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Utredning fra Sotnakk-utvalget

Det frivillige Skyttervesen

Til Norges Skytterstyre

Innholdsfortegnelse:

Med bakgrunn i oppdrag fra Norges Skytterstyre, legger «Sotnakk-utvalget» herved fram sine anbefalinger i forhold til
endringer av klassestruktur og skyteprogrammer i Det frivillige Skyttervesen. Utvalget vil takke alle skyttere, skytterlag og
skyttersamlag som har kommet med innspill til arbeidet.
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1. Bakgrunn og mandat
Med bakgrunn i vedtak på Skyttertinget 2013 (sak 6, 7 og 10), vedtok Norges Skytterstyre i sitt møte i november 2014 (sak
94) å nedsette et utvalg som skulle gjennomgå konkurranseklassene og skyteprogrammene i DFS (jfr. skytterbokas kapittel 7 og 11). Dette med sikte på å skape økt oppslutning og interesse for DFS aktiviteter. På dette grunnlag skulle utvalget
fremme sine anbefalinger til eventuelle endringer i dagens regelverk.
Spesielt skulle utvalget gi anbefalinger om en eventuell flytting av klasse V65 fra 100 til 200 meter, samt om klasse 1 skulle
flyttes fra 200 til 100 meter, jfr. sak 6 og 7 på Skyttertinget 2013. Det samme gjaldt hvilke klasser som skulle omfattes av
dopingreglementet, jfr. sak 10 på Skyttertinget 2013.
Utvalget ble gitt følgende sammensetning:
Egil Sotnakk (leder)
Roy Håkstad
Steinar Paulsen
Ellen Forseth
Åse Marit Myrvang
Oddbjørn Meland
Kjell Strand Hovland
Terje Vestvik (sekretær fra administrasjonen)
Utvalget ble gitt frist til 1. februar i 2016 med å levere sin innstilling til Norges Skytterstyre.

Det er allikevel et sunnhetstegn for en framtidsrettet organisasjon å se på muligheter for ytterligere forbedringer. Sist det
ble foretatt en større gjennomgang av klassestrukturen var i 1994. I 2008 var det forslag til en større endring i ungdomsklassene, men den ble ikke vedtatt. Det er imidlertid siden 1994 gjort flere endringer av både klassestrukturen og skyteprogram. Eksempelvis innføring av klasse Aspirant, Åpen klasse, endring klasse 1 og 2, nedre aldersgrense for rekrutt, samt
nytt alternativt program på 15 meter

1.3 Arbeidsform
Utvalget gjennomgikk først mandatet og hadde en bred diskusjon på dets ulike problemstillinger. Gjennomgripende i
arbeidet var det å følge opp målsettingen om at ethvert nytt forslag skulle ha som mål å gi økt interesse og deltakelse. Et
attraktivt klasse- og konkurransetilbud er avgjørende for å rekruttere og beholde skytterne i DFS.
På bakgrunn av mandatets omfattende rekkevidde, valgte utvalget en arbeidsform der man først gjennomgikk klassestrukturen og skyteprogrammene i baneskyting. Klassene på 100 meter ble gjennomgått først, deretter 200/300
meter. Ved forslagene til endring av klasser på baneskyting, er det samtidig drøftet hvor disse skal skyte feltskyting (finfelt/
grovfelt).
Etter denne gjennomgangen ble enkeltforhold knyttet til feltskytingsdisiplinene drøftet. Videre forhold i mandatet knyttet
til klassesetting for 15 meter, Den norske Skyttermedalje, LS-utvalgets rapport, samt mesterskap på 15 meter.
Utvalget har valgt å holde seg til overordnede føringer, uten å gå i detaljer hvor dette ikke har vært påkrevd. Rapporten
har slik sett blitt rimelig kort og konkret.

I desember 2014 (sak 111) la LS-utvalget fram sin rapport etter Landsskytterstevnet i 2014. Rapporten ble vedtatt oversendt til utvalget for klassesetting og skyteprogram.
I mars 2015 (sak 18) vedtok Norges Skytterstyre å sende følgende saker til utvalget.
- Forslag fra Sogn Indre: Oppheving av forbud mot betablokker.
- Forslag fra Vesterålen: Felthurtigskyting i klasse V73 utføres fra liggende skytestilling.
- Forslag fra Agder: Egen jegerklasse på baneskyting 200 m.
- Forslag fra Akershus: Egen klassesetting på 15 meter.
I sak 9 på Skyttertinget 2015, ble det vedtatt at Nordmør skyttersamlag sitt forslag om endring i skytingen om Den norske
Skyttermedalje, også skulle oversendes Sotnakk-utvalget.

1.1 Møtevirksomheten
Sotnakk-utvalget har gjennomført fire møter; 19. januar, 2. august, 15. september og 3. desember i 2015. Tre av møtene
har vært avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen, mens møtet den 2. august var lagt til Lesja skytebane i forbindelse
med Landsskytterstevnet. Alle utvalgets medlemmer har deltatt på samtlige møter.

1.2 Historie
Dagens klassestruktur og skyteprogrammer har blitt formet gjennom mange år, helt fra starten av Det frivillige Skyttervesen i 1893. Norges Skytterstyre og Skyttertinget har alltid hatt vår forsvarsrelaterte formålsparagraf for øye når endringer
har blitt gjort. Ny formålsparagraf er vedtatt av Skyttertinget i 2014 (påventer Stortingsbehandling). Formålsparagrafen
gir organisasjonen et oppdrag, hvor vi skal “...fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter (...) til nytte for Forsvaret og
samfunnet for øvrig”. Det krever at vi som organisasjon tilrettelegger for at flest mulig får våpenopplæring og vedlikeholdt
skyteferdigheter.
Det er bred enighet om at den klassestruktur med skyteprogrammer som vi har formet gjennom over 120 år, allerede
sørger for at de fleste som ønsker å være med har et godt tilbud i DFS. Opprettelsen av DFSU i 1963, og senere utvikling
av veteranklassene, har gitt et godt grunnlag for mestring for alle aldersgrupper.

1.4 Innspill
For å engasjere skyttere, skytterlag og skyttersamlag, ble det bedt om innspill til problemstillingene knyttet til mandatet.
Over 40 innspill ble mottatt innen fristens utløp den 1. september 2015. Det kom inn et bredt spekter av forslag.
Utvalget har tatt med seg mange av innspillene som grunnlag for flere av de endringer som foreslås. Noen innspill har
dog vært knyttet til mindre spesialønsker fra enkeltskyttere, som utvalget ikke har funnet det hensiktsmessig å gå
nærmere inn på.
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2 Forslag klassestruktur 100 meter bane/finfelt

2.1.2 Rekrutt

Klasse Rekrutt beholdes som i dag.

(Forslag til endringer i forhold til dagens system satt i kursiv. B = Bane og F = Felt)

2.1.3 Eldre Rekrutt

Klassenavn

Hvem i klasse

Program/Mesterskap

Opprykk/nedrykk

Restriksjoner/Muligheter

Klasse Aspirant

– 15 år.
Anbefalt nedre
aldersgrense 10 år.

Som i dag

Som i dag

Som i dag

11 – 13 år

Som i dag

Som i dag

Som i dag

Klasse Eldre Rekrutt 14 – 15 år

Som i dag

Som i dag

Som i dag

Klasse Junior

16 – 17 år

Som i dag

Mulig opprykk til
eldre junior som 17
åring.

Samme mulighet for
fleksibilitet som i dag. Skytter kan gå direkte fra Junior
til 200/300 som 18-åring.

Utvalget mener det vil være riktig å innføre en ny klasse Eldre Junior som skyter mesterskapsprogrammet for klasse 3–5
med stående skyting. En tilsvarende klasse, som da ble kalt klasse 1, eksisterte i Det frivillige Skyttervesen fram til og med
1994. Innføring av 18-årsklasse var fremmet av DFSU i 2008, men fikk da ikke tilslutning. Utvalget mener imidlertid at en
slik løsning er å anbefale.

Klasse Eldre Junior

18 år

B: 35 skudd mesterskapsprogram som for
klasse 3 – 5. Skytetider
som de øvrige klasser
på 100 meter.
F: Grovfelt sammen
med klasse 2 – 5/V55.
Ikke eget feltmesterskap.

Fordeles til klassene
2 -5 fra 19 år etter
resultater oppnådd i
eldre junior.

Tillatt også med kaliber .22
som i de øvrige klasser på
100 meter.
Dopingreglementet til DFS
gjelder for denne klassen.
Samme fleksibilitet som i
dag med å alternere mellom
100 og 200/300 meter.

Å innføre en 18-årsklasse med ståendeskyting på 100 meter, mener utvalget er både riktig og viktig ut fra flere forhold. Det
er først og fremst lettere å tilegne seg ferdigheter i stående på 100 meter enn på 200/300 meter. Overgangen fra å skyte
liggende og knestående på 100 meter, til året etter å skyte normalt mesterskapsprogram for klasse 3-5 på 200/300 meter,
synes for krevende.

B: 25 skudd ligg som
aspirantklassen.
F: 30 skudd finfelt

Kan når som helst
velge å gå over til
klasse 1 eller Juniorklassene

Alle typer DFS - godkjente
våpen tillatt. Stevner opp til
samlagsstevnet.

B: 25 skudd ligg + 10
skudd mesterskap.
F: 30 skudd finfelt +
12 skudd mesterskap.
Mesterskap felles med
V65-B i både baneskyting og feltskyting.

Nedrykk til klasse
V65-B etter kvalitet.
Opprykk fra V55 og 2
etter kvalitet.

Skyttere fra klasse 3 – 5 som
blir 65 år må gå til klasse
V65-A første året. Skyttere
fra klasse 2 har samme
kvalitetskrav som klasse V55
til V65 A.

B: 25 skudd ligg + 10
skudd mesterskap
F: 30 skudd finfelt +
12 skudd mesterskap
Mesterskap felles med
V65-A i både baneskyting og feltskyting.

Opprykk til klasse
V65 A etter kvalitet.
Fra klasse V55 og
2 etter kvalitet. Fra
klasse 1 ved 65 år.

Klasse Rekrutt

Skytterklasse

Klasse V65-A

Klasse V65-B

16 – 100 år

Skyttere over 65 år

Skyttere over 65 år

Klasse Eldre Rekrutt beholdes som i dag. (Se for øvrig forslag angående felthurtigskyting i kapittel 5.1.2)

2.1.4 Junior

En skytter i klasse V65-B kan
kvalifisere seg til mesterskapsfinale på lik linje med
skytterne i klasse V65 A.

2.1 Begrunnelser for forslag 100 meter ungdom/rekruttering

Klasse Junior beholdes som i dag.

2.1.5 Eldre Junior (ny)

Noen av de beste skytterne mestrer dagens ordning godt, mens mange får problemer med spesielt den stående skytingen. I en sårbar tid i forbindelse med utdanning og mulig flytting, er overgangen til senior svært stor for mange. Om flere
fikk velge å prøve seg på stående på 100 meter, hvor det også er tilgang til rimeligere ammunisjon, tror utvalget frafallet
ville vært mindre.
Det at 18-åringene igjen får et mesterskap for dem selv på 100 meter, vil gi de jevnaldrende et år til i et fellesskap på 100
meter. Utvalget tror dette vil være inspirerende, spesielt for de skytterne som ikke mestrer stående skyting umiddelbart.
En annen effekt som også er positiv, er at det vil bli lettere å klassesette skytterne til klasse 2 - 5. Det har vist seg krevende
å finne et system som oppfattes rettferdig når en ikke vet nivået skytterne har på stående skyting. I dag finnes det juniorer
som er så gode at de burde gått rett til klasse 5, men som klassesettes i klasse 4. Samtidig er det eksempler på juniorer
som klassesettes til klasse 4, men som ikke har nivået på stående skyting til å være i den klassen.
Et motargument er at det blir en ny klasse som krever et mesterskap til på 100 meter baneskyting. Slik utvalget ser det,
er ikke det å opprette en ny klasse noen ulempe, hvis det medfører at flere av skytterne får en bedre overgang fra 100 til
200/300 meter.
Utvalget konkluderer med at denne klassen skal skyte grovfelt sammen med klasse 2-5/V55. Det er, slik utvalget ser det,
ikke behov for et eget feltmesterskap for klasse eldre junior.

2.1.6 Skytterklasse (ny)

Utvalget mener det bør opprettes en ny «aspirantklasse» på 100 meter for nybegynnere 16 år og eldre. I Skytterklassen
kan alle være med å skyte 25-skudd som Aspirantklassen. Klassen er spesielt rettet mot foreldre eller andre som kan tenke
seg å prøve skyting uten at det er en vanlig konkurranseklasse. For foreldre er dette en klasse hvor de kan skyte sammen
med sine barn.

Her gjennomgås begrunnelser for forslagene til de enkelte klasser. Angående skytetider for baneskyting, behandles det i
kapittel 4.

Skytterklassen bør være en uhøytidelig klasse hvor man gjerne tildeler et minne for deltakelsen. Det er viktig at kostnaden
holdes nede, så det bør vurderes om klassen kun kan betale arrangementsinnskudd.

2.1.1 Aspirant

I dag er Aspirantklassen utvidet til ikke å ha en aldersbegrensning. Utvalget mener at navnet Skytterklasse er bedre egnet
for de voksne som ønsker å prøve seg på skyting.

Dagens Aspirantklasse endres i alder opp til 15 år. Dette gjøres samtidig med at man innfører en ny klasse for nybegynnere 16 år og eldre (Skytterklasse). Utvalget mener at betegnelsen Aspirant er best å benytte på barn/ungdom under 16
år, samt at det er naturlig å dele klassen i en ungdomsklasse og en voksenklasse på 100 meter.

Skytterklassen kan benytte alle tillatte gevær og skyter finfelt som Aspirantklassen.
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2.2 Begrunnelser for forslag 100 meter veteranklassene
2.2.1 Angående innkommet forslag om å flytte V65 til 200 meter

Utvalget har i forhold til mandatet særskilt drøftet Uttrøndelag sitt forslag til Skyttertinget 2013 om å flytte klasse V65 til
200/300 meter. Utvalget mener overordnet at det vil medføre en splittelse av dagens gode veteranmiljø på 100 meter.
Om det er skyttere over 65 år som ønsker seg mer krevende utfordringer, så bør heller andre klasser på 200/300 meter
vurderes. Et annet argument er at selv om vi nå har fått innført Adlerauge, kan det fortsatt være slik at synet til enkelte gjør
det lettere å være med på 100 meter enn 200/300 meter.
Forslaget om å flytte klasse V65 over til 200 meter synes, slik utvalget ser det, mest av alt å være motivert ut i fra et ønske
om større utfordringer for de beste skytterne i klasse V65. Trolig vil det således ikke ha effekt på å få med flere skyttere i
klassen. Det kan trolig omvendt føre til at noen av de svakeste skytterne i klasse V65 (og de med dårligst syn) ikke lenger
mener de har et godt konkurransetilbud i klasse V65.

2.2.2 Angående forslag til nytt system for V65 og V73

Dagens veteranklasser (V65 og V73) synes å fungere godt. Vi har et meget sterkt veteranmiljø i DFS, og veteranene er også
særdeles viktige som ressurspersoner i skytterlagene.
Utvalget har drøftet og konkludert med at det virker som at aldersinndelingen er overflødig i dagens veteranklasser V65
og V73. Dette er understøttet fra et forslag som Blaker skytterlag har kommet med et innspill om. Gjennom statistikk viser
de at det nærmest ikke er nivåforskjell mellom klasse V65 og V73. På siste Landsskytterstevnet i Lesja 2015 var gjennomsnittspoengsummen 243 poeng i begge klasser, mens medianresultatet (det midterste resultatet i klassen) var på 246
poeng i begge klasser.
Ser en på statistikk fra tidligere LS, er det et svakt bedret nivå i klasse V65 enn V73, mens det i landsdelskretser og samlag
også er tilnærmet likt nivå med noen samlagsvise forskjeller. Mange samlag opplever således at nivået på de beste skytterne i klasse V65 og V73 er nesten like godt, ja sågar ser en at i enkelte samlag kan nivået i klasse V73 være høyere.
Det er slik utvalget ser det derfor ingen iøynefallende grunn til å opprettholde de to mesterskapene for klasse V65 og V73.
Dette med begrunnelse i at de beste i begge klasser er nærmest like gode.

blant de nest beste over 65 år. Dette i tråd med at det heller ikke kåres mestre i klasse 3 eller 4.
Med den endring som foreslås med å innføre finale for klasse eldre junior, vil antall mesterskap på 100 meter bli det
samme som i dag.

2.2.3 Klasse V65-A

Denne klassen vil bestå av de beste skytterne over 65 år etter kvalitet. Det legges derfor opp til at det er klassesettingsresultater fra foregående sesong som bestemmer om man skal tilhøre klasse V65 A eller V65 B. (Andre betingelser i tabell).
Utvalget mener klassene A og B skal tilstrebes å være omtrent like store. (Se for øvrig forslag angående felthurtigskyting
kapittel 5.1.1)

2.2.4 Klasse V65-B

Denne klassen vil bestå av skyttere over 65 år med de svakeste klassesettingsresultatene. (Andre betingelser i tabell).

2.3 Skivestørrelse/rangering 100 meter
Problemstillinger angående skivestørrelse er strengt tatt utenfor utvalgets mandat, da man her behandler forhold i Skytterbokas kapittel 9. Det har imidlertid kommet flere forslag om å endre skivestørrelsen på 100 meter, eksempelvis til 50 cm
skive. Utvalget har drøftet problemstillingene rundt at mange skyttere i disse klassene skyter 250 poeng, men kommet
fram til at dette først og fremst er en utfordring på Landsskytterstevnet.
For de nest beste skytterne er det bra at de oppnår gode poengsummer, og utvalget mener således at 60 cm skiva bør
opprettholdes. Alternativt kunne det vært sett på en løsning med en progressiv skive hvor tieren blir noe mindre, mens 9,
8 osv. blir større. Utvalget har imidlertid konkludert med å ikke tilrå noen endring.
Rangeringsregler tilhører kapittel 10 i Skytterboka og således også utenfor utvalgets mandat. Det har imidlertid også her
kommet forslag på at det bør tillates desimalrangering. Utvalget mener rangeringsmetodene bør holdes til å skille med
innertiere/innertreff, og ikke gå på desimalrangering. Bruk av desimaler vil forsterke en uønsket utvikling hvor krav til
presisjon i våpen og ammunisjon får ytterligere fokus.

2.4 Klassebenevnelser

Hvis klasse V65 heller deles i to etter kvalitet, vil flere veteranskyttere på et lavere ferdighetsnivå bedre sin sjanse til premie.
Det vil trolig motivere flere til å være med i disse klassene. Dette ut fra en tanke om at det ikke er de som skyter 245 til 250
poeng som slutter med skyting i denne aldersgruppen, men at det kan inspirere flere som skyter lavere poengsummer
(eller ikke deltar) til å delta i en klasse med større muligheter for premie.

Utvalget har drøftet klassebetegnelsene i rekrutteringsklassene. Det er ikke lett forståelig for personer utenfor Det frivillige Skyttervesen å skjønne hvilke aldersspenn det der snakkes om. I andre ungdomsidretter er det vanlig med aldersbetegnelser for klassene, da dette blir lettere forstått i media og av de som ser oss utenfor skyttersporten. Utvalget har
allikevel konkludert med at man vil beholde denne særegenheten. Det bør imidlertid vurderes å sette alderstrinn bak
benevnelsene, eksempelvis «Eldre Rekrutt 14 og 15 år».

Det viktigste for deltakelse i disse klassene er selvfølgelig det gode miljøet, men en kan ikke se bort fra at noen blir
«skremt» av det høye nivået, spesielt i noen samlag. Et klassesystem etter kvalitet, som vi har ellers i seniorklassene, kan
således være den riktige løsningen også for veteranene. Sammenligner man med klasse 3 – 5, er det også bare ett mesterskap der, men man skiller premiene på ulike nivå i klassesettingen.

2.5 Konklusjoner forslag 100 meter

Ulempen som kan føles for de som allerede er i disse klassene, er at et mesterskap blir tatt bort. Når nivået er tilnærmet likt
i de to klassene, er eneste argument for å opprettholde to mesterskap at klassene er så store at veteranene «fortjener» det.
Det er et argument man også kunne brukt på klasse 3 og 4, men der er det altså kun ett mesterskap for klasse 3 – 5.
Utvalget har vurdert om alderen til en slik ny veteranklasse burde vært hevet til eksempelvis 70 år. Der er konkludert med
at man her først og fremst må ta hensyn til de skyttere mellom 65 og 70 år, som har ønske/behov for å kunne skyte på
100 meter. Tvinges skytterne til å skyte på 200/300 meter fram til de blir 70 år, vil flere kunne falle utenfor å ha et godt
konkurransetilbud.
Utvalget tror fordelene med å innføre en kvalitetsinndeling på klassene vil oppheve den opplevde ulempen ved at et
mesterskap blir fjernet. Det synes ikke hensiktsmessig å innføre et eget mesterskap for B-klassen, hvor det kåres en mester

Utvalget foreslår å innføre en ny Skytterklasse for nybegynnere 16 år og eldre.
Utvalget foreslår en ny klasse Eldre Junior for 18-åringer som skal skyte seniorprogram som for klasse 3 - 5.
Utvalget foreslår endringer i veteranklassene på 100 meter. Det innføres to klasser fra 65 år etter kvalitet. Nåværende klasse
V73 fjernes.
Utvalget foreslår at det vurderes en annen klassebenevnelse på rekrutteringsklassene for å bedre forståelsen av aldersinndelingen. (Eksempel Eldre Rekrutt 14 og 15 år)
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3. Forslag klassestruktur 200/300 meter/Grovfelt

3.1 Begrunnelser for forslag 200/300 meter bane/grovfelt

(Forslag til endringer i forhold til dagens system satt i kursiv. B = Bane og F = Felt)

For utvalget har det overordnede målet med klassesettingen på 200/300 meter vært at flere skal få et tilbud som gjør at
det blir enklere å komme inn i skyttersporten, samt at det gis muligheter for større fleksibilitet med hensyn til skytestillinger.

Klassenavn

Program

Opprykk/nedrykk

Restriksjoner/Muligheter

Jegerklassen Som i dag

B: 25 skudd fri skytestilling
F: Som i dag

Som i dag

Begrenses til 8 mm kaliber,
automatgevær og rekyldemper ikke tillatt.

Klasse 1

Som i dag

Ingen krav til opprykk
til klasse 2, da skytteren
kan skyte i klassen
så lenge man ønsker
uansett nivå. Ønsker
skytteren å gå til klasse
2, så går skytteren til
klasse 2A eller B etter
kvalitet.

Alle skyttere kan velge å
skyte i klasse 1. For skyttere
som tidligere har skutt i
klasse 2A – 5/V55, må allikevel ha legeerklæring på
at de ikke kan skyte kne/stå.
Dopingbestemmelsene
gjelder ikke for denne klassen.

Skyttere rykker ned i
klasse 2B etter klassesettingspoengsum.
Skyttere som tidligere
har skutt i klasse 3 – 5.
går til den klasse de sist
var kvalifisert for om
de går ut av klasse 2A
eller B.

Skyttere som tilhører juniorklassene, 3 – 5 eller V55,
og som benytter betablokker eller har fått tillatelse i
forhold til funksjonshemming, må skyte i klasse 2A.
Etter et år i klasse 2A kan
de skyte seg ned i klasse 2B.
Eget mesterskap i feltskyting. Gis ikke anledning til
å være med på NM felt for
EJ/3-5/V55.

Klasse 2A

Hvem i klasse

Som i dag

Alle skyttere kan velge å
skyte i klasse 2A.
Skyttere fra klasse 1
som ønsker å skyte
knestående og som har
nådd klassesettingskravet til 2A. Skyttere
i klasse 2A eller fra 2B
som har kvalitet til
klassen etter oppnådd
klassesettingspoengsum. Skyttere fra klasse
3 – 5 som ønsker å skyte
knestående og liggende.

B:25 skudd med
liggende og
knestående + 10
skudd mesterskap
F: 30 skudd felt + 12
skudd mesterskap
som 3 – 5/V55. Eget
mesterskap, teller ikke
i NM feltskyting.

Nybegynnere som
ønsker å skyte liggende
og knestående. Skyttere
fra klasse 1 som ønsker
å skyte knestående
og som ikke har nådd
klassesettingspoengsum for klasse 2A.
Skyttere som ikke har
kvalitet til klasse 2A.

Som klasse 2A.
Samlet mesterskap
med klasse 2A i både
baneskyting og
feltskyting.

Klasse 3-5

Som i dag

Som i dag

Skyttere fra klasse 2
som ønsker å skyte i
klasse 3 – 5, fordeles
etter kvalitet.

Som i dag

Klasse V55

Som i dag, men ikke
skyttere som benytter
betablokkere. Disse må
skyte i klasse 2A.

Som i dag

Som i dag

Som i dag

Klasse 2B

Skyttertinget 2013 sendte over to saker i tilknytning til klasser på 200/300 meter. Det ene gjaldt om klasse 1 skulle flyttes
til 100 meter, og det andre gjaldt dopingbestemmelser for klasse 2 og V55.
Sakene blir ikke her behandlet særskilt, men utvalgets syn og forslag til endringer både når det gjelder rekruttering og
dopingspørsmålet kommer fram i det foreslåtte klassesettingssystemet.

3.1.1 Jegerklasse

Dagens jegerklasse har kun et konkurransetilbud på feltskyting. Utvalget mener dette tilbudet bør utvides til også å gjelde
baneskyting. Det er et stort potensiale i DFS til å få med flere jegere på stevnene, og utvalget mener at skyting på 200/300
meter er mest hensiktsmessig. Der er også kapasiteten størst på de fleste stevner lokalt. Utvalget mener at jegerne kan
skyte 25-skudd med de skytetider som ellers brukes på 200/300 meter. Premiering som for de øvrige klasser (se ellers
tabell).
Agder skyttersamlag sitt forslag, oversendt utvalget fra Norges Skytterstyre mars 2015, understøtter en slik argumentasjon
i tråd med utvalgets innstilling.

3.1.2 Klasse 1

Utvalget foreslår at klasse 1 får en utvidet ramme fra i dag. Det første som foreslås er at det ikke blir et krav om å gå ut av
klassen selv om man skyter høye poengsummer. Så lenge det ikke innføres mesterskap i klassen, mener utvalget at de
fleste vil ønske å skyte seg oppover i klassesettingssystemet.
Fordelen med et slikt system er at flere tilbys å skyte de stillinger de ønsker å skyte, og som de føler er best for egen
mestring. Utvalget tror det vil medføre at flere vil forbli lengre som skyttere. Trolig er det flere som slutter p.g.a. at programmene blir for vanskelig å mestre.
Utvalget vil imidlertid begrense muligheten for nedrykk til klasse 1 for skyttere fra klasse 3-5. Skyttere fra klasse 3-5 må
ha en legeerklæring på at de ikke er i fysisk stand til å skyte kne og stående skytestilling. Med en slik legeerklæring sikres
skyttere et tilbud i DFS som vi i dag ikke fanger opp i Åpen klasse, hvor det er krav om at de må skyte både liggende og
knestående.

Skytteren skyter seg
opp til klasse 2A etter
kvalitet. Skytteren kan
ved årsskiftet velge å
gå til klasse 1 med kun
liggende skyting, eller
til klasse 3 – 5 med
stående.

Utvalget foreslår således å fjerne dagens Åpen klasse. Den har ikke fungert godt. Samtidig har den ikke løst utfordringer
knyttet til skyttere som ikke har vært i fysisk stand til å skyte knestående.
Nivået i klasse 1 vil trolig øke noe med den nye klassen. Alternativet for de som synes nivået ikke er tilpasset deres ferdighetsnivå som nybegynnere, blir således å skyte i Skytterklassen. Utvalget tror uansett at den nye klassen vil bidra til
flere deltakere i klasse 1, ved at nye grupper skyttere tilbys å skyte kun i liggende skytestilling.
Angående forslaget fra Skyttertinget 2013 fra Kvinesdal skytterlag gjennom Vest-Agder skyttersamlag, om at klasse 1
burde skyte på 100 meter, mener utvalget at klassen bør beholdes på 200/300 meter. Det begrunnes både ut i fra det at
utvalget nå foreslår en voksen rekrutteringsklasse på 100 meter (Skytterklassen), og at dagens klasse 1 på 200/300 meter
har god oppslutning. Spesielt voksne som selv ikke har barn som skyter, vil nok føle at miljøet er riktigere på 200/300
meter hvor de «jevnaldrende» skyter. Dette har også noe med kapasitet på 100 meter versus 200/300 meter. Med de
endringer som foreslås av utvalget, vil det være best kapasitet for klasse 1 på 200/300 meter.
Klasse 1 skyter grovfeltskyting som i dag, med kun liggende skytestilling. Det skal ikke arrangeres mesterskap i klassen
verken i baneskyting eller feltskyting. Det at det ikke er mesterskap er vesentlig når klassen får så stor nivåforskjell som
utvalget foreslår. Ved at mesterskapene gjelder for klassene høyere opp, vil også motivasjonen for å gå i disse klasser bli
større for de beste skytterne.
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3.1.3 Klasse 2A og 2B

Utvalget foreslår at dagens klasse 2 med liggende og knestående skytestilling, deles i to klasser i forhold til nivå. Dette
fordi det med utvalgets forslag vil bli stor nivåforskjell i klassen, og fordi det legges opp til et system med samlet mesterskap for begge klassene.
Trolig mister Det frivillige Skyttervesen en del skyttere, fordi vi ikke har tilrettelagt for større fleksibilitet med hensyn til skytestillinger. Med det systemet utvalget foreslår, kan alle få skyte på sitt nivå i klasse 2 med knestående og liggende skyting.
Utvalget vil ikke foreslå noen eksakt poengsum hvor dette nivået skal ligge, men en fordeling på ca 50% i begge klasser vil
gi et klassesettingsresultat som krever 235+ for å være i klasse A.
Det er utvilsomt slik at mange føler de ikke mestrer stående, men at de allikevel er «tvunget» til å skyte stående. Det på
grunn av at de ikke har lavt nok klassesettingsresultat til å gå ned i nåværende klasse 2.
Ved at Åpen klasse foreslås fjernet, gis skyttere som går på betablokker eller har andre handicap, nå tilbud om å skyte i
klasse 2. Det samme gjelder skyttere fra klasse V55 som må benytte betablokker. Utvalget mener det vil være sportslig
best for klasse V55 om denne klassen blir fri for bruk av betablokkere. Det gjør at alle skyttere i V55 også kan skyte om feltmesterskapene for senior. Det er også en administrativ utfordring med dagens system, at skyttere som benytter betablokkere i klasse V55, selv må si fra for å bli fjernet fra hovedlisten til mesterskapene i feltskyting i klasse 2-5/V55.
Nå er det slik at alle skyttere i klasse V55, også de som går på betablokkere, kan skyte om både bane- og feltmesterskapet i
klasse V55. Sportslig mener utvalget at det er galt, da det knyttes stor prestisje til disse mesterskapene.
Skyttere som må benytte betablokkere, og som tidligere har skutt i V55, gis etter utvalgets anbefaling nå et tilbud i klasse
2A med både et banemesterskap og feltmesterskap. Dette mener utvalget vil bli et godt tilbud til de skyttere i dagens
klasse V55 som må benytte betablokker.
Det presiseres at utvalget mener at ingen skytter fra klasse 2 kan få skyte om feltmesterskapet for klasse Eldre junior, 3 – 5
og V55 om å bli norgesmester i feltskyting. Velger man å skyte i klasse 2, så er det en konsekvens av det nye systemet,
og man er samtidig sikker på at ingen som skyter om feltmesterskapet for senior skyter i en klasse som tillater bruk av
betablokker.
Hvis man tillater skyttere i klasse 2 å kunne skyte om alle mesterskap, gis det også muligheter for at flere skyttere i eksempelvis klasse V55 heller vil velge klasse 2. Det kan bidra til at klasse V55 blir mindre attraktiv, og det ønsker utvalget ikke å
legge opp til.

3.1.4 Klasse 3-5

Utvalget foreslår ingen endringer i disse klassene. Det vil således ikke tillates at det benyttes betablokker i klassene som
skyter om de gjeveste mesterskapstitlene.

Utvalget foreslår at skyttere som tilhører klasse 3 – 5 eller V55, og som benytter betablokkere, må skyte i klasse 2A. Skyttere
med funksjonshemminger som gjør at de ikke kan skyte i en eller flere stillinger, tilbys å skyte i klasse 2A eller klasse 1.
Utvalget foreslår at det innføres et eget samlet mesterskap også i feltskyting for klasse 2A og 2B på samlagsstevner, landsdelskretsstevner og Landsskytterstevnet.

4. Skyteprogram og skytetider
Utvalget har drøftet skyteprogrammer generelt i alle klasser. Utvalget vil ikke foreslå endringer på de nåværende konkurranseprogrammer, ut over de endringer som er beskrevet i forbindelse med klassesetting i kapittel 2 og 3. Skyteprogrammene synes godt tilpassede for mestring i de ulike klasser. Utvalget har fått inn flere forslag for å endre skyteprogrammene i tillegg til LS-utvalgets innspill (kapittel 5.4), men ingen av forslagene har fått tilslutning fra et flertall av
utvalgsmedlemmene.
Flere har sendt innspill om at skytetidene burde bli like for alle på samme arena. Dette gjelder både på 100 meter og
200/300 meter og innendørs 15 meter. Utvalget har fulgt opp dette og foreslår endringer nedenfor.
I tillegg har utvalget drøftet skytetidene på prøveskudd i de ulike disipliner.

4.1 Like skytetider for alle på samme arena
Utvalget har tatt opp problemstillinger i forhold til at det bør være like skytetider på 100 meter og 200/300 meter, samt
innendørs på 15 meter. Utvalget mener som flere innspill at det sikkerhetsmessig er påkrevd at når det ropes «stans» så
skal det gjelde for alle skyttere på samme arena. Når det ropes «stans» flere ganger under samme serie, er det en sikkerhetsrisiko, spesielt utendørs.

4.1.1 100 meter

På 100 meter mener utvalget at skytetidene gjøres lik for alle, ved at også omgangstiden på finaler blir lik for alle.
Uavhengig av om forslaget om å endre klasse V73 blir innført eller ikke, mener utvalget at skytetiden også for veteranfinalen på 100 meter skal være på 2 minutter. Det samme gjelder om ny klasse Eldre junior blir innført, at denne klassen da
får 2 minutter på sin finaleomgang.

4.1.2 200/300 meter

Alle klasser, også de som foreslås som nye, skyter på de samme skytetider som gjelder i dag. Unntatt prøveskuddtid jfr.
punkt 4.2.

4.1.3 Innendørs 15 meter

3.1.5 Klasse V55

Alle klasser får samme skytetid på hele programmet. 15-skudden: 2 minutt – 3 minutt – 2 minutt. 10-skudden: 3 minutt.
Mesterskapsomgang: 2 minutt. Skytes 10 skudd som to serier a 5 skudd er skytetiden 3 + 2 minutt. Alternativet med å
skyte 10 skudd på 4 minutt i serie fjernes.

3.2 Konklusjon forslag 200/300 meter

Dette vil gjelde både mesterskapsprogram alternativ 1 og 2 i Skytterbokas tabell 11.130. Selv om det er lettere å ha oversikt på innendørsbaner for standplassleder, er det viktig at man i all opplæring og konkurranser har respekt for stanskommandoen.

Klasse V55 foreslås opprettholdt som i dag, med den endring at det ikke tillates å benytte betablokker for å delta i klassen.

Utvalget foreslår at Jegerklassen utvides til også å gjelde baneskyting på 200/300 meter.
Utvalget foreslår at klasse 1 skal være en klasse hvor man kan skyte liggende så lenge man vil, uten å bli tvunget opp i
klassesystemet, selv om man skyter 250 poeng.
Utvalget foreslår at nåværende klasse 2 deles i en A og B klasse, hvor dagens Åpen klasse fjernes. Alle skyttere i klasse 3 – 5
kan frivillig velge å skyte i klasse 2A med kun liggende og knestående skyting.
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4.2 Prøveskuddtid
Ved gjennomgangen av mesterskapsprogrammene ble det i utvalget drøftet spørsmål knyttet til prøveskudd og
prøveskuddtid. Etter at man har gått over til elektronisk målmateriell, er muligheten til innskyting mye bedre enn da man
skjøt på papp. Med dagens skytetider medfører det at de fleste skyter flere prøveskudd enn tidligere. Dette gjelder både
foran 15-skudd, før 10-skudd og mesterskapsomgang.
Det positive med det er at skytteren får bedre mulighet til å skyte seg inn. Samtidig ser man en utvikling hvor det skytes
svært mange prøveskudd, ved alle de tre mulighetene. Det er ikke uvanlig å se ungdomsskyttere skyte 10 prøveskudd før
første 5-skudd. Mange prøveskudd medfører at kostnaden for å drive skytesporten blir høyere. Tidligere ble det skutt 11
skudd til sammen på de tre prøveskuddseriene, mens det er god grunn til å tro at det i dag på elektroniske skiver skytes
vesentlig flere prøveskudd i gjennomsnitt.
For seniorskyttere er jo dette et valg som den enkelte tar i forhold til egen økonomi, mens i rekrutteringsklassene så medfører dette en ekstra kostnad for foreldre. Ikke alle foreldre har her de samme økonomiske ressurser.

5. Andre forhold knyttet til mandatet
Dette kapitlet tar for seg problemstillinger gitt i mandatet til utvalget, men som ikke behandles i egne kapittel.

5.1 Feltskytingsdisipliner og programmer
Utvalget har drøftet feltskyting særskilt, og spesielt forslaget fra Vesterålen skyttersamlag som foreslår at V73 skal skyte
felthurtigskytingen fra liggende skytestilling.
Feltskyting i Det frivillige Skyttervesen har, slik utvalget ser det, mange utfordringer som ikke først og fremst er knyttet til
skyteprogrammene. Utvalget mener at mange tiltak i dagens Handlingsplan for feltskyting er gode, og må følges videre
opp. Det har ikke vært flertall i utvalget for å gjøre endringer på dagens skyteprogram, verken i grovfelt eller finfelt.

5.1.1 Felthurtigskyting i veteranklassene over 65 år

Nivået på skytingen har blitt svært høyt på alle arenaer etter innføringen av Sauer 200 STR i 1990. I tillegg har nok det faktum at skytterne nå jevnt over er bedre innskutt også medført at det er lettere å skyte godt nå, samtidig som at alt annet
utstyr skytteren nå kan erverve for å optimalisere skytingen.

Utvalget er enig med Vesterålen i at felthurtigskyting for V73 bør skytes fra liggende skytestilling. Utvalget mener dette
også bør gjelde V65, og under forutsetning av at utvalgets forslag får gjennomslag, vil således utvalget at både V65 A og
V65 B tillates dette. Argumentene for dette er flere. Blant annet at veteraner i den alderen kan ha svært ulike helsemessige
forutsetninger for å «kaste seg» ned.

For å få ned kostnaden kunne man ha innført en begrensing på antall prøveskudd. Utvalget har imidlertid samlet seg
om et mer moderat forslag der prøveskuddtiden opprettholdes på 3 minutter før 15-skudd, og deretter 2 minutter før
10-skudd og mesterskapsomgang til alle klasser. Tiden før mesterskapsomgang skal gjelde både når det er fortløpende
mesterskapsomgang og når finalen skytes særskilt til slutt på stevnet.

Det eneste motargumentet, slik utvalget ser det, er at disse skyttere da ikke har mulighet til å kvalifisere seg for en finale.
Så langt utvalget kjenner til, er det ikke skyttere i nyere tid over 65 år som har greid den prestasjonen, så den muligheten
er mest teoretisk.

5.1.2 Felthurtigskyting og Stang-skyting for klasse eldre rekrutt

4.3 Konklusjon forslag skyteprogram og skytetider
Utvalget foreslår at det innføres lik skytetid på hver av de ulike skytearenaer, innendørs, 100 meter, 200/300 meter.

Utvalget mener det videre bør åpnes for at klasse eldre rekrutt gis mulighet til både å skyte felthurtigskyting og Stangskyting. Felthurtigskytingen bør da som for veteranene over 65 år foregå fra liggende skytestilling. Dette begrunnes ut i fra
det sikkerhetsmessige aspekt, og med at det vil være krevende nok fra liggende skytestilling for disse skytterne.

Innendørs og på 100 meter blir skytetidene som følger for alle klasser:
15-skudd: 2 minutt – 3 minutt – 2 minutt.
10-skudd: 3 minutt. (3 minutt og 2 minutt om 10-skudd på 15 meter skytes over to serier a 5 skudd for alle klasser. 10
skudd på 4 minutt fjernes som alternativ på 15m.)
Mesterskapsomgang: 2 minutt.

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.

Dette gjelder for alle typer programmer. Det gis ikke spesiell skytetid for enkeltskuddvåpen

5.2 Egen klassesetting 15 meter

På 200/300 meter blir skytetidene som følger for alle klasser:
15-skudd: 1,5 minutt – 3 minutt – 2 minutt.
10-skudd: 3 minutt.
Mesterskapsomgang: 75 sekunder.
Tid på prøveskudd på 100 og 200/300 meter for alle klasser endres slik:
Før 15-skudd: 3 minutt.
Før 10-skudd: 2 minutt.
Før mesterskapsomgang: 2 minutt.
Prøveskuddtid innendørs beholdes som i dag.

Utvalget har drøftet forslaget fra Akershus skyttersamlag angående å innføre egen klassesetting på 15 meter. Utvalget
slutter seg ikke til forslaget. Dagens system med èn klassesetting til alle øvelser synes å være tilfredsstillende og et enkelt
system å administrere.
I like stor grad som at det kunne vært ideelt med egen klassesetting på 15 meter, burde det sånn sett også vært en egen
klassesetting i feltskyting. Utvalget mener imidlertid at dette ikke er nødvendig. Noen skjevheter finnes i forhold til hvor
gode skytterne er i de ulike disipliner, men i hovedsak er det enkelttilfelle som har store avvik mellom prestasjonene i de
ulike øvelser.
Det bør heller være slik at personer som skyter nærmest utelukkende stevner innendørs, med et for høyt nivå i forhold
til klassesettingen på bakgrunn av utendørsresultater, blir anmodet om å gå over i en høyere klasse. I dag er dette en
mulighet skyttersamlaget har i forhold til feltskyting, og dette bør vurderes også i forhold til skyttere som skyter 15 meter
innendørs.

16

17
Utredning fra Sotnakk-utvalget

Det frivillige Skyttervesen

5.3 Den norske Skyttermedalje
Nordmør skyttersamlag sitt forslag om å gjøre endringer på programmet for Den norske Skyttermedalje ble oversendt
Sotnakk-utvalget fra Skyttertinget 2015. Utvalget har således drøftet skytingen om skyttermedaljen generelt og forslaget
spesielt.

Utvalget har ikke konkludert med konkrete tiltak angående skyttermedaljen, men mener hele reglementet bør
gjennomgås for en forenkling. Poengsummene på 230 og 260 poeng, for å kunne bli tildelt henholdsvis sølv og gylt
medalje, synes også å være svært lave i forhold til dagens nivå på skytterne. I praksis har ikke disse poengsummene noe å
si, da kravet de fleste steder blir mye høyere. Enkelte steder ser man at medaljene blir tildelt på svært lave poengsummer,
som bidrar til å svekke prestisjen ved tildelingene.

5.3.1 Historie og skyttermedaljen i dag

Skytingen om Den norske Skyttermedalje er den eldste skytingen vi har i Det frivillige Skyttervesen, og ble først skutt
om allerede i 1870. Sølvmedaljen fikk de skyttere som oppnådde 5 i gjennomsnittspoengsum (9 delt skive) på 250 alens
avstand, og innføringen av medaljen motiverte skytterne til trening da det ga status å få medaljen. Slik sett er dette en
svært tradisjonsrik medalje som tildeles både i sølv og gylt (gylt fra 1886), og hvor det i tillegg til medaljen tildeles en flott
diplom (første gang 1880). Det tildeles videre stjerner til de skyttere som står til gullmedaljen, men har denne fra før. Fra
1999 ble det innført et keramikkrus til alle de skyttere som har oppnådd kravet til skyttermedaljen i sølv fem ganger.
Reglementet for å få medaljen er krevende å sette seg inn i, og gjør trolig at ikke mange kjenner til hva som skal til for å
få medaljen. Dette gjelder nok spesielt de nye og yngre skytterne som ikke vet historien til medaljen. Slik systemet er, blir
medaljene tildelt samlagsvis, og poengsummene for å stå til de ulike medaljevalørene avhenger av antall deltakere og
nivået i det enkelte samlag.
Antall skyttere som skyter om Den norske Skyttermedalje har gått mye nedover de siste årene, og i 2014 var det kun 904
skyttere som var registrert som deltakere i henhold til Norges Skytterstyres årbok. Så lenge denne skytingen var knyttet til
Nationens landsskyting (sist 2009), var deltakelsen vesentlig høyere.
Stevnetilbudet har nå blitt så stort at de fleste steder blir denne ærverdige medaljen skutt om på en ukekveld i skyttersamlagene. Dette skyldes nok at deltakerantallet er lite og at man da ikke vil benytte en helgedag. De skyttere som har
medaljene fra før, finner det nok lite interessant å delta i skytingen når det ikke knyttes noen annen skyting i tilknytning til
medaljen. Enkelte samlag har gjort mer eller mindre vellykkede forsøk på å knytte andre skytinger sammen med skytingen
om skyttermedaljen. Andre skyter om medaljen i kretsene som enkelte samlag fortsatt har.

5.3.2 Skyttermedaljen framover

Når utvalget har drøftet hva man bør gjøre med skyttermedaljen i framtida, har det vært en debatt hvor flere forhold har
vært diskutert samtidig. Først og fremst er utvalget enige i at medaljen har stor historisk verdi, og således bør beholdes. På
den annen side mener utvalget at det er liten sannsynlighet for at en revitalisering av denne medaljen vil gi flere skyttere
til DFS. Den motivasjon som lå i få denne medaljen tidligere er neppe mulig å få tilbake, da det i dag er innført mange og
prestisjefylte mesterskap som fenger mer.
Nordmør skyttersamlag sitt forslag om å tilrettelegge for at flere kan skyte om medaljen, ved at V55 får skyte kne i
stedet for stående, mens klasse 1, V65 og V73 får skyte liggende, vil selvfølgelig gjøre at flere kan skyte om medaljene.
Med unntak av skytterne i klasse 1, er det nok mange i denne aldersgruppen som allerede har oppnådd kravene til både
sølv og gylt, og således vil trolig dette ikke være noe viktig tiltak for skyttermedaljen.
Til Skyttertinget 2015 forelå det en saksutredning om at skyttermedaljen også kunne skytes om på 100 meter, og da
i bronsevalør. I dag kan alle skyte om skyttermedaljen, men det på 200/300 meter på programmet som inneholder 3
stående skudd på den ene 10-skudden.
Utvalget mener det sikkert er mulig å gjøre tiltak for at flere kan få skyte om medaljen, men vi er usikre på hvilken status
en slik medalje vil få. I dagens DFS kan ungdom skyte om mange medaljer på stevner, og spørsmålet er om innføring av
enda en medalje som skal administreres er nødvendig og ønskelig.
Heller bør man kanskje se på om det er noe med dagens system for skyttermedaljen som gjør at det ikke føles like gjevt
for skytterne som tidligere. Det at systemet for å få tildelt medaljen er krevende og avhengig av antall deltakere og nivå i
samlaget, bidrar nok også til at få skjønner hva som skal til for å oppnå medaljen.

5.4 LS-utvalgets rapport
I 2014 leverte LS-utvalget en rapport til Norges Skytterstyre. Bakgrunnen var at Skytterstyret hadde bedt LS-utvalget å gå
gjennom gjennomføringen av Landsskytterstevnet 2014, for å se på sportslige og arrangementsmessige tilpasninger ved
finaleavviklinger.
Rapporten ble oversendt Sotnakk-utvalget, og er drøftet særskilt i forbindelse med en gjennomgang av skyteprogrammer
som kom inn under utvalgets mandat.
LS-utvalget var i flere tilfelle delt i sine innstillinger, men det kom konkret forslag fra to personer i utvalget om en endring
av dagens finalegjennomføring for klasse 3 – 5, og hvor det på Landsskytterstevnet ble innført en superfinale (kongelaget)
for de beste skytterne med 10-skudd (3 stå, 3 kne og 4 ligg) på 2 minutter.
Sotnakk-utvalget mener at endringer som eventuelt skal gjøres på finalen på Landsskytterstevnet, også må ses på i
sammenheng med hvordan finaler arrangeres på de andre mesterskapene. Utvalget har som beskrevet i kapittel 4, ikke
forslag til endringer på nåværende program.
Utvalget mener forslag om gjennomføring i forhold til Landsskytterstevnet bør fremmes direkte fra en faggruppe, satt
sammen i LS-utvalget. Siden Sotnakk-utvalget ble opprettet, er det også gjort vedtak om tilpasning i forhold til gjennomføring av kongelaget, blant annet med innertierrangering og endring på prøveskuddtid.
Det har også kommet innspill til utvalget som gjelder Landsskytterstevnet og finalegjennomføringer der, blant annet
egen Stang- og felthurtigfinale for kvinner. Utvalget mener disse forslag kan tas med videre når eventuelt Landsskytterstevnets finalegjennomføringer blir drøftet i framtid.

5.5 Offisielle landsdelskretsstevner 15 meter
På Skyttertinget 2015 ble det fra Akershus skyttersamlag fremmet forslag om at det skulle innføres offisielle landsdelskretsstevner innendørs på 15 meter. Saken ble utsatt til 2016. Administrasjonen foreslo for Skytterstyret at saken skulle
overføres til Sotnakk-utvalget, men i sak 76/2015 vedtok Skytterstyret ikke å gjøre en slik oversendelse. Utvalget har
allikevel drøftet denne saken, da mesterskap på 15 meter ligger innenfor utvalgets mandat i Skytterbokas kapittel 11.
Utvalget har således drøftet fordeler og ulemper ved å innføre offisielt landsdelsmesterskap på 15 meter. Konklusjonen er
at utvalget ikke vil anbefale en slik innføring. Utvalget mener dagens system, hvor det er frivillig opp til landsdelskretsene
å gjennomføre et slikt mesterskap, er en god ordning. Utvalget ser ikke at en slik innføring er nødvendig for å styrke
aktiviteten på 15 meter. Forhold som lange avstander og skivekapasitet har da også medført at enkelte landsdelskretser
ikke har funnet det hensiktsmessig å innføre landsdelskretsstevner.
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5.6 Konklusjon andre forhold knyttet til mandatet
Utvalget foreslår at skyttere i klasse Eldre Rekrutt tillates å skyte Stang- og felthurtigskyting.
Utvalget foreslår at skyttere i klassene over 65 år, klasse 1 og Eldre Rekrutt skyter felthurtigskyting med liggende
utgangsstilling.
Utvalget foreslår at Skytterbokas punkt 7.160, angående samlagets kontroll med klassesettingen, bør også gjelde skyttere
som deltar innendørs på 15 meter.
Utvalget anbefaler at det foretas en gjennomgang av reglementet for Den norske Skyttermedalje.
Utvalget anbefaler ikke at det innføres offisielle landsdelskretsstevner på 15 meter.

6. Oppsummering
Sotnakk-utvalget mener rapporten gir svar på de problemstillinger som er knyttet til mandatet. Utvalget har ikke hatt som
målsetting å «revolusjonere» Det frivillige Skyttervesen innenfor mandatets avgrensning, men har pekt på forslag som vi
tror vil kunne gi bedre tilrettelegging for å rekruttere flere skyttere til DFS. Utvalget vil takke Norges Skytterstyre for
oppdraget, og håper rapporten gir gode innspill til videre behandling.
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