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1 Formål
Heimevernet (HV) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) har som formål å tjene hverandre i den
virksomhet som har til hensikt å styrke skyttersaken og landets forsvar.
1.1 Innhold
Denne samarbeidsavtalen omfatter retningslinjer for følgende samarbeidsområder:
• formål
• opplæringstiltak
• felles bruk av anlegg
• fei leskonkurranser
• HVs assistanse ved DFS-arrangementer
• tiltak for økt samarbeid
• profilering
• reforhandling/heving av avtalen
• ikrafttreden.
Hensikt
Avtalen har til hensikt å synliggjøre felles virksomhet, samt å gi nødvendige retningslinjer til
organisasjonsledd som er ansvarlige for koordinering av gjennomføringen.
1.2

1.3 Forpliktelse
Organisasjonene forplikter seg til å fremme saker som anses å være av felles interesse, og som
gagner både DFS og Forsvaret.
1.4 Avtaleparter
Sjef for Heimevernet og generalsekretæren for Det frivillige Skyttervesen er hovedparter i avtalen.
Avtalen omfatter også organisasjonenes underliggende ledd som utøvende avtaleparter.
2 OPPLÆRINGSTILTAK
Opplæringstiltak innenfor felles fagområder skal koordineres mellom Skytterkontoret og
Heimevernsstaben, slik at deltakere fra begge organisasjoner kan være deltakere. Unntak fra dette
er opplæringstiltak som av sikkerhetsmessige grunner ikke kan ha deltakere uten
sikkerhetsklarering. Den andre part skal i enhver anledning inviteres til å kunne informere om egen
organisasjon ved interne opplæringstiltak. Hensikten er å bygge opp under samarbeidet på alle
nivå i organisasjonene. Samarbeid om opplæringstiltak gjelder i alle organisasjonsledd, sentralt,
regionalt og lokalt.
Sentrale opplæringstiltak - skyteinstruktørkurs I og li
I anledning felles interesse for opplæring av skyteinstruktører skal HV og DFS videreføre sine
samarbeidskurs.
• Tid og sted for disse samarbeidskursene avtales årlig mellom Skytterkontoret, Heimevernets
skole- og kompetansesenter (HVSKS) innen 1. oktober året forut for gjennomføring. Kursene tas
inn i HVs kursplan. Skytterkontoret sørger for kunngjøring i egne ledd.
• HV-distriktene melder på elever til sentrale kurs og samlinger til HVSKS. Ordinære
påmeldingsrutiner følges. HVSKS foretar uttak av elever fra HV. Elever fra DFS melder seg på til
Skytterkontoret som foretar uttak av DFS-elever. Avtaler om kvoter på sentrale kurs avklares
mellom Skytterkontoret og HVSKS.
• DFS kan etter avtale med HV-distriktene støtte distriktene med gjennomføring av
skyteinstruktørkurs og/eller skytetrening for skarpskyttere. Kursene gjennomføres lokalt med
2.1
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instruktører fra DFS. DFS dekker kostnadene for sine instruktører. Tidspunkt, varighet, sted,
innhold mv. avtales mellom HV-distriktet og DFS.

2.2 Distriktsvise opplæringstiltak
Opplæringstiltak skal avtales mellom distriktssjefene i HV og skyttersamlagene som har naturlig
tilhørighet i samme område.
•

Arrangør og tidspunkt bestemmes på distriktsnivå, men skal ved behov tas opp på det
regionale distriktssjefsmøtet. Planlagte kurs/samlinger tas med i regional/distriktsvis kursplan.

•

DFS/samlagene sørger for kunngjøring innen sine ledd i organisasjonen. HV-distriktene og
skyttersamlagene sender påmelding for sine elever direkte til det HV-distrikt som er pålagt
arrangementet.

•

Endelig uttak av elever skjer i samarbeid mellom det HV-distrikt som er arrangør og det aktuelle
skyttersamlag.

2.3 Lokale opplæringstiltak
Lokale opplæringstiltak skal avtales mellom HV-området og de skytterlagene som har naturlig
tilhørighet i samme område. Før samarbeidet iverksettes skal tilhørende HV-distriktssjef godkjenne
avtalen.
Skytterlagsmedlemmer som ikke er HV-personell kan delta i HV-distriktenes lokale kurs/samlinger
etter HV-distriktenes nærmere vurderinger og avgjørelser i det enkelte tilfelle.

2.4 Godtgjørelse for HV-personell
For deltakere som har beordring fra HV utbetales regulativbestemt godtgjørelse iht. gjeldende
satser.

2.5 Godtgjørelse for deltakere som ikke er HV-personell
Dekning av utgifter for deltakere som ikke er HV-personell påligger DFS/skyttersamlag/ skytterlag,
herunder utgiftene kursstedet har til forlegning og forpleining av disse deltakerne.

3 FELLES BRUK AV ANLEGG
3.1 Felles bruk av anlegg og materiell
Etter DFS sine grunnregler skal HV så langt som mulig gis anledning til å benytte skytter-lagenes
baner, etter avtale med det enkelte skytterlag. Skytterlagene oppfordres til å legge til rette for slik
utleie til rimelige priser, iht. sentrale maler for utleie til Forsvaret/HV.
DFS skal bistå HV ved utvelgelse av skytterlagsanlegg spesielt egnet for HVs bruk. Slike anlegg,
hvor HV inngår bruksrettsavtale med det enkelte eierlag, skal DFS prioritere ved tildeling av
tilskudd til sikkerhets- og miljømessig utbedring.
DFS skal også gi disse anleggene fortrinn med hensyn til aktivt tilsyn og kontroll. DFS overtar
likevel ikke det enkelte skytterlags ansvar som avtalepart og anleggseier for sikkerhet,
driftsmessige forhold mv. for sitt anlegg.

3.2 Felles trening og instruksjon
Frivillig trening eller instruksjon som arrangeres av en av partene skal være åpen for medlemmer av
begge organisasjoner, når treningen ikke er sikkerhetsklarert og kapasiteten tillater det.

3.3 Søknad om anleggsmidler
Dersom det søkes midler fra HV skal gjeldende direktiver for søknad om midler legges til grunn.
Frist for å søke midler til skytebane er 15. mai, mens det for skytterhus ikke gjelder særskilte frister.
Søknaden rettes til HV-distriktene, som vil være skytterlagenes kontaktpunkt i videre
saksbehandling.
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3.4 Samarbeidsmøter
Samarbeidet om anleggsspørsmål sentralt, herunder forhold vedrørende støy, sikkerhet,
bruksrettigheter mv., ivaretas gjennom årlige samarbeidsmøter, jfr. pkt. 6.1 f.

3.5 Kontakt mot Forsvaret og Forsvarsbygg
HVST skal være Skytterkontorets kontaktpunkt ovenfor Forsvarsbygg og andre militære
myndigheter, og bistå eller representere DFS etter nærmere avtale i den enkelte sak.

4 FELLESKONKURRANSER
I enhver sammenheng hvor idrettslige konkurranser avholdes, skal det legges til rette for at
deltakere fra begge organisasjoner kan delta. Tillempelser i opplegget ut fra lokale forhold og
deltakernes alder/ferdighetsnivå bør finne sted for å tilrettelegge for flest mulig deltakere.

4.1 Militær deltakelse i DFS-stevner
DFS skal legge til rette for at personell fra Forsvaret skal kunne delta i organisasjonens stevner med
AG-3, HK-416 eller annet DFS-godkjent tjenestevåpen iht. Skytterboka.

5 HVs ASSISTANSE VED ARRANGEMENTER I REGI AV DFS
HVs assistanse ved DFS' arrangementer skal skje innen rammen av «Bestemmelser for Forsvarets
støtte til eksterne aktører». Frist for innmelding av ønskemål for assistanse er medio februar året før
arrangementet skal foregå.

6 TILTAK FOR ØKT SAMARBEID
Organisasjonene skal i sin virksomhet søke tiltak som fremmer begge organisasjoner. Ved dannelse
av fora for koordinering og opplæring skal den andre part bli forespurt om deltakelse. HV har for
tida ungdomsgrupper i 3 distrikt: HV-02, HV-08 og HV-12.
For at samarbeidet skal utvikles og bestå på et høyt nivå, skal:

6.1 Sentralt
a)

HVST og Skytterkontoret skal utveksle skriftlig informasjon om hovedbegivenheter, herunder
fastsettelse av frister for påmelding året før aktivitetene skal foregå.

b)

Sjef HV skal være utnevnt til Forsvarets representant i Norges Skytterstyre og ha stemmerett.

c)

HVST skal utnevne en representant i Det frivillige Skyttervesen, Ungdomsutvalget (DFSU) med
stemmerett.

d)

HV skal invitere inntil 3 representanter fra DFSU til sitt møte for ungdomskonsulenter.
Invitasjonen skal sendes til Skytterkontoret.

e)

HV-bladet og Norsk Skyttertidende skal inviteres til større arrangementer som organisasjonene
avholder.

f)

Det avholdes to årlige møter mellom DFS og HVST, hvor blant annet tilskudd til sivile
skytebaner og aktuelle spørsmål vedrørende samarbeidet gjennomgås. Møter skal avholdes i
første og annet halvår. Nærmere tidspunkt skal initieres fra DFS.

g) Gjensidig utveksling av terminlister og adresser på kontaktpersoner skal skje årlig, så snart
disse er ferdigstilt.

6.2 Regionalt/distrikt
a)

HV-distriktet skal inviteres med en representant til skyttersamlagets ombudsmøte. HV
representanten har tale-, men ikke stemmerett.

b)

Representanter fra skyttersamlagets ungdomsutvalg inviteres til de årlige møter for
ungdomsledere i HV-distriktet. Representantene har talerett.

c)

Distriktene og samlagene skal fortløpende utveksle endringer i kontaktpersonell, så snart dette
er klart.
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d) Distriktene og samlagene skal etablere et system for planlegging/samordning av neste års
aktiviteter. Det er samlagets ansvar å ta initiativ til et slikt årlig møte. Møtet må holdes senest 1.
desember året før aktivitetene skal foregå. Referat fra møtet skal sendes umiddelbart til HVST
og DFS.
e) Når HV-avdelinger gjennomfører skytinger på DFS-baner, skal HV føre liste over antall soldater
og antall skutte skudd. Listen skal oversendes skytterlaget senest to uker etter gjennomført
skyting.
6.3 Lokalt/område
a) Områdesjefen har innenfor sitt HV-område møterett og skal inviteres til skytterlagenes
årsmøte, hvor han har tale-, men ikke stemmerett.
b) Et hvert skytterlag kan i samarbeid med lokalt HV-område vurdere ulike samarbeidsformer en
gang hvert år. Slikt samarbeid kan også omfatte ungdomsarbeid.
c) Rapportering i forbindelse med skyting på DFS baner, se pkt. 6.2.e.
7 PROFILERING
Det kan søkes samarbeid om informasjon og profilering i forbindelse med arrangementer hvor
begge parter har interesse. På sentralt nivå er Kommunikasjonsseksjonen/HVST ansvarlig for
koordineringen av profileringsarbeidet.
7.1 Landsskytterstevnet
Det er egen samarbeidsavtale mellom Forsvaret og DFS om Forsvarets støtte til Lands
skytterstevnet. Avtalen omfatter også HVs innsats i forbindelse med Landsskytterstevnet.
7.2 Forsvarets dager
Ved deltakelse på messer av typen Forsvarets dager, skal DFS og HV søke samarbeid om leie
av stand, transport av materiell og tilrettelegging. Slikt samarbeid skal initieres fra den part som
først finner interesse for deltakelse i slikt arrangement. Samarbeidet skal koordineres av
Heimevernets ansvarlige avdeling og Skytterkontoret.
7.3 Andre arrangementer
I forbindelse med profilering på lokale handelsdager og messer kan det søkes samarbeid mellom
de lokale avdelinger og skyttersamlag/-lag. Slikt samarbeid skal initieres fra den part som først
finner interesse for deltakelse i slikt arrangement. Informasjonsmateriell fra begge organisasjoner
skal søkes utdelt i slike anledninger.
8 HEVING AV AVTALEN
Avtalen kan av begge parter kreves reforhandlet. Dersom reforhandlingen ikke fører fram kan
avtalen av begge parter heves med 6 måneders varsel. Hevingstiden regnes fra mottakelse av
hevningsvarsel.
91KRAFTTREDEN
Denne avtale gjøres gjeldende fra 1. august 2018. Fra samme dato opphører tidligere avtale
mellom partene, datert 1. oktober 2005.

Side 6 av6

