forslag og gjør sin innstilling på valg for Skyttertinget på
vanlig måte. Valgkomitéen er ikke bundet av de innkomne forslag, men kan gjøre sin innstilling
utenom disse, men samtlige forslag skal følge innstillingen og være referert i denne. Hver
tingrepresentant kan for Skyttertinget fremme forslag på valg. Valgkomitéen står fritt til å
innstille andre kandidater. Valgkomitéen sender sammen med innstillingene en skriftlig
presentasjon av eventuelle nye kandidater til verv sentralt i organisasjonen. Denne
presentasjonen bør si noe om kandidatenes utdanning og yrke, samt deres bakgrunn i DFS.
Administrasjonens drøfting
Det må gjøres noen få endringer i instruksen for valgkomiteen etter at Skyttertinget vedtok to‐
årlige tingperioder. I tillegg er kjønnsfordeling og ungdomsrepresentant tatt inn i forslaget, jf.
forslag om sammensetning av Norges Skytterstyre og sentrale utvalg som legges fram for
Skyttertinget i egen sak.
Norges Skytterstyre ønsker å følge opp organisasjonsutvalgets anbefaling om å endre instruksen
til valgkomiteen slik at de får en mer aktiv rolle med å finne gode kandidater til Norges
Skytterstyre og sentrale utvalg og komiteer. Dette for å kunne få en best mulig sammensetning
av kandidatene med tanke på kompetanse, kjønn og alder. Det tas inn at ett medlem skal være
26 år eller yngre i valgåret, på lik linje med de andre utvalgene i DFS som har krav om landsdelsvis
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representasjon. Det foreslås også at Skyttertinget velger leder og nestleder. Etter nåværende
ordning konstituerer valgkomiteen seg selv.
I forslag til vedtak tas det derfor inn en ny paragraf 3‐3, der valgkomiteen foreslås å ha en mer
aktiv rolle enn i dag for å finne gode kandidater til sentrale tillitsverv.
Administrasjonen mener dagens ordning ved at valgkomiteens leder og nestleder velges av
valgkomiteen selv, bør endres til at Skyttertinget selv velger disse. Vervet av leder i valgkomiteen
er svært viktig, og det synes derfor riktig at det bør være DFS øverste organ som selv bestemmer
hvem dette skal være.
Norges Skytterstyre ser det videre som naturlig at generalsekretæren legger fram sak for
Skyttertinget om styrets godtgjørelse. Generalsekretæren er den som kjenner best til
økonomiske forutsetninger og styrets arbeid, og det vil uansett være Skyttertinget som fastsetter
godtgjørelse til sentralt tillitsvalgte. Dette formuleres som eget punkt i kapittel 16, med
tilsvarende premisser som i dag. Fastsetting av godtgjørelse tas inn under Skyttertingets
oppgaver i § 2‐6. Med bakgrunn i dette foreslås at nåværende paragraf 3‐4 utgår fra
valgkomiteens instruks.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2020:
1.300 Skyttertingets valgkomité
§ 3‐1
Skyttertinget velger en valgkomité på fem medlemmer med personlige varamedlemmer fra hver
av de fem landsdelene ‐ Nord‐Norge, Midt‐Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Blant medlemmene skal det være minst to av hvert kjønn. Ett medlem skal være 26 år eller yngre
i valgåret. Denne representanten kan gjenvelges èn gang etter fylte 26 år. Skyttertinget velger
leder og nestleder. Funksjonstiden for medlemmer og varamedlemmer er to år.
Medlemmer og varamedlemmer av Norges Skytterstyre, eller ansatte i administrasjonen har ikke
anledning til å være medlem eller varamedlem i valgkomiteen.
Et medlem i valgkomiteen som i løpet av sin periode blir valgt inn i Norges Skytterstyre eller blir
ansatt i administrasjon, erstattes med varamedlem, eventuelt med nyvalg ved første anledning
på Skyttertinget. Et varamedlem som kommer i tilsvarende situasjon erstattes med nyvalg ved
første anledning på Skyttertinget.
§ 3‐2
Senest en måned etter avsluttet Skytterting avholder den nyvalgte valgkomiteen møte for å velge
sekretær for to år, og drøfte praktiske forhold med det kommende arbeidet. Referat fra møtet
føres i valgkomiteens protokoll. Leder er ansvarlig for å kalle inn til dette møtet.
§ 3‐3
Valgkomiteen skal aktivt arbeide for å finne gode kandidater til sentrale verv. I tillegg skal
valgkomiteen vurdere innkomne forslag. Valgkomiteen skal i sin innstilling til Skyttertinget legge
til grunn en best mulig sammensetning av kandidatene med tanke på kompetanse, kjønn og
alder. Innkomne forslag skal følge innstillingen, og være referert i denne.
Valgkomiteen sender sammen med sin innstilling en skriftlig presentasjon av eventuelle nye
kandidater til verv sentralt i organisasjonen. Denne presentasjonen bør si noe om kandidatenes
utdanning og yrke, samt deres bakgrunn i DFS.
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Hver tingrepresentant kan for Skyttertinget fremme forslag på valg.
§ 3‐4 går ut.
Skyttertingets oppgaver § 2‐6:
Det tas inn følgende kulepunkt:
 Fastsetting av godtgjørelse til sentralt tillitsvalgte
Norges Skytterstyre besluttet enstemmig følgende innstilling:

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2020 til å fatte følgende vedtak:
1.300 Skyttertingets valgkomité
§ 3‐1
Skyttertinget velger en valgkomité på fem medlemmer med personlige varamedlemmer fra hver
av de fem landsdelene ‐ Nord‐Norge, Midt‐Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Blant medlemmene skal det være minst to av hvert kjønn. Ett medlem skal være 26 år eller yngre
i valgåret. Denne representanten kan gjenvelges èn gang etter fylte 26 år. Skyttertinget velger
leder og nestleder. Funksjonstiden for medlemmer og varamedlemmer er to år.
Medlemmer og varamedlemmer av Norges Skytterstyre, eller ansatte i administrasjonen har ikke
anledning til å være medlem eller varamedlem i valgkomiteen.
Et medlem i valgkomiteen som i løpet av sin periode blir valgt inn i Norges Skytterstyre eller blir
ansatt i administrasjon, erstattes med varamedlem, eventuelt med nyvalg ved første anledning
på Skyttertinget. Et varamedlem som kommer i tilsvarende situasjon erstattes med nyvalg ved
første anledning på Skyttertinget.
§ 3‐2
Senest en måned etter avsluttet Skytterting avholder den nyvalgte valgkomiteen møte for å velge
sekretær for to år, og drøfte praktiske forhold med det kommende arbeidet. Referat fra møtet
føres i valgkomiteens protokoll. Leder er ansvarlig for å kalle inn til dette møtet.
§ 3‐3
Valgkomiteen skal aktivt arbeide for å finne gode kandidater til sentrale verv. I tillegg skal
valgkomiteen vurdere innkomne forslag. Valgkomiteen skal i sin innstilling til Skyttertinget legge
til grunn en best mulig sammensetning av kandidatene med tanke på kompetanse, kjønn og
alder. Innkomne forslag skal følge innstillingen, og være referert i denne.
Valgkomiteen sender sammen med sin innstilling en skriftlig presentasjon av eventuelle nye
kandidater til verv sentralt i organisasjonen. Denne presentasjonen bør si noe om kandidatenes
utdanning og yrke, samt deres bakgrunn i DFS.
Hver tingrepresentant kan for Skyttertinget fremme forslag på valg.
§ 3‐4 går ut.
Skyttertingets oppgaver § 2‐6:
Det tas inn følgende kulepunkt:
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Fastsetting av godtgjørelse til sentralt tillitsvalgte

Arne Birkeland redegjorde for Norges Skytterstyres innstilling.
Følgende hadde ordet i saken:
Ola Krogstad, Arne Fossmo
Forslag fra Nordmør skyttersamlag:
Valgkomiteen utvides til 6 medlemmer og ungdomskandidaten velges fritt som det 6.medlem.
Det samme med varamedlemmet.
Vedtak (krever 2/3 flertall):
Nordmør skyttersamlag sitt forslag falt med 34 mot 22 stemmer.
Norges Skytterstyrets innstilling vedtatt med 55 mot 1 stemme.

Sak 8: Forslag om endring av samlagenes rapportering
Samlagene skal etter gjeldende regelverk Skytterboka § 5‐7 rapportere følgende til DFS sentralt:
a) Årsrapport, med fortegnelse over skytterlagene og antallet skyttere i samlaget innen
15. desember i rapporteringsåret.
b) Regnskap og oversikt over bruken av mottatt statsbidrag, som bestemt av
Forsvarsdepartementet.
c) Andre rapporter slik Skytterstyret og Skyttertinget bestemmer.
Administrasjonens drøfting
Forsvarsdepartementet (FD) har ikke lenger spesifikke krav til hvordan pengene brukes av
samlaget, dette er kriterier som organisasjonen selv kan bestemme. Generelt er det slik at DFS
ikke lenger får bestemte tilskudd til bruk for drift av underliggende ledd. Tilskudd skal primært gå
til aktivitet (eksempelvis kurs og samlinger). Generelt inngår det faste tilskuddet som DFS i dag
yter til skyttersamlag og landsdelskretser i vårt driftstilskudd fra FD. De siste årene har DFS fått
ca. to millioner mindre enn omsøkt i driftstilskudd, uten at det er spesifisert hvilke poster som
reduseres. Deler av driftsutgiftene blir derfor finansiert med egne midler. Aktivitet finansieres
hovedsakelig med prosjektstøtte. Denne praksisen kan bli endret gjennom ny forskrift.
DFS er kjent med at noen samlag kan ha en ammunisjonsforvaltning. I våpenforskriften § 33 står
det i siste setning at «Forening fører alt ammunisjonssalg og ‐utlevering for privat oppbevaring i
en ammunisjonsprotokoll, jf. § 41». Norges Skytterstyre ser det som nødvendig at det innføres et
krav om at ammunisjonsforvaltning i samlagene innrapporteres til DFS sentralt sammen med
årsrapporten. For å unngå mye byråkrati er det tilstrekkelig å kreve dette fra samlag som
videreselger eller deler ut ammunisjon for privat oppbevaring. Samlag som bare kjøper inn
ammunisjon og deler den ut til bruk på eksempelvis ungdomssamlinger, er etter gjeldende
våpenforskrift ikke pliktige til å føre ammunisjonsprotokoll. Vi må ta forbehold om at dette kan
bli endret gjennom ny våpenforskrift, uten at vi har fått noen signaler om dette.
Ammunisjonsregnskapet er en del av samlagets regnskap, og det er naturlig å presisere at
rapportering av regnskap også skal inkludere ammunisjonsregnskap. Man får da god oversikt på
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hvor mye samlagene bruker på ammunisjon, som i utgangspunktet er aktivitets‐fremmende
tiltak.
Det legges opp til at både regnskap og ammunisjonsprotokoll legges ved elektronisk sammen
med innsending årsrapporten. Dette vil forenkle rapportering for samlagene, og samtidig gjøre
det enklere for administrasjonen og følge opp eventuelle mangler.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2020:
Skytterbokas § 5‐7 endres til følgende tekst:
Skyttersamlaget skal rapportere til Skytterkontoret, og plikter til fastsatt tid å sende:
a) Årsrapport, med fortegnelse over skytterlagene og antallet skyttere i samlaget innen
15. desember i rapporteringsåret.
b) Regnskap inkludert ammunisjonsregnskap.
c) Ammunisjonsprotokoll for ammunisjonssalg og ‐utlevering for privat oppbevaring.
d) Andre rapporter slik Skytterstyret og Skyttertinget bestemmer.

Norges Skytterstyre besluttet enstemmig følgende innstilling:

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2020 til å fatte følgende vedtak:
Skytterbokas § 5‐7 endres til følgende tekst:
Skyttersamlaget skal rapportere til Skytterkontoret, og plikter til fastsatt tid å sende:
a) Årsrapport, med fortegnelse over skytterlagene og antallet skyttere i samlaget innen
15. desember i rapporteringsåret.
b) Regnskap inkludert ammunisjonsregnskap.
c) Ammunisjonsprotokoll for ammunisjonssalg og ‐utlevering for privat oppbevaring.
d) Andre rapporter slik Skytterstyret og Skyttertinget bestemmer.
Jens Sverre Knutsen redegjorde for Norges Skytterstyres innstilling.
Vedtak:
Norges Skytterstyres innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 9: Forslag om å innføre sentral medlemskontingent
Sak angående eventuell innføring av sentral medlemskontingent har vært tema og drøftet i flere
år. Spesielt har dette blitt aktualisert på bakgrunn av krav for å få Frifondmidler, samt for å styrke
økonomien med frie midler for å kunne gjennomføre tiltak som de offentlige midlene ikke gir rom
for.
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Organisasjonsutvalget: Saken er igjen aktualisert, etter at Organisasjonsutvalget har drøftet
sentral medlemskontingent i sin utredning som ble overlevert 2. februar 2020. Forslaget har også
vært med i den siste høringen som var ute til samlagene.
Høringen om innføring av sentral medlemskontingent på 50 kroner ga tilslutning fra ca.
halvparten av skyttersamlagene som sendte inn svar.
Organisasjonsutvalget mener at en sentral medlemskontingent kan forsvares når denne ses i
sammenheng med å fjerne lagskontingenten, og at dette også samordnes med en sentral
innkreving av medlemmenes kontingent. Organisasjonsutvalget forutsetter at kontingenten i
størst mulig grad skal benyttes for å styrke aktiviteter lokalt som DFS sentralt ikke får midler til fra
Forsvarsdepartementet. DFS har så langt vært i en særstilling av sammenlignbare
forsvarsrelaterte frivillige organisasjoner, ved at det ikke har vært noen sentral medlems‐
kontingent.
Organisasjonsutvalget foreslår videre at ved innføring av sentral medlemskontingent, bør en liten
andel av denne gå til å styrke samlagenes økonomi. Om eksempelvis 5 kroner per medlem
øremerkes samlagene, vil et gjennomsnittlig skyttersamlag med 3 000 medlemmer få 15 000
kroner i tillegg til den offentlige driftsstøtten som ytes i dag.
Dersom samlagsøkonomien styrkes gjennom en andel av den sentrale medlems‐kontingenten,
bør det innføres krav om at samlagene ikke kan pålegge skytterlagene å gjøre faste økonomiske
innskudd. Ombudsmøtets kompetanse blir da kun knyttet til å bestemme stevneavgifter og
særskilte premieavgifter, betalt av skytterne eksempelvis i forbindelse med samlagsmesterskap.
Organisasjonsutvalgets anbefaling er følgende:
o Innføre en sentral medlemskontingent på 50 kroner.
o Benytte en del av den sentrale medlemskontingenten til å styrke samlagenes økonomi.
Skyttertinget: Skyttertinget har i sak 14/2019 prioritert innføring av sentral medlemskontingent
som nummer to ved mindre inntekter/mer utgifter enn vist i langtidsplanens økonomiske
prognose.
Lagskontingenten: Skytterlagene betaler i dag en fast lagskontingent på kr. 2.650 inkl. mva., som
hovedsakelig dekker kostnader med medlems‐ og påmeldingssystem. I denne kontingenten ligger
det inne et beregnet overskudd på ca. 300 000 som benyttes til å finansiere DFS sine utgifter med
Landsskytterstevnet. Samlet er inntektene fra lagskontingenten ca. 2,2 mill. kr. inkl. mva.
Lagskontingenten er fast per lag, uavhengig av antall medlemmer i skytterlaget. Dette gjør at en
del skytterlag betaler minst 50 kroner per medlem, mens de største lagene betaler cirka to‐tre
kroner per medlem. Lagskontingenten er således en lite solidarisk kontingent.
Frifond‐midlene: Frifond‐midlene som tildeles skytterlagene beregnes ut fra antall betalende
medlemmer under 26 år registrert i Mitt DFS med fullstendig adresseinformasjon og fødselsdato,
samt antall tellende lag (minst 5 betalende medlemmer under 26 år). I tillegg har DFS selv satt
krav om at det må være en valgt ungdomsleder/ungdomsutvalg i laget, og deltakelse i minst en
DFS‐aktivitet. DFS fikk i 2019 tildelt ca. 5,5 mill. kroner i Frifond‐midler. Dersom alle registrerte
medlemmer under 26 år hadde vært registrert med innbetalt medlemskontingent i Mitt DFS ville
utbetalingen vært rundt 8 mill. kroner i 2019. Kravet om dokumentasjon av innbetalt kontingent
knyttet til den enkelte medlem blir også bedre ivaretatt ved innføring av sentral
medlemskontingent på minst kr. 50 per medlem.
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Administrasjonens drøfting
Innføring av sentral medlemskontingent har vært tema flere år. Det er med på prioriteringsliste i
økonomisk prognose til gjeldende langtidsplan. Organisasjonsutvalget anbefaler at det innføres
sentral medlemskontingent på kr. 50 per medlem uavhengig av alder.
Administrasjonen slutter seg til Organisasjonsutvalgets argumentasjon for innføring av en sentral
medlemskontingent. Administrasjonen vektlegger spesielt følgende fordeler med en sentral
medlemskontingent:
‐ Det vil gi organisasjonen større inntekter gjennom Frifond‐ordningen, der mesteparten
(95%) fordeles til skytterlagene i samsvar med vedtatte retningslinjer.
‐ Dokumentasjon av innbetalt kontingent knyttet til det enkelte medlem blir ivaretatt
gjennom sentralt medlemsregister.
‐ Det vil gi organisasjonen større frie inntekter som kan benyttes til aktivitet og utvikling.
‐ Skytterlagene vil få praktiske fordeler ved å slippe arbeidet med innkreving av
medlemskontingent.
‐ Styrke samlagenes økonomi gjennom en andel av kontingenten.
‐ Dagens lagskontingent erstattes med en mer rettferdig ordning.
Kravet for tellende medlemmer i Frifond‐ordningen er slik: Medlemmende skal være ført inn i et
sentralt medlemsregister, som må inneholde: Navn, bostedsadresse, fødselsår, eventuell
tilknytning til lokallag og informasjon om betalt kontingent for hvert medlem per 31. desember i
grunnlagsåret. Kontingenten må kunne spores tilbake til hvert enkelt medlem.
Når kontingenten kreves inn lokalt, er det en utfordring å få dokumentert innbetaling knyttet til
det enkelte medlem. Hvis dette ikke gjøres korrekt, kan DFS risikere å miste Frifond‐midlene.
I likhet med Frifond‐ordningen, mener administrasjonen at det skal benyttes medlemstall per
31/12 for innkreving av medlemskontingenten.
Dersom alle skytterlag ikke får oppdatert medlemsregisteret med adresser og helst e‐post/SMS i
løpet av 2021 kan disse lagene som en overgangsordning få tilsendt en samlefaktura på sentral
medlemskontingent basert på antall registrerte medlemmer per 31/12.
Dagens lagskontingent er som nevnt en fast sum uavhengig av lagenes størrelse. En sentral
medlemskontingent vil således være mer rettferdig enn en dagens ordning. Lagskontingenten
finansierer blant annet sentralleddets kostnader med Mitt DFS, påmeldings‐ og resultatsystem.
Denne ordningen videreføres, og vil dekkes gjennom sentral medlemskontingent.
DFS har i dag lite frie (egne) midler. Det vi har går hovedsakelig med til å finansiere egne utgifter
med Landsskytterstevnet, som ikke dekkes av offentlige midler fra FD. Merinntektene fra sentral
medlemskontingent planlegges brukt til aktivitet og utvikling av organisasjonen. Slik vi ser det må
DFS skaffe seg større frie inntekter framover, og sentral medlemskontingent er sammen med
markedsinntekter de mulighetene vi ser i dag.
Skytterkontoret har gjennom dagens tilbud om sentral medlemsinnkreving for skytterlagene
etablert systemer som håndterer sentral innkreving på en god måte. Per i dag er det ca. 150
skytterlag med til sammen ca. 30.000 medlemmer som bruker denne løsningen. Skytterkontoret
har håndtert dette volumet med dagens bemanning, men det kan bli behov for å øke
bemanningen med tilsvarende en halv stilling når alle skytterlagene kommer til. Dette vil i så fall
dekkes av faktureringsgebyret.
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En mulig negativ konsekvens kan være at innføring av sentral medlemskontingent trolig vil
medføre at antall medlemmer blir noe lavere. I enkelte skytterlag med lav eller fraværende
medlemskontingent, vil nok ordningen få liten støtte. Det er derfor viktig at ordningen
understøttes med god informasjon om formålet med innføringen.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2020:
1. Det innføres sentral medlemskontingent med virkning fra 2022.
2. Den sentrale medlemskontingenten er kr. 50. Skyttertinget vedtar endringer i framtidig
sentral medlemskontingent.
3. Skyttersamlagene får tilført aktivitetsstøtte på kr. 8 per medlem.
4. Sentral medlemskontingent faktureres direkte til skytterlagsmedlemmet sammen med
ordinær medlemskontingent som hvert enkelt skytterlag vedtar. Det legges til grunn
medlemskap per 31/12. I tillegg kommer faktureringsgebyr kr. 25,‐ som dekker kostnader
med forvaltning, utsending og gebyrer.
5. Skytterlagene gis frist ut 2021 med å oppdatere adresseregister.
6. Nåværende lagskontingent fjernes.
Torben Knudsen fremmet følgende forslag:
1. Det innføres ikke tvungen sentral innkreving av medlemmenes kontingent.
Dagens frivillige ordning videreføres.
2. Det innføres ikke sentral medlemskontingent med virkning fra 2022.
3. Ved behov for økonomiske midler innføres en sentral startkontingent (sentral
arrangementsavgift) på kr. 5 ‐ 10,‐ pr. skytter på alle åpne stevner.
Avstemming:
Administrasjonens forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme. Brovold, Gjerstad, Reitan, Rossevatn,
Birkeland, Brøndbo Fiskum og Michelsen stemte for administrasjonens forslag, mens Knudsen
stemte for eget forslag.

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2020 til å fatte følgende vedtak:
1. Det innføres sentral medlemskontingent med virkning fra 2022.
2. Den sentrale medlemskontingenten er kr. 50. Skyttertinget vedtar endringer i framtidig
sentral medlemskontingent.
3. Skyttersamlagene får tilført aktivitetsstøtte på kr. 8 per medlem.
4. Sentral medlemskontingent faktureres direkte til skytterlagsmedlemmet sammen med
ordinær medlemskontingent som hvert enkelt skytterlag vedtar. Det legges til grunn
medlemskap per 31/12. I tillegg kommer faktureringsgebyr kr. 25,‐ som dekker kostnader
med forvaltning, utsending og gebyrer.
5. Skytterlagene gis frist ut 2021 med å oppdatere adresseregister.
6. Nåværende lagskontingent fjernes.
Jan Åge Gjerstad redegjorde for Norges Skytterstyres innstilling.
Følgende hadde ordet i saken:
Jørn Arve Vedhugnes, Tor‐Arne Solbakken, Arne Fossmo, John Melvin Tveiten, Torfinn Johnsen,
Morten Undseth, Jan Åge Gjerstad, Paul Otto Vatne, Jostein Bjørke, Ottar Strandheim, Arne
Birkeland, Ola Krogstad
Skyttertinget 2020 – del 2

Side 21

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/17460450-d12a-4c7f-8323-655cc6de35b0

www.vismasign.com

Forslag fra Vesterålen og Gudbrandsdal skyttersamlag:
1. Det innføres ikke tvungen sentral innkreving av medlemmenes kontingent. Dagens frivillige
ordning videreføres.
2. Det innføres ikke sentral medlemskontingent med virkning fra 2022.
3. Ved behov for økonomiske frie midler til DFS som et enkelttiltak, foreslås en ekstra avgift pr
stevne over en to års periode på kr 10,‐ pr stevnedeltagelse.
Dette skal gjelde for årene 2022 og 2023 som en prøveordning og tiltaket med vurderinger om en
videreføring, skal evalueres og vurderes på skyttertinget 2024.
4. Det sendes ut en frivillig kontingent til alle medlemmer i DFS på kr 50,‐ pr medlem.
Punkt 3 ble vurdert til ikke å tilhøre saken, så det ble strøket, samt at Vesterålen og
Gudbrandsdal skyttersamlag trakk punkt 4 i forslaget.
Vedtak (krever 2/3 flertall):
Norges Skytterstyrets innstilling falt med 31 mot 25 stemmer.

Sak 10: Revisjon av kapittel 15 Straffebestemmelser
Bestemmelsene om straff i Skytterboka kap. 15 har vært i virksomhet i noen år og det har vært
ansett som nødvendig med en gjennomgang med sikte på revisjon og forbedring av disse
bestemmelsene.
Samtidig har erfaringene vist at det er behov for et enklere system for å avgjøre disiplinær/
straffesaker lokalt. Terskelen for å bringe en sak inn for skytterlagets årsmøte med krav om straff
har vist seg å være svært høy. Det kan ha medført at en del forhold som skulle ha medført
straffereaksjoner ikke er blitt fulgt opp.
Administrasjonen fremmer med dette forslag om endringer i kompetansen for behandlingen av
straffesaker lokalt i skytterlagene. I mindre alvorlige saker foreslås at skytterlagets styre kan
vedta sanksjoner, kalt disiplinærforføyninger. I de mer alvorlige sakene blir avgjørelsen om straff
lagt til samlagsstyret supplert med leder i skytterlaget.
Videre foreslås det endringer i reglene om når Skytterstyret skal kunne gripe inn og igangsette
straffesaker samt hvilke saker som skal kunne ankes til Appellutvalget. Det foreslås justeringer i
reglene om suspensjon, samt en del mindre endringer knyttet til saksbehandlingen. Det foreslås
at minstestraffen i dopingsaker ved bruk av betablokkere reduseres fra to år til ett år. Endelig er
det gjort diverse redigeringsmessige endringer.
Ved utformingen av regelverket er det forsøkt å balansere hensynet til rettsikkerhet med
behovet for at ikke enhver handling skal kunne være gjenstand for en omfattende prosess som vil
kunne kreve betydelige ressurser.
Det tas sikte på å innarbeide merknader til de enkelte bestemmelser i Skytterboka som kan gi
nødvendig veiledning til samlag/domsutvalg/appellutvalg ved deres behandling av straffesaker.
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I det følgende skal det redegjøres for de foreslåtte endringer:
Lov for skytterlag §6‐3.
Det er en sammenheng mellom kap. 15.100 og standardlov for skytterlag § 6‐3. Etter dagens
regelverk er det bare skytterlagets årsmøte som kan ilegge straff. Det forekommer tilfeller der en
skytter eller tillitsvalgt har opptrådt upassende, for eksempel ved å snakke nedsettende om
tillitsvalgte andre i skytterlaget, eller kanskje vært aggressive uten å være voldelige. I noen
tilfeller opplever man at et lovlig fattet vedtak av styre eller årsmøte ikke blir respektert.
En passende reaksjon på slik oppførsel vil som regel være å gi en irettesettelse. I noen tilfeller vil
en hensiktsmessig reaksjon være at vedkommende utestenges fra trening for en kortere periode.
I slike tilfeller er det åpenbart behov for en enklere saksgang enn å bringe saken inn for årsmøtet.
Derfor foreslår administrasjonen at de minst alvorlige overtredelser av de mildeste
straffebestemmelsene skal håndteres av skytterlagets styre. Samtidig vil det bare være aktuelt å
la denne ordningen gjelde de mildeste reaksjonene, dvs. irettesettelse, og eventuelt en kortere
utelukkelse fra trening og konkurranser. Strengere straffer enn dette skal ikke kunne avgjøres av
skytterlagets styre.
I bestemmelsen understrekes behovet for betryggende saksbehandling. Særlig der hvor det kan
være uklarhet om saksforholdet er det viktig at den det gjelder får mulighet til å legge frem sin
versjon av saken før det treffes vedtak om reaksjon.
Selv om det dreier seg om overtredelser av noe som formelt sett er straffebestemmelser i kap.
15.100 er det valgt å kalle reaksjonene for disiplinærforføyninger i stedet for straff, slik man har
gjort i regelverket i Norges Idrettsforbund.
For de mer alvorlige overtredelsene, eksempelvis vold eller økonomiske misligheter, eller for
gjentagelse av handlinger som isolert sett er mindre alvorlige ‐ og som derfor kvalifiserer til
strengere straff ‐ blir spørsmålet om håndteringen av disse sakene fortsatt skal legges til
årsmøtet – slik som i dag. Administrasjonen mener at et årsmøte ikke et egnet forum til å treffe
vedtak i saker som handler om personlig skikkethet. På et årsmøte kan det lett bli opphetet
stemning og det er fare for at usaklige hensyn kan spille inn. Dette kan føre både til uriktige
domfellelser/for strenge reaksjoner eller motsatt til at man blir frifunnet når man skulle vært
dømt.
Derfor foreslår administrasjonen at de mer alvorlige overtredelsene, inklusive gjentagelser av
hendelser som hver for seg vil gi kun en mindre straff, skal håndteres av samlagsstyret supplert
med skytterlagets leder. Ved at avgjørelsen flyttes bort fra skytterlaget oppnår man en større
grad av objektivitet i saksbehandlingen, noe som er viktig for rettssikkerheten. Samtidig anses det
som gunstig at skytterlagets styreleder deltar i avgjørelsen, da han eller hun vil ha førstehånds
kjennskap til de lokale forhold.
Det er ikke grunn til å tro at en slik løsning vil medføre noen stor belastning for samlagsstyret.
Erfaringen er at det er få saker der det er aktuelt å reagere med straff, og i og med at det foreslås
at de minst alvorlige sakene skal håndteres av skytterlaget selv, vil antall saker nok bli svært få.
Det fremgår av forslaget at alle vedtak om straff i de mest alvorlige sakene skal sendes
Skytterkontoret. Det henger sammen med at det foreslås at Skytterstyret skal ha mulighet til å
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anke avgjørelser til Appellutvalget der man mener den ilagte reaksjon er for mild.
Se merknadene til kap. 15.300 § 3.
Kapittel 15.100
§ 2 Straffebelagte handlinger
Det er gjort noen redigeringsmessige endringer i forhold til gjeldende tekst. Formuleringen annen
uredelig opptreden er fjernet og erstattet med brudd på alminnelig god oppførsel. Det foreslås å
fjerne henvisning til promillegrensen på 0,2 da det ikke eksisterer verken myndighet eller system
til å ta promilleprøver. Enhver bruk av alkohol i forbindelse med våpenbruk er uansett
uakseptabel. For øvrig vil personer som opptrer på skytebanen i beruset tilstand bli fanget opp av
bokstav g – brudd på god oppførsel.
§ 3 Skyldkrav. § 4 Forsøk. Medvirkning. § 5 Straffer
Her er det gjort mindre justeringer hvor man tilpasser reglene til slik de er i Norges
Idrettsforbund. Det er tatt inn en bestemmelse om forsøk og medvirkning. Bestemmelsen om
skyldkrav er flyttet frem. I paragraf 5 presiseres at medlemmet heller ikke kan komme seg bort
fra straffen ved å flytte til annet skytterlag.

§ 5 Virkning utenfor eget lag
Det kan oppstå situasjoner der den anmeldte melder seg ut av vedkommende skytterlag før
saken er ferdigbehandlet. Dette skal ikke hindre at straff blir ilagt ettersom ilagt straff vil ha
virkning også dersom vedkommende melder seg inn i et annet skytterlag. Følgelig foreslås en
presisering om at straff har virkning overalt innen DFS.
Kapittel 15.200 Doping
§ 5 Sanksjoner
Administrasjonen mener at minstestraffen for bruk av betablokkere på to år er for streng og
foreslår at denne reduseres til ett år. Videre foreslås det at det skal være anledning til å gå under
minstestraffen ikke bare dersom utvist skyld er ubetydelig, men også der hvor sterke
menneskelige hensyn gjør seg gjeldende.
Bestemmelsen i § 7 Offentliggjøring foreslås flyttes til kap. 15.300.
Kapittel 15.300 Saksbehandlingen ved behandlingen av saker i Domsutvalget og Appellutvalget
§ 1 Straffebegjæring
I dag kan Skytterstyret i prinsippet bringe enhver straffesak som ikke er behandlet av det enkelte
skytterlag inn for Domsutvalget. Administrasjonen foreslår å regulere hvilke typer saker som kan
bringes inn for Domsutvalget, slik at adgangen kun gjelder de mest alvorlige sakene.
Samtidig foreslås å bruke begrepet straffebegjæring i stedet for anmeldelse. Uttrykket
straffebegjæring vil i disse sakene svare til begrepet «tiltale» i strafferetten. En tiltale tas først ut
etter en grundig vurdering, og først etter at det er utført etterforskning i saken.
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Innføring av begrepet straffebegjæring er foretatt for å understreke at Skytterstyret må foreta en
grundig vurdering av om et gitt forhold utgjør et brudd på straffebestemmelsene. Videre må det
vurderes om forholdet er av en slik art at Skytterstyret bør bringe saken inn for Domsutvalget.
I henhold til NIFs lover er det idrettsstyret eller styret i respektivt særforbund som inngir det som
der kalles «påtalebegjæring» til Domsutvalget. Det er opplyst at i slike saker blir styret bistått av
advokat med kompetanse i denne typer saker, både under vurderingen av om påtale skal inngis
og under den senere behandlingen i domsutvalget, der advokaten opptrer som «aktor».
I dopingsaker vil det normalt ikke være noen tvil om de faktiske forhold, og det vil sjelden være
tvil om at det må fremmes en sak til Domsutvalget. I andre straffesaker vil det kunne være tvil
om hendelsesforløpet. Det er da viktig at omstendighetene er klarlagt så godt som mulig for det
treffes vedtak om å inngi straffebegjæring. Videre kan det være tvil om den aktuelle hendelsen
rammes av straffebestemmelsene. I slike spørsmål er det viktig at Skytterstyret får kvalifisert
bistand. Vi foreslår derfor å regelfeste at Skytterstyret skal la seg bistå av juridisk kompetanse
med erfaring tilsvarende saker. Det vil være naturlig at det normalt er juridisk sjef i DFS som har
denne rollen, ikke minst av ressursmessige hensyn, men også fordi juridisk sjef har inngående
kjennskap til DFS sitt regelverk og organisasjon. En slik ordning er viktig for rettsikkerheten til den
som er anmeldt.

§ 2 Domsutvalgets behandling
Det foreslås mindre endringer bl.a. relatert til hvordan Domsutvalgets avgjørelser skal sendes til
utøver/medlemmet.
Det kan oppstå situasjoner der den anmeldte melder seg ut av vedkommende skytterlag uten å
melde seg inn i et annet skytterlag. For å unngå tvil om Domsutvalgets kompetanse presiseres
det at utmeldelse ikke kan hindre at Domsutvalget behandler saken.
§ 3 Behandling i Appellutvalget
Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 6‐3 i lover om skytterlag, se merknadene til denne
bestemmelsen.
De mindre alvorlige sakene som i henhold til forslaget til ny § 6‐3 kan avgjøres av skytterlagets
styre – og der reaksjonen kalles disiplinærforføyning og ikke straff – skal ikke kunne ankes til
Appellutvalget av skytteren/medlemmet.
Videre skal Skytterstyret ikke kunne anke saker som handler om dårlig oppførsel, brudd på DFS
regelverk eller manglende etterlevelse av vedtak. Det må være en terskel for når man på sentralt
hold skal gripe inn i lokale forhold i et skytterlag. Men i saker om vold og økonomiske misligheter
må Skytterstyret kunne anke lokale avgjørelser dersom de anses for å være altfor milde. Det
samme gjelder handlinger som er egnet til å skade skyttersportens anseelse uten at det dreier
seg om vold eller økonomisk uredelighet.
På samme måte som ved vurderingen av om en sak skal bringes inn for Domsutvalget, anses det
viktig at Skytterstyret får kvalifisert juridisk bistand når det skal vurderes om en lokal avgjørelse
skal ankes inn for Appellutvalget.
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§ 4 Suspensjon
Etter dagens regler, er det bare Skytterstyret som kan ilegge suspensjon, og da bare for tre
måneder.
I NIF er det vedkommende domsmyndighet som kan ilegge suspensjon, bortsett fra i
dopingsaker, der suspensjon besluttes av Antidoping Norge.
Administrasjonen mener at i utgangspunktet bør det være samme instans som skal ilegge straff
som også bør beslutte om vedkommende skal suspenderes. Men i særlige tilfeller, herunder
dopingsaker, bør Skytterstyret også kunne vedta suspensjon.
Lengstefristen på tre måneder har vist seg å være for kort. Det foreslås derfor å fjerne denne
bestemmelsen. Samtidig blir det presisert at suspensjon ikke må overstige den straffen
vedkommende antas å kunne få hvis han eller hun blir dømt.
§ 5 Dekning av saksomkostninger/oppnevning av forsvarer
Den reviderte bestemmelsen er i hovedsak i samsvar med gjeldende bestemmelse som igjen er
basert på NIFs regelverk. Det er tilføyd en adgang for vedkommende skytterlag/Skytterstyret til å
kommentere omkostningsspørsmålet for avgjørelse om dette treffes i Appellutvalget. Videre
foreslås å gi mulighet til å dekke reise/opphold for en part som har vært innkalt til møte i Doms‐
eller Appellutvalg.

§ 6 Foreldelse
Det foreslås innført en regel om at en sak foreldes etter fem år.
§ 7 Offentliggjøring
Det er først og fremst i dopingsaker det er behov for offentliggjøring. Samtidig bør
offentliggjøring normalt vente til det foreligger fellende dom. Det anses normalt ikke behov for
en tilsvarende praksis mht. offentliggjøring som i idretten for øvrig, men dersom saken
eksempelvis handler om en profilert skytter, vil det kunne være unaturlig å «sitte på»
informasjonen. Det kan også være behov for offentliggjøring for å hindre at uskyldige blir
mistenkt.
I andre saker vil det normalt ikke være behov for offentliggjøring. Dette hindrer ikke at saken kan
omtales i anonymisert form i for eksempel Norsk Skyttertidende. Det vil være naturlig at det gis
informasjon om praksis i straffesaker i Doms‐ og appellutvalg.
§ 8 Doms‐ og Appellutvalgets sammensetning. § 9. Gjenopptagelse
Bestemmelsene er med mindre justeringer i samsvar med dagens bestemmelse.
§ 10. Benådning
Administrasjonen foreslår å endre flertallskravet fra enstemmighet til to tredjedels flertall.
Norges Skytterstyre besluttet enstemmig følgende innstilling:

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2020 til å fatte følgende vedtak:
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Skytterboka kapittel 1.600
Lov for skytterlag § 6‐3 skal lyde:
Behandling av overtredelser av Det frivillige Skyttervesens straffebestemmelser, jfr. kap. 15.100
(1)
Skytterlagets styre kan ilegge medlem av skytterlaget alminnelige disiplinærforføyninger for
følgende handlinger:
a) Brudd på gjeldende bestemmelser i Det frivillige Skyttervesens regelverk
b) Manglende etterlevelse av pålegg fra styre eller årsmøte
c) Brudd på alminnelig god oppførsel.
Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff:
a) Irettesettelse
b) Tap av rett til deltakelse på organisert trening og interne konkurranser i skytterlaget i
inntil tre måneder.
Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig
saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens
strenghet.
Den aktuelle reaksjonen skal meddeles skriftlig.
(2)
Straffereaksjoner for øvrige brudd på Skytterboka kap. 15.100 ilegges av samlagsstyret supplert
med skytterlagets leder, eventuelt nestleder dersom leder har gyldig forfall. Avgjørelse treffes
med alminnelig flertall.
Før det treffes avgjørelse om straff eventuelt skal ilegges, skal den det gjelder varsles i god tid og
gis anledning til å fremkomme med sitt syn skriftlig, eventuelt muntlig dersom vedkommende
ønsker det eller dersom samlagsstyret eller skytterlagets styreleder finner dette nødvendig for at
saken skal bli tilstrekkelig opplyst.
Et styremedlem i skytterlaget eller representant for samlagsstyret er inhabil til å delta i
avgjørelsen dersom vedkommende har inngitt anmeldelse, har på forhånd offentlig gitt utrykk for
sin oppfatning av saken, eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommendes upartiskhet.
Dersom den anmeldte melder seg ut av sitt skytterlag/DFS, hindrer ikke dette at saken
ferdigbehandles.
Alle avgjørelser om å ilegge eller ikke legge straff etter dette alternativ skal sendes
Skytterkontoret
Kapittel 15.100 Generelle bestemmelser, skal lyde:
§ 1 Virkeområde
Straffebestemmelsene gjelder for alle som er medlem av skytterlag tilsluttet DFS.
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§ 2 Straffebelagte handlinger
Følgende handlinger er straffebelagte:
a) Brudd på grunnreglene eller andre bestemmelser gjeldende innenfor Det frivillige
Skyttervesen, herunder vedtak truﬀet av organ innenfor Det frivillige Skyttervesen samt
sikkerhetsbestemmelser
b) Rettsstridig vold eller seksuelle overgrep eller seksuell trakassering
c) Økonomiske misligheter
d) Bruk av alkohol eller rusmidler under konkurranse eller trening
e) Overtredelse av reglene om doping, jfr. kap. 15.200
f) Annen opptreden som er egnet til å skade skyttersportens anseelse
g) Brudd på alminnelig god oppførsel
§ 3 Skyldkrav
For å kunne dømmes for overtredelse av bestemmelsene i § 2 må det foreligge forsett eller
uaktsomhet, jfr. likevel kap. 15.200 § 4 første ledd.
Manglende kjennskap til bestemmelsene i dette kapittel er ikke straffbefriende eller
straffnedsettende.
§ 4 Forsøk. Medvirkning
Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan straffes mildere. Medvirkning
rammes med mindre det motsatte er bestemt.
§ 5 Straffer
De straffer som kan idømmes er:
a)
b)
c)
d)

Irettesettelse
Tap av rett til å ha tillitsverv. Med tillitsverv menes både valgte og oppnevnte verv
Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse)
Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon)

Ileggelse av straff etter bokstav b)‐d) har virkning også i forhold til andre skytterlag enn det lag
den anmeldte var medlem av da handlingen fant sted.
Kapittel 15.200. Doping skal lyde:
§ 1 Virkeområde
Reglene i dette kapittel gjelder for enhver utøver som deltar i konkurranser i regi av
skytterlag tilsluttet DFS. I tillegg gjelder reglene i kapittel 15.100 så langt de passer.
§ 2 Definisjon av doping og regelbrudd
Følgende anses som brudd på bestemmelsene om doping:
a) Bruk eller tilstedeværelse av forbudt stoff i henhold til WADAs liste under
konkurranser, uavhengig av tidspunkt for når det forbudte stoff er inntatt.
b) Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller på
annen måte unndra seg dopingkontroll.
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c) Å forfalske, forbytte eller ødelegge en dopingprøve.
d) Å avgi falsk forklaring eller gi uriktige eller villedende opplysninger.
(Oppdatert informasjon over forbudte stoffer på WADAs liste forefinnes på www.antidoping.no)
Tilstedeværelse av stoff som står på WADAs liste over forbudte stoffer, unntatt betablokker,
anses ikke som brudd på disse bestemmelser dersom det legges frem legeattest som
dokumenterer at midlet er nødvendig som ledd i medisinsk behandling. Legeattest skal framvises
senest 3 dager etter det aktuelle stevnets slutt hvor dopingprøve er avlagt.
Tilstedeværelse av betablokker anses som brudd på dopingbestemmelsene uavhengig av om det
framlegges legeattest.
Dersom betablokker er foreskrevet av lege, gjelder ikke forbudet ved konkurranser som bare er
åpne for ett skytterlags medlemmer og heller ikke for noen som skyter i klasse nybegynner
ung/voksen, kikkert, rekrutt, eldre rekrutt, 1, 2, V55, V65 og V73. Dopingreglementet gjelder
også for skyttere i klasse 2 og V55, hvis disse kvalifiserer seg til mesterskap i feltskyting for klasse
2‐5, V55 og eldre junior.
Hvis det i dopinganalysen blir gjort sporfunn av betablokkere i kombinasjon med bruk av
vanndrivende middel (Diuretica), er dette å regne som en positiv prøve selv om grenseverdiene
for funn av betablokkere ligger under akseptert minimumsnivå.
For skyttere som tilhører klasse junior, eldre junior og 3‐5 kan det ikke gis noen form for
dispensasjon fra disse regler, heller ikke ved å tillate deltakelse i veteranklasser der alder ikke er
oppnådd.
§ 3 Dopingkontroll
Dopingkontroll kan iverksettes ved alle konkurranser og for alle skyttere som er medlem av lag
tilsluttet DFS uavhengig av alder, kjønn og skyteklasse og dessuten på andre som gis tillatelse til å
skyte innen DFS. Kontroll består i at skytteren må avgi en viss mengde urin under oppsikt av
den/de som er ansvarlig for gjennomføringen av kontrollen.
Omfanget av kontrolltiltakene bestemmes av Norges Skytterstyre. Skytterkontoret er ansvarlig
for at nødvendige kontrolltiltak blir gjennomført. De er også ansvarlig for å utpeke
kontrollpersoner som uavhengig av Skytterkontoret skal besørge fysiske prøvetakinger i
forbindelse med stevner. Ved prøvetaking skal kontrolløren bistås av en kontrollgruppe på stedet
som skal bestå av en kvinne og en mann og som skal utpekes av arrangørlaget. Arrangørlaget skal
varsles om kontroll med minst 1 dags frist.
De personer som er involvert i eller er kjent med prøvetakingen har taushetsplikt.
Arrangøren er ansvarlig for å stille de nødvendige fasiliteter til disposisjon for prøvetakingen.
§ 4 Skyldkrav
Bruk eller tilstedeværelse av forbudt stoff i utøvers kropp anses som brudd på bestemmelsen i
§ 2a) med mindre skytteren fører bevis for at han er uten skyld i regelbruddet.
For å kunne dømmes for brudd på § 2 b) – d) må det foreligge forsett eller uaktsomhet.
Manglende kjennskap til dopingbestemmelsene er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.
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§ 5 Sanksjoner
For brudd på bestemmelsene i § 2 skal idømmes ett års utelukkelse, dog slik at bruk eller
tilstedeværelse av andre stoffer enn betablokkere kan gi lavere straff.
Foreligger særlig skjerpende omstendigheter kan det idømmes utelukkelse for inntil 4 år.
Slik skjerpelse kan unngås dersom utøver eller person tilstår uten opphold etter at varsel om
regelbruddet er gitt.
Dersom skytteren fører bevis for at regelbruddet skyldes ubetydelig utvist skyld, eller dersom
sterke menneskelige hensyn tilsier det kan ilagt utelukkelse reduseres til under laveste angitte
utelukkelsestid.
Utelukkelse omfatter tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til
å ha valgte og oppnevnte tillitsverv.
I særlige tilfeller, eksempelvis av sosiale grunner, kan Domsutvalget eller Appellutvalget velge å
unnta retten til å delta i organisert trening fra ilagt utelukkelse.
Brudd på bestemmelsene i § 2 skal medføre tap av premier, mesterskap og resultater fra alle
konkurranser i stevnet.
Med mindre det anses som urimelig, taper også utøver premier, mesterskap og resultater
oppnådd i tiden etter regelbruddet og frem til ilagt suspensjon eller utelukkelse trer i kraft.
§ 6 Flere regelbrudd
Ved gjentagelse kan utelukkelse idømmes for lengre perioder enn det som fremgår av § 5.
15.300 Saksbehandlingen ved ileggelse av straff. Doms‐ og Appellutvalg
§ 1 Begjæring om straff
Skytterstyret kan inngi straffebegjæring til Domsutvalget brudd på følgende straffebestemmelser
i kap. 15.100 § 2 som ikke er behandlet av det enkelte skytterlag/ samlagsstyret i.h.t. § 6.3 i
Standardlov for skytterlag (Skytterboka pkt. 1.600):





Rettsstridig vold, seksuelle overgrep eller seksuell trakassering
Økonomiske misligheter
Bruk av alkohol eller rusmidler under konkurranse eller trening.
Annen opptreden som er egnet til å skade skyttersportens anseelse

Videre skal Skytterstyret inngi straffebegjæring til Domsutvalget ethvert brudd på
bestemmelsene i kap. 15.200.
Før brudd på kap. 15.200 § 2a påtales må det enten foreligge positiv B‐prøve eller det må det
være på det rene at skytteren ikke ønsker analyse av B‐prøve. Utøver skal i så fall få minst en
ukes frist til å uttale seg.
Straffebegjæringen inngis skriftlig til Domsutvalget så snart som mulig.
Skytterstyret skal under sin behandling la seg bistå av DFS juridiske sjef, eventuelt annen jurist
med kompetanse i behandlingen av straffesaker i foreningslivet.
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§ 2 Domsutvalgets behandling
Ved mottak av straffebegjæring skal Domsutvalget sende kopi av begjæringen snarest mulig og
senest innen to uker til den anmeldte som gis en frist på minst tre uker til å komme med sine
bemerkninger. Den anmeldte gjøres oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av
straffebegjæringen dersom den anmeldte unnlater å fremkomme med bemerkninger innen
fristen.
Domsutvalget avgjør selv om det kan treffes avgjørelse på grunnlag av skriftlige innlegg eller om
det skal holdes muntlig høring. Dersom det holdes muntlig høring, skal den anmeldte innkalles til
høringen. Domsutvalget kan besluttet at det skal innkalles vitner i tillegg til eventuelle vitner som
føres av Skytterstyret eller den anmeldte.
Under høringen møter DFS’ juridiske sjef på vegne av Skytterstyret. Dersom han er forhindret fra
å møte kan Skytterstyret engasjere en annen advokat med særlig kompetanse i tilsvarende saker
til å føre saken.
Dersom det skal føres vitner, skal begge parter ha anledning til å avhøre disse.
Den anmeldte har rett til å la seg bistå av advokat eller annen medhjelper.
Dersom den anmeldte melder seg ut av sitt skytterlag/DFS, hindrer ikke dette at saken behandles
av Domsutvalget.
Et domsutvalgsmedlem er inhabil til å delta i avgjørelsen dersom vedkommende har inngitt
anmeldelse, har på forhånd offentlig gitt utrykk for sin oppfatning av saken, eller det foreligger
andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.
Domsutvalgets avgjørelse skal treffes i lukket møte. Avgjørelsen skal utformes skriftlig‐ Den skal
inneholde fremstilling av saken, begrunnelse og konklusjon. Eventuell dissens skal begrunnes.
Avgjørelsen sendes den anmeldte samt Skytterkontoret v/juridisk sjef. Det skal samtidig gis
underretning om adgangen til å anke saken inn for Appellutvalget.
§ 3 Behandling i Appellutvalget
Så vel den anmeldte som Skytterstyret kan bringe en avgjørelse av Domsutvalget inn for
Appellutvalget (anke). Fristen er fire uker fra mottagelsen av Domsutvalgets avgjørelse.
Videre kan så vel den anmeldte som Skytterstyret bringe en avgjørelse av samlagsstyret i henhold
til lov om skytterlag § 6‐3 (2) inn for Appellutvalget dersom den anmeldte er ilagt straff i henhold
til kap. 15.100 § 5 bokstav b) – d), eventuelt dersom Skytterstyret mener handlingen kvalifiserer
til slik straff. Fristen er fire uker fra mottagelse av melding om det lokale lags avgjørelse.
Skytterstyret kan bare anke avgjørelser av samlagsstyret som dreier seg om følgende
overtredelser av kap. 15.100 § 2:





Rettsstridig vold eller seksuelle overgrep eller seksuell trakassering
Økonomiske misligheter
Bruk av alkohol eller rusmidler under konkurranse eller trening
Annen opptreden som er egnet til å skade skyttersportens anseelse
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Skytterstyret skal under behandlingen av ankespørsmålet la seg bistå av DFS juridiske sjef,
eventuelt annen jurist med kompetanse i behandlingen av straffesaker i foreningslivet.
Fristen for anke er fire uker fra mottagelsen av Domsutvalgets avgjørelse.
Anken sendes Appellutvalgets leder som snarest og senest innen tre uker skal sende anken til den
annen part. Det skal gis en frist på tre uker for tilsvar til anken.
For øvrig gjelder reglene i § 2 så langt de passer.
§ 4 Suspensjon
Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter kap. 15.200 § 2 bokstav b) – d)
og særlige grunner taler for det, kan den domsmyndighet som behandler saken, beslutte at den
det gjelder suspenderes. I særlig tilfeller kan Skytterstyret – i påvente av at saken er brakt inn for
Domsutvalget ‐ treffe vedtak om suspensjon. Ved vurderingen om suspensjon skal ilegges, skal
Skytterstyret se hen til om det vil oppfattes som støtende dersom suspensjon ikke ilegges,
eksempelvis i dopingsaker eller i andre saker av alvorlig karakter. Domsutvalget kan omgjøre
suspensjonen dersom sakens opplysninger tilsier det.
Suspensjon kan besluttes for inntil tre måneder av gangen.
Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine
rettigheter ved endelig avgjørelse.
I suspensjonstiden taper vedkommende retten til å delta i konkurranser. I særlige tilfeller kan
domsmyndigheten/Skytterstyret beslutte at suspensjonen også skal gjelde rett til å delta på
trening samt retten til å ha tillitsverv.
Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt.
Den som blir suspendert skal straks underrettes om beslutningen.
§ 5 Dekning av saksomkostninger/oppnevning av forsvarer
Som hovedregel skal den anmeldte dekke sine egne omkostninger tilknyttet saken. Dersom den
anmeldte helt eller delvis frifinnes, kan domsinstansen tilkjenne saksomkostninger. Tilsvarende
kan domfelte i særlige tilfeller pålegges å dekke saksomkostninger.
Når særlige grunner taler for det, kan domsinstansen oppnevne og bekoste forsvarer og
sakkyndig.
Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og
nødvendige. Honorarberegning for advokat skjer etter de samme regler som gjelder offentlig
oppnevnt forsvarer for de ordinære domstoler. Domsinstansen godkjenner honorarenes
størrelse.
Domsutvalgets fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer kan påklages særskilt til
Appellutvalget av partene innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen.
Der Appellutvalget skal avgjøre spørsmål om saksomkostninger etter ankeforhandlingen, skal
vedkommende skytterlag/Skytterstyret gis adgang til å kommentere omkostningsspørsmålet før
avgjørelse treffes.
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Nødvendige utgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av domsinstansen eller
Skytterstyret. Utgifter til sakkyndige erstattes kun når disse er oppnevnt av domsinstansen og
utgiftene anses som rimelige.
Når en part er til stede under muntlige forhandlinger etter anmodning fra Skytterstyret eller
domsinstansen, kan Domsinstansen beslutte å erstatte dennes reise‐ og diettutgifter etter
statens satser. Tapt arbeidsfortjeneste erstattes ikke.
§ 6 Foreldelse
Fristen for foreldelse er 5 år og regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. For
behandling av straffesaker av det lokale skytterlag avbrytes foreldelsen når skytterlagets styre
har sendt skriftlig varsel til den anmeldte om at straffesak er innledet. For saker som behandles
av Domsutvalget, avbrytes foreldelsen når straffebegjæring sendes Domsutvalget.
Når offentlig straffeforfølgning er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to måneder
etter den avgjørelse som avslutter saken.
§ 7 Offentliggjøring
Dersom vektige hensyn tilsier det, kan Skytterkontoret offentliggjøre navnet på vedkommende
når saken er behandlet av Domsutvalget, eventuelt Appellutvalget ‐ når avgjørelse er truffet og
den berørte er informert.
I dopingsaker skal navnet på skytteren alltid normalt offentliggjøres. Dersom vektige hensyn
tilsier det, kan offentliggjøring skje før saken er behandlet av Domsutvalget/Appellutvalget.
Offentliggjøringen skal som hovedregel kun inneholde et konsentrat av sakens faktum samt
domskonklusjonen (eventuelt et konsentrat av straffebegjæringen i dopingsaker).
§ 8 Doms‐ og Appellutvalgets sammensetning
Utvalgene skal bestå av leder, nestleder og ett medlem med to varamedlemmer.
§ 9. Gjenopptagelse
Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak som ellers er endelig avgjort, gjenopptas når
det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Til skade for
den som er frifunnet, kan en sak som ellers er endelig avgjort, gjenopptas når det på grunn av
egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig at
vedkommende er skyldig i en straffbar handling.
Begjæringen om gjenopptagelse skal være skriftlig og sendes den instans som sist har
avgjort saken. Blir begjæringen om gjenopptagelse avslått av skytterlagets utvidede
styre eller Domsutvalget, kan beslutningen overprøves av Appellutvalget.
Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer gjenopptakelsesinstansen
hvordan saken videre skal behandles og kan selv avgjøre saken.
For øvrig gjelder saksbehandlingsreglene i dette kapitel så langt de passer.
§ 10. Benådning
Norges Skytterstyre kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning.
Vedtak om benådning krever to tredjedels flertall.
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§ 11 Ikrafttredelse
En avgjørelse om ilagt straff trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til
fradrag i straffen, jfr. § 4 femte ledd.
Soning av dom regnes kun i den tid den dømte er medlem av et skytterlag tilsluttet DFS.
Ved utmeldelse blir soning utsatt og løper videre ved en eventuell innmeldelse.

Jens Sverre Knutsen redegjorde for Norges Skytterstyres innstilling.
Følgende hadde ordet i saken:
Oddbjørn Meland, Audun Rossevatn

Vedtak:
Norges Skytterstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 12: Forslag om å innføre Stang‐ og felthurtigskyting for klasse eldre
rekrutt
Norge Skytterstyre mottok 18. februar 2020 et forslag fra Hardanger og Voss skyttersamlag ang.
Stang‐ og felthurtigskyting for klasse Eldre rekrutt 14‐15 år. Forslaget er for sent innkommet, og
ikke behandlet av ombudsmøtet. Norges Skytterstyre må således selv fremme forslaget til
Skyttertinget 2020 hvis ønskelig.
Forslaget er som følger:
«Forslag om innføring av Stang og Felthurtigskyting for klasse Eldre Rekrutt på stemner der dette
vert arrangert i DFS.
Hardanger og Voss Skyttarsamlag fremjar forslag om å innføra Stang og Felthurtigskyting på alle
stemner der dette vert arrangert for klasse Eldre Rekrutt.
Dette er no den einaste rekrutteringsklassen med meisterskap som ikkje kan delta i nemnde
skytingar.
§ 7.220 (stang og felthurtigskyting) side 7‐3 i skytterboka får slik ordlyd:
Eldre Rekrutt og Junior‐skyttere gis adgang til å skyte Stang og Felthurtigskyting i egen klasse på
alle stevner hvor disse disipliner blir arrangert. De skyter samme opplegg som seniorskyttere (...)
Med dette forslag får alle Rekruttskyttarar som skyt grovkaliber anledning til å skyta Stang‐ og
Felthurtigskyting.»
Denne saken ble sist behandlet på Skyttertinget 2016. Det var da Sotnakk‐rapporten som foreslo
at klasse ER skulle få delta i Stang‐ og felthurtigskyting (felthurtig med liggende utgangsstilling).
DFSU, Norges Skytterstyre og administrasjonen støttet den gang forslaget. Skyttertinget vedtok å
ikke innføre Stang‐ og felthurtig for klasse ER etter forslag fra Ringerike skyttersamlag. 29 mot 25
stemmer. I forslaget fra Ringerike står det en tilleggssetning som ikke er tatt inn i regelverket:
Skyttere i klasse ER gis anledning til å delta i øvelsene på ordinære stevner (ikke LS), men skyter da
i sammenslått klasse med klasse Junior.
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DFSU behandlet saken i sitt møte 24. februar 2020.
Feltutvalget behandlet saken i sitt møte 10. mars 2020.
Administrasjonens drøfting
Administrasjonen viser til tidligere utredninger, Sotnakk‐rapporten samt erfaringer innhentet fra
arrangøren av felthurtig ved Ungdomsstevnet i Numedal.
Sotnakk‐utvalget foreslo i 2016 å innføre Stang‐ og felthurtig for klasse Eldre rekrutt med
følgende begrunnelse:
Utvalget mener det videre bør åpnes for at klasse eldre rekrutt gis mulighet til både å skyte
felthurtigskyting og Stang‐ skyting. Felthurtigskytingen bør da […] foregå fra liggende
skytestilling. Dette begrunnes ut ifra det sikkerhetsmessige aspekt, og med at det vil være
krevende nok fra liggende skytestilling for disse skytterne.
Utvalget mener at skyttere i klasse Eldre Rekrutt har en modenhet for å kunne prøve disse
disiplinene, og at det vil være spennende for denne aldersgruppen å prøve
hurtigskytingsdisiplinene. Eneste motargument går på kostnader til ammunisjon, men trolig vil
dette være noe som blir trent på i mindre grad av denne aldersgruppen. Positivt vil det uansett
være at de allerede i ung alder blir gjort kjent med disse skytedisipliner i DFS.
DFSU‐behandlet forslaget sist i sak 05/2016 og støttet da forslaget til Sotnakk‐utvalget.
Norges Skytterstyre behandlet saken i 37/2016. I den sammenheng skrev administrasjonen blant
annet at «Alle tiltak som kan gi økt aktivitet og interesse må understøttes. […] og […] tilrettelegge
for en enklere oppstart for de yngste, er tiltak som fremmer disse øvelsenes utbredelse.»
Erfaringer fra Ungdomsstevnet i Numedal
Administrasjonen har også vært i kontakt med de som står for gjennomføringen av felthurtig på
Ungdomsstevnet i Numedal. Her gjennomføres felthurtigskytingen for klasse rekrutt med
liggende utgangsstilling og for klasse eldre rekrutt med stående utgangsstilling. Erfaringen herfra
er at begge deler fungerer greit, men at forskjeller i fysisk utvikling og forskjeller i ferdighet i
klasse ER gjør det vanskelig for noen ER‐skyttere å delta pga. stående utgangsstilling. Selv om det
fungerer godt med stående utgangsstilling ble det påpekt at man reduserer ev. sikkerhetsmessige
utfordringer ved å ha liggende utgangsstilling også for klasse ER.
Erfaringen fra arrangøren var også at det for klasse ER var behov før større bemanning på
standplass for å sikre at skytterne visste hvordan de skulle utføre øvelsen. Det er grunn til å anta
at det ikke vil være like stort behov for dette om det blir innført felthurtig for denne klassen på
permanent basis. Da vil flere trene på dette og være kjent med hva felthurtig før de skal delta.
DFSU anbefaler:
DFSU foreslår for Norges Skytterstyre at Stang‐ og felthurtigskyting innføres som egen øvelse for
klasse Eldre rekrutt 14‐15 år.
Feltutvalget anbefaler:
Feltutvalget støtter ikke forslaget om at klasse eldre rekrutt skal delta i felthurtigskyting. Denne
klassen består av skyttere i aldersspennet fra de så vidt er fylt 13 år til de som er nesten 16. Det
betyr at det blant skytterne vil være svært store forskjeller i styrke, utvikling og ferdigheter.
Utgangsstilling og gjennomføring i felthurtig gjør at denne øvelsen har en viss høyere risiko enn
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andre øvelser i DFS. Det er arrangørens ansvar at sikkerheten blir ivaretatt, noe som gjør det til
en mer krevende oppgave om andelen uerfarne/umodne skyttere øker.
I Stangskyting benyttes liggende utgangsstilling, noe skytterne er vant til, derfor støtter
feltutvalget forslaget om at eldre rekrutt kan delta i Stangskyting.
Feltutvalget mener videre at dette bør være en prøveordning, slik at man kan høste erfaringer før
endelig vedtak gjøres.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak for
Skyttertinget 2020:
Stang‐ og felthurtigskyting innføres som egen øvelse for klasse Eldre rekrutt 14‐15 år.

Norges Skytterstyre besluttet enstemmig følgende innstilling:

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2020 til å fatte følgende vedtak:
Stang‐ og felthurtigskyting innføres som egen øvelse for klasse Eldre rekrutt 14‐15 år.
Kari Sofie Brøndbo Fiskum redegjorde for Norges Skytterstyres innstilling.
Følgende hadde ordet i saken:
Tor‐Arne Solbakken, Sverre Saxebøl, Jostein Bjørke, Arne Fossmo, Jørn Arve Vedhugnes, Eirik
Ahdell, Morten Undseth
Forslag fra Østfold skyttersamlag:
Det innføres ikke felthurtigskyting for klasse eldre rekrutt.
Vedtak:
Norges Skytterstyrets innstilling om innføring av stangskyting for klasse Eldre rekrutt 14‐15 år
vedtatt med 44 mot 12 stemmer.
Norges Skytterstyrets innstilling om innføring av felthurtigskyting for klasse Eldre rekrutt 14‐15 år
vedtatt med 31 mot 25 stemmer.

Sak 15: Satser for godtgjørelse til sentralt tillitsvalgte
Retningslinjer for godtgjørelser samt dekning av reise, kost og overnatting ble vedtatt av
Skyttertinget i sak 14/2002, og sist endret i sak 23/2018.
A – Styrehonorar
Presidenten og de øvrige skyttertingsvalgte medlemmer av Norges Skytterstyre tilstås et fast årlig
styrehonorar. Størrelsen på styrehonoraret fastsettes av Skyttertinget.
B – Godtgjørelse for møter og andre pålagte oppdrag
Skyttertingsvalgte medlemmer av Norges Skytterstyre, DFSU og SFU samt andre sentralt
oppnevnte utvalg og komiteer tilstås en godtgjørelse per dag for møter og andre pålagte oppdrag
i forbindelse med sitt tillitsverv. Møter eller andre pålagte oppdrag på lørdager og/eller søndager
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godtgjøres ikke. Det samme gjelder varamedlemmer som må møte i stedet for faste medlemmer.
Størrelsen på møtegodtgjørelsen fastsettes av Skyttertinget.
C – Dekning av utgifter til reise, kost og overnatting
Skyttertingsvalgte medlemmer av Norges Skytterstyre, DFSU og SFU samt andre sentralt
oppnevnte utvalg og komiteer får dekket sine utgifter til reise, kost og overnatting ved deltakelse
i møter og andre pålagte oppdrag i forbindelse med sitt tillitsverv. Det samme gjelder
varamedlemmer som må møte i stedet for faste medlemmer. Satsene fastsettes av Skyttertinget.
Der det ikke er vedtatt egne satser gjelder statens reiseregulativ.
Gjeldende satser per 2020:
- President i Norges Skytterstyre kr. 80 000 per år.
- Skyttertingsvalgte medlemmer av Norges Skytterstyre kr. 10 000 per år
- Godtgjørelse for møter og andre pålagte oppdrag fastsettes til kr. 1 500 per dag.
Reiseutgifter: Dokumenterte reiseutgifter (eksempelvis flybilletter, togbilletter) tur/retur fra
hjemsted. Bruk av egen bil dekkes med kr. 2,00 pr km. Ved bruk av egen bil skal kjørestrekningen
beskrives.
Kostutgifter: Kost dekkes med en redusert sats på kroner 550 per døgn ved overnatting, med
måltidsfradrag etter statens fordelingsprosent. Utgifter til alkohol dekkes ikke.
For tingrepresentanter dekkes kostutgifter for inntil 3 døgn.

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelser og andre satser for sentralt tillitsvalgte holdes uendret.

Valgkomiteen innbyr Skyttertinget 2020 til å fatte følgende vedtak:
Satser for godtgjørelser og dekning av reiser til sentralt tillitsvalgte holdes uendret.
Ola Krogstad redegjorde for valgkomiteens innstilling.
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 16: Valg
Møte i valgkomiteen ble avholdt som fysisk møte 1.2.‐2020, og telefonmøter 16. og 23. mars.
2020, og teams‐møter 17. og 22. mars 2021.
Tilstede:
Ola Krogstad, Svein G. Jakobsen, Arne Fossmo, Christian Rekkedal
Aril Strand (deltok ikke i behandling av styrerepresentant fra Sørlandet)
Steinar Paulsen deltok under behandling av styrerepresentasjon fra Sørlandet
En oppsummering av innkomne forslag var sendt ut på forhånd og dannet grunnlaget for
drøftingene. Utgangspunkt for valgkomiteens innstilling til Skyttertinget er et forslag med god
kjønnsmessig balanse, og personer med ønsket kompetanse.
Totalt 27 samlag har sendt inn forslag personer til de ulike vervene, de fleste på få kandidater.
Imidlertid har forslagene fra samlagene i liten grad tatt hensyn til ønsket kjønnsmessig balanse.
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En samlet valgkomite står bak innstillingen, men det er ikke full enighet om alle kandidatene til
Norges Skytterstyre.
Ola Krogstad redegjorde for valgkomiteens innstillinger.
Følgende hadde ordet:
Bernt Brovold, Trond Jære, Harald Valved, Nils Olaf Kyllo, Jostein Bjørke, John Melvin Tveiten,
Arne Fossmo, Frode Markhus, Oddbjørn Meland, Svein G. Jakobsen, Bengt Næss, Per Tore Taklo
1. President i Norges Skytterstyre:
Innstilling fra valgkomiteen: Ola Tore Dokken
Forslag fra Hardanger og Voss (også på vegne av Sogn Indre, Sogn Ytre, Nordfjord, Sunnfjord,
Sunnhordland), Romsdal, Uttrøndelag (også på vegne av Namdal), Gauldal: Bernt Brovold
Bernt Brovold ble valgt med 32 stemmer mot 24 stemmer for Ola Tore Dokken.
2. Medlemmer av Norges Skytterstyre med varamedlemmer:
Sørlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Audun Rossevatn
Audun Rossevatn ble valgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Jan Kåre Moland
Jan Kåre Moland ble valgt ved akklamasjon.
Nord‐Norge:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Eva Rubbås‐Risvik
Eva Rubbås‐Risvik ble valgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Svein G. Jakobsen
Forslag fra Ofoten: Torfinn Johnsen
Svein G. Jakobsen ble valgt med 34 stemmer mot 20 stemmer for Torfinn Johnsen, og det var
2 blanke stemmer.
Vestlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Liv Sollesnes
Forslag fra Sunnhordland (også på vegne av Sogn Indre, Sogn Ytre, Nordfjord, Sunnfjord,
Hardanger og Voss): Arne Birkeland
Liv Sollesnes ble valgt med 36 stemmer mot 20 stemmer for Arne Birkeland.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Leiv Reksten
Forslag fra Sogn Ytre (også på vegne av Sogn Indre, Nordfjord, Sunnfjord, Sunnhordland,
Hardanger og Voss): Reidun Kristin Knapstad
Reidun Kristin Knapstad ble valgt med 29 stemmer mot 25 stemmer for Leiv Reksten, og det
var 2 blanke stemmer.
3. Visepresident i Norges Skytterstyre:
Innstilling fra valgkomiteen: Jan Åge Gjerstad
Jan Åge Gjerstad ble valgt ved akklamasjon.
4. Ungdomsutvalget (DFSU):
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Midt‐Norge:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Kari Sofie Brøndbo Fiskum
Kari Sofie Brøndbo Fiskum ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Trine Ramsvik Stette
Trine Ramsvik Stette ble valgt ved akklamasjon.
Vestlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Ørjar Eiken
Ørjar Eiken ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Chris‐Andre Bolstad Fauske
Chris‐Andre Bolstad Fauske ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Nord‐Norge:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Ida Kristiansen
Ida Kristiansen ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Børre Pedersen
Børre Pedersen ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Sørlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Marianne Borgen
Marianne Borgen ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Kåre Storenes
Kåre Storenes ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Østlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Nina Granlund
Nina Granlund ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Helene Rønningen
Helene Rønningen ble gjenvalgt ved akklamasjon.
5. Leder i DFSU:
Innstilling fra valgkomiteen: Kari Sofie B. Fiskum
Kari Sofie B. Fiskum ble gjenvalgt ved akklamasjon.
6. Nestleder i DFSU:
Innstilling fra valgkomiteen: Ørjar Eiken
Ørjar Eiken ble gjenvalgt ved akklamasjon.
7. Feltutvalget (DFSFU):
Nord‐Norge:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Jostein Rubbås‐Risvik
Jostein Rubbås‐Risvik ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: John Olav Solaas
John Olav Solaas ble gjenvalgt ved akklamasjon.
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Midt‐Norge:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Magne Råde
Magne Råde ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Ingar Waag
Ingar Waag ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Vestlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Rolf Magne Hellevang
Rolf Magne Hellevang ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Olav Endre Monstad
Olav Endre Monstad ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Sørlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Anders Metveit
Anders Metveit ble valgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Lars Skår
Lars Skår ble valgt ved akklamasjon.
Østlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Marianne Helseth
Marianne ble valgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Morten Eken
Morten Eken ble gjenvalgt ved akklamasjon.
8. Leder Feltutvalget:
Innstilling fra valgkomiteen: Jostein Rubbås‐Risvik
Jostein Rubbås‐Risvik ved gjenvalgt ved akklamasjon.
9. Nestleder Feltutvalget:
Innstilling fra valgkomiteen: Marianne Helseth
Marianne Helseth ble valgt ved akklamasjon.
10. Domsutvalget:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Svein Erik Rognli
Svein Erik Rognli ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Bjørn Trøite
Bjørn Trøite ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Elisabeth Vaagsbø
Elisabeth Vaagsbø ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som leder: Elisabeth Vaagsbø
Elisabeth Vaagsbø ble gjenvalgt ved akklamasjon.
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Innstilling fra valgkomiteen som nestleder: Svein Erik Rognli
Svein Erik Rognli ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem 1: Sidsel Lillekvelland
Sidsel Lillekvelland ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem 2: Jon Kjell Lien
Jon Kjell Lien ble gjenvalgt ved akklamasjon.
11. Appellutvalget:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: May Elin Frøyland
May Elin Frøyland ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Tor Inge Mathisen
Tor Inge Mathisen ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Ivar Rinde
Ivar Rinde ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som leder: Tor Inge Mathisen
Tor Inge Mathisen ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som nestleder: May Elin Frøyland
May Elin Frøyland ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem 1: Ellen Forseth
Ellen Forseth ble valgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem 2: Olav K. Vaaje
Olav K. Vaaje ble gjenvalgt ved akklamasjon.
12. Kontrollkomiteen:
Valg ble foretatt på Skyttertinget 2020 – del 1, lørdag 31. oktober 2020.
13. Valgkomiteen:
Nord‐Norge:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: John Terje Frantzen
Forslag fra Vesterålen: Henning Ivarrud
John Terje Frantzen ble valgt med 29 stemmer mot 23 stemmer for Henning Ivarrud, og det
var 4 blanke stemmer.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Henning Ivarrud
Henning Ivarrud ble valgt ved akklamasjon.
Sørlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Aril Strand
Aril Strand ble gjenvalgt ved akklamasjon.
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Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Steinar Paulsen
Steinar Paulsen ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Østlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Anne Ingeborg Sogn Øiom
Anne Ingeborg Sogn Øiom ble valgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Arne Fossmo
Arne Fossmo ble valgt ved akklamasjon.
Midt‐Norge:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Mona Isene
Mona Isene ble valgt ved akklamasjon.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: Olav Johan Lystad
Olav Johan Lystad ble valgt ved akklamasjon.
Vestlandet:
Innstilling fra valgkomiteen som medlem: Christian Rekkedal
Forslag fra Nordfjord (også på vegne av Sogn Indre, Sogn Ytre, Sunnhordland, Hardanger og
Voss): Leiv Reksten
Christian Rekkedal ble valgt med 32 stemmer mot 22 stemmer for Leiv Reksten, og det var 2
blanke stemmer.
Innstilling fra valgkomiteen som varamedlem: John Olav Ågotnes
Forslag fra Nordfjord (også på vegne av Sogn Indre, Sogn Ytre, Sunnhordland, Hardanger og
Voss): Dag Skår
John Olav Ågotnes ble valgt med 37 stemmer mot 16 stemmer for Dag Skår, og det var 3
blanke stemmer.
14. To representanter til å underskrive protokollen:
I forbindelse med åpningen av Skyttertinget 2020 – del 2 ble etter turnus representantene fra
Vefsn og Vest‐Agder valgt.
15. Representant til HV sitt landsråd:
Innstilling fra valgkomiteen: Norges Skytterstyre gis fullmakt til å foreslå medlem til HV sitt
landsråd blant medlemmene i styret.
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
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Avslutning:
Arne Birkeland takket for sin tid som styremedlem i Norges Skytterstyre og ønsket Liv Sollesnes
lykke til som nytt styremedlem.
Torben Knudsen takket for sin tid som styremedlem i Norges Skytterstyre og ønsket Eva Rubbås‐
Risvik lykke til som nytt styremedlem.
Ola Krogstad takket for sin tid som medlem og leder i valgkomiteen.
Jens Sverre Knutsen takket for sin tid som styremedlem i Norges Skytterstyre, og ønsket Audun
Rossevatn lykke til som nytt styremedlem.
Audun Rossevatn takket for tilliten ved å bli valgt som nytt styremedlem i Norges Skytterstyre.
Arne Fossmo ønsket alle i Norges Skytterstyre lykke til med arbeidet fremover.
Eva Rubbås‐Risvik takket for tilliten ved å bli valgt som nytt styremedlem i Norges Skytterstyre, og
hun takket Torben Knudsen for den jobben han har gjort i Norges Skytterstyre.
Jan Åge Gjerstad takket for tilliten ved å bli gjenvalgt som visepresident. Videre takket han for
samarbeidet med de som går ut av Norges Skytterstyre, og han gratulerte alle som har fått nye
verv på årets Skytterting.
Bernt Brovold takket Skyttertinget for tilliten ved å bli gjenvalgt som president. Han gratulerte de
nyvalgte og takket for innsatsen for de som trer ut av sine verv. Videre takket han Jens Sverre
Knutsen, Torben Knudsen og Arne Birkeland for jobben de har gjort i Norges Skytterstyre. Han
ønsket Eva Rubbås‐Risvik, Liv Sollesnes og Audun Rossevatn hjertelig velkommen inn i Norges
Skytterstyre. Videre takket han alle for en saklig og god debatt. Avslutningsvis takket han
dirigentene for utmerket styring gjennom en lang dag foran skjermen.

Underskrift protokoll:

Svein Gunnar Jakobsen

Audun Rossevatn

Protokollen er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

«Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og
praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert
skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.»
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