Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:		

Fredag 1. februar
Fra kl. 10.30
Skytterkontoret, Oslo

Deltakere:
		
		
		
		

Reidar Helland,		
Ole Per Strædet,
Johannes Linnerud,
Kurt Arne Berglund,
Runar Sørensen,

Kopi av
referat
(e-post):
		
		
		

Norges Skytterstyre
DFSU
DFS/SFU med varamedlemmer
Samlagsledere og skifeltkontakter
HVST/HV-Distriktene
Ansatte på Skytterkontoret

Sak 1/2008

Innkjøp av elektonisk tidtakersystem

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
generalsekretær
sekretær

Det har kommet inn et forslag om at SFU bør investere i et nytt elektronisk tidtakersystem. Prisene på Emit, som er det ledende merket, er som følger:
Registreringsenhet (1 stk):
kr 18 750
Software:			
kr 4 375
Brikker 150 stk á kr 500:
kr 75 000
Totalt:				
kr 98 125
Dette er minimum av hva vi bør ha dersom vi skal gå til innkjøp av slikt utstyr. Ønskes
for eksempel mellomtider og registrering ved start, kommer kr 18 750 i tillegg for hver
enhet. Det er også mulig å leie utstyr, under forutsetning av at man har gått til innkjøp av programmet til kr 4 375. Det vil koste kr 3 375 pr løp/distanse. I tillegg vil de
ikke leie ut til arrangører som ikke har hatt opplæring/kurs. Det er da mulig å leie inn
personell til dette, uten at det er innhentet noen pris på det.
Drøfting
Det blir ikke aktuelt å gå til anskaffelse av nytt elektronisk tidtakerutstyr fra Emit, grunnet pris. Det skal imidlertid arbeides videre med annet tidtakerutstyr, som er enklere
og vesentlig billigere. Ole Per og Johannes kontakter sine lokale klubber og får tips
om egnet utstyr og pris.
Vedtak
Priser og erfaringer med alternativt utstyr innhentes. Saken tas opp på møtet i mai.

Sak 2/2008

Statusendring for rekrutteringsklassene i NM

Johannes Linnerud har kommet med forslag til endring av status for rekrutteringsklassene i norgesmesterskap i sektorens grener. Følgende ønskes endret:
1. Statusen for rekrutteringskytterne endres fra å være uoffisielle klasser til å bli
offisielle klasser under NM skogsløp og NM skifelt.
2. Det innføres medaljer tilsvarende det rekrutteringsklassene får på bane og feltskyting under Landsskytterstevnet og etter tilsvarende kriterier. Det vil si ”Raufossmedaljer” til vinnerne og ungdomsmedaljer deretter etter gjeldende regler for
deltagere.
Drøftinger:
Før regelverket ble revidert, med virkning fra 1. januar 2007, var det en klasse yngre
junior for utøvere på 16 og 17 år. Denne klassen var offisiell, og skjøt grovfelt. Med nytt
regelverk ble klassen flyttet over til finfelt, hvor denne aldersgruppen normalt hører
hjemme i de andre DFS øvelsene. Klassen ble samtidig gjort uoffisiell i likhet med de
øvrige klassene på finfelt.
DFS/SFU diskutete om det ville være hensiktsmessig å gjøre klasse rekrutt, eldre
rekrutt og junior til offisielle klasser, lik det som normalt er praksis i DFS, eller om man
skal følge den praksis som Idrettsforbundet har i fysiske idretter. I NIF er laveste alder
15 år (i kalenderåret) for å delta i offisielle norgesmesterskap. Dette vil i så fall si klasse
eldre rekrutt og junior i DFS. SFU mener det i første omgang vil være klokt å følge
gjeldende praksis i NIF i denne saken. Uansett vil det trolig virke positivt både med
tanke på rekruttering til idrettsgrenen, og deltakelsen i NM dersom NM øvelsene får
offisiell status i disse klassene.
Premiering på norgesmesterskap i offisielle ungdomsklasser bør følge de øvrige
grener i DFS med Raufoss-medaljer og Ungdomsmedaljer. Ettersom deltakelsen på
NM skifelt og NM skogsløp med skyting ikke kan sammenliknes med deltakelsen på
Landsskytterstevnet, vil det trolig være mer hensiktsmessig å ha medaljefordeling lik
gjeldende regler for Landsdelskretsstevner (§ 12.124), slik at vi sikrer at alle de tre beste
i hver klasse får medalje.
Vedtak
SFU vil søke Norges Skytterstyre om å gjøre klasse eldre rekrutt og junior til offisielle
klasser i alle øvelser i NM skifelt og NM skogsløp med skyting.
SFU vil samtidig søke om å innføre Raufossmedaljer og ungdomsmedaljer lik
gjeldende regler for Landsdelskretsmesterskap i bane og feltskyting i offisielle ungdomsklasser i NM skifelt og skogsløp med skyting.

Sak 3/2008

Dato for møtet i mai

Dato for møtet i mai ble satt til 9. mai. Dette er fredagen i forbindelse med pinsehelgen, og det er fremmet forslag om å endre datoen. Fredag 23. mai er et alternativ.

Vedtak
Ny møtedato er 23. mai 2008.
Dato
1. februar
2. - 3. februar
9. - 10. februar
5. - 6. april
23. mai
26. juli - 2. aug.
19. september
19. - 21. sept.
1. - 2. nov.
5. desember

Møte/begivenhet
Utvalgsmøte
Kurs for nye tillitsvalgte
Regionalt Seminar
NM skifelt
Utvalgsmøte
Landsskytterstevnet
Utvalgsmøte
NM skogsløp med skyting
Regionalt seminar
Utvalgsmøte/julebord

Skytterkontoret, 8. februar 2008

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Sted
Skytterkontoret
Gardermoen
Tromsø
Haltdalen
Skytterkontoret
Førde
Værnes
Værnes
Stavanger/Sandnes
Skytterkontoret/?

Repr. for SFU
Alle
Reidar
Reidar
Reidar
Alle
Reidar
Alle
Reidar
Reidar
Alle

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:		

Fredag 23. mai 2008
Fra kl. 10.30
Skytterkontoret, Oslo

Deltakere:
		
		

Ole Per Strædet,
Johannes Linnerud,
Runar Sørensen,

utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
sekretær

Fraværende: Reidar Helland,		
		
Kurt Arne Berglund,

utvalgsleder
generalsekretær

Kopi av
referat
(e-post):
		
		

Norges Skytterstyre
DFSU
DFS/SFU med varamedlemmer
Samlagsledere og skifeltkontakter
HVST/HV-Distriktene

Sak 4/2008

Premiering NM skogsløp

Herman Erdal vant normaprogram i NM skogsløp 2007. For den innsatsen fikk han en
sølvlysestake med verdi på over kr 2500. I Skytterboka står det at norgesmesteren i
denne øvelsen skal tildeles GIHVs premie, noe Erdal sterkt ønsker seg.
Da vi søkte GIHV om denne premien i forkant av NM, fikk vi følgende svar:
“GIHV ønsker at DFS samkjører dette mesterskapet med Heimevernsmesterskapet i skogsløp
med skyting, med virkning fra 2008, lokalisert til Værnes. Med bakgrunn i dette avventes
støtten til premie til et slikt samarbeid er etablert.”
Det bør også legges til at Heimevernet støttet arrangøren, Løiten skytterlag, med et
beløp på inntil kr. 5000,- til innkjøp av premier.
Drøfting
SFU mener det er beklagelig at de faste troféene som står i Skytterboka ikke blir delt
ut. Det er imidlertid lite SFU kan gjøre med den saken, så lenge giveren ikke har satt
opp noen pokal. Når dette nå er tilfelle, mener SFU at Løiten skytterlag har gitt norgesmesteren en verdig premie som erstatning for GIHVs premie.
Vedtak
SFU vil i brevs form beklage overfor Herman Erdal at han ikke fikk GIHVs premie, slik
Skytterboka sier at han skal, og samtidig forklare hvorfor dette skjedde.

Sak 5/2008

Innkjøp av tidtakersystem

Under møtet i februar ble det vedtatt at det ikke skal investeres i elektronisk tidtakersystem fra Emit, grunnet pris. Det ble imidlertid vedtatt at det skulle arbeides videre
med annet tidtakerutstyr, som er enklere og vesentlig billigere. Ole Per og Johannes
fikk i oppgave å kontakte sine lokale klubber for tips om egnet utstyr, samt å innhente
priser på dette.
Drøftinger:
Erfaringene fra både Ole Per og Johannes` klubber viste at behovet for avansert
tidtakerutstyr ikke er veldig stort for skifelt og skogsløp med skyting. For de fleste
arrangører vil det være mulig å alliere seg med et lokalt idrettslag for å få lånt utsyr
og/eller hjelp til tidtaking. I mange tilfeller går det også greit med en helt vanlig
stopperklokke.
Det som imidlertid er et stort behov, er et skreddersydd regneark (Excel) for skifelt og
skogsløp. Det er ikke nødvendig at alle arrangører av våre øvelser skal lage seg egne
regneark. Slike regneark kan være tidkrevende å lage for den enkelte, samtidig som
mange mangler kompetanse på området.
Vedtak
SFU vil utarbeie et regneark, spesielt beregnet på å arrangere sektorens øvelser.
Det vil søkes hjelp hos eksperter for å få laget en god mal.

Sak 6/2008

Påmeldingsinnskudd på NM

Det har kommet tilbakemeldinger på at innskuddet som ble brukt på NM i Haltdalen
var for høyt, spesielt for rekrutteringsskytterne. I arrangørveiledningen for NM i skifelt
står det ikke beskrevet noen norm for innskudd. Dette bør inn, og det synes naturlig at
innskuddene settes likt i skifelt og skogsløp. I arrangørveiledningen for NM skogsløp
anbefales innskudd på kr 200 for senior, 175 for eldre junior og 100 for rekrutteringsklassene.
Vedtak
Innskudd på kr 200 for senior, 175 for eldre junior og 100 for rekrutteringsklassene skal
gjelde som norm for både NM i skifelt og NM i skogsløp med skyting. Eventuelle avvik
fra norm skal på forhånd avklares med SFU.

Sak 7/2008

Arrangør av NM skifelt 2009

Vi sendte ut brev til tre skytterlag (Tolga, Lesja og Sigdal) tidlig i vinter med anmodning om å søke NM i skifelt for 2009. Samtlige har gitt negativ tilbakemelding.
Vedtak
Det jobbes videre med å skaffe NM arrangører. Potensielle arrangører er Alvdal, Rena,
Knipenborg, Bjerkvik, Rana og Tingelstad.

Sak 8/2008

NM i Skogsløp med skyting på Værnes

Utvalget må utnevne juryleder for NM. Jan Håvard Refsethås er kontaktet, men hadde
ikke anledning. Ola Garli er neste mann på lista.
Vedtak
Utvalgets sekretær får i oppgave å skaffe juryleder til NM i Skogsløp med skyting.

Sak 9/2008

Årsmelding fra skifeltutvalget

Vedtak
Årsmeldingen til DFS årbok for 2007 ble godkjent, med tillegg om at LS konkurransen i
skogsløp med skyting hadde direkte TV-dekning i beste sendetid på NRK.

Skytterkontoret, 4. mai 2008

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:		

Fredag 19. september 2008
Fra kl. 20.00
Heimevernets Utdanningssenter Værnes

Deltakere:
		
		

Reidar Helland,		
Johannes Linnerud,
Runar Sørensen,

utvalgsleder
utvalgsmedlem
sekretær

Fraværende: Ole Per Strædet,
		
Kurt Arne Berglund,

utvalgsmedlem
generalsekretær

Kopi av
referat
(e-post):
		
		

Norges Skytterstyre
DFSU
DFS/SFU med varamedlemmer
Samlagsledere og skifeltkontakter
HVST/HV-Distriktene

Sak 10/2008 NM skifelt 2009

Det har vært muntlig kontakt med Garnison Østerdal v/idrettsoffiser Magne Almås
(Terningmoen). De er positive til at NM i skifelt i 2009 kan arrangeres på et av deres
skytefelt. De kan i tillegg ordne løypekjøring og tidtaking. I praksis betyr det at arrangerende lag vil få betydelig støtte til arrangementet.
Løiten skytterlag er forespurt om de kan påta seg arrangementet, men de har takket
nei. Elverum skytterlag er også forespurt. Tilbakemelding derfra forventes tidlig i uke
42. Dersom svaret blir negativt, vil det være aktuelt å kontakte andre skytterlag i området, eksempelvis Sørskogbygda og Stange og Romedal.
Vedtak
Det jobbes videre med å finne arrangør til NM i skifelt på Elverum.

Sak 11/2008 Landsskytterstevnet - Hva gjør vi fremtiden?

Skogsløpkonkurransen på LS har gjennom flere år vært en suksess, og bør utvilsomt
videreføres. Samtidig er Landsskytterstevnet kanskje vår viktigste arena for å markedsføre sektorens aktiviteter. SFU er enige i at vi har et forbedringspotensiale når det
gjelder å markedsføre skogsløp i forbindelse med LS. Følgende tiltak ble diskutert:
•

Egen stand i forbindelse med “DFS-bua”
SFUs representanter på LS er ofte veldig anonyme. Ved at de er mer synlige, vil det
også være enklere å komme i kontakt med de som er litt nysgjerrige på hva skifelt
og skogsløp med skyting er. I så tilfelle vil en egen stand med diverse lett synlige
bannere etc. være et alternativ. Her kan det være påmelding til LS-konkurransen,

dele ut brosjyrer og evt. selge Forsvarsmerket og profileringsartikler.
Ulempen med dette er at dette fort kan bli litt vel ambisiøst, når utvalget kun
er representert med en person på LS. Konklusjonen ble at man avventer dette
tiltaket, og ser om evt DFSU, Skytterstyret, Rådgivende utvalg etc. vil gjøre noe
liknende.
•

Deltakerpremie på LS-konkurransen
Premieringen på LS har vært et gavekort i “DFS-bua” til alle klassevinnere, samt
gavekort til enkelte tilfeldig uttrukne deltakere. Salgsavdelingen har signalisert at
denne ordningen har skaffet dem en del merarbeid, og vi har derfor sett på alternative måter å premiere på.
Ettersom LS-konkurransen har en klar bredde-profil, vil det trolig være mer riktig
å ha en deltakerpremie, som er lik for alle deltakerne, framfor å premiere vinnerne
spesielt. Deler man for eksempel ut ei T-skjorte med påtrykk til deltakerne, vil alle
få med seg et minne fra konkurransen. Samtidig vil dette også ha god markedsføringseffekt både på LS og når deltakerne kommer hjem til eget skytterlag. Forutsetningen er at premien er noe som vil bli brukt.
Utfordringen med dette er imidlertid at SFU vil måtte bruke noe mere penger på
premiering enn tidligere.

•

Reklamefilm på storskjerm
Dette vil bli både kortbart og tidkrevende å produsere. Samtidig er effekten
usikker, noe som gjør dette lite aktuelt.

Vedtak
SFU ønsker å dele ut en deltakerpremie til alle deltakerne under skogsløp-konkurransen på LS. Sekretæren fremskaffer vareprøver på forskjellige alternative premier til
neste utvalgsmøte. Øvrige tiltak avventes.

Sak 12/2008 Terminliste for 2009

SFU har hatt som mål at NM skifelt ikke skal kolidere med Birkebeiner-rennet,
Forsvarets vintersportsuke, samt NM og NC i skiskyting. For NM i skogsløp var det
avgjørende at dette ikke sammenfalt med Birkebeinerløpet, Sommer-NM i skiskyting
og elgjakta i Nord-Trøndelag. Med dette som utgangspunkt har SFU kommet fram til
følgende datoer:
Vedtak
NM skifelt arrangeres 28. og 29. mars 2009.
NM skogsløp med skyting arrangeres 12. og 13. september 2009.

Skytterkontoret, 8. oktober 2008
Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:		

Fredag 5. desember 2008
Fra kl. 12.00
Skytterkontoret

Deltakere:
		
		
		
		

Reidar Helland,		
Ole Per Strædet,
Johannes Linnerud,
Kurt Arne Berglund,
Runar Sørensen,

utvalgsleder
utvalgsmedlem
varamedlem
generalsekretær
sekretær

Fraværende: Ingen

Sak 13/2008 NM skifelt 2009

Dato for årets NM i skifelt har vi tidligere satt til 28. mars. Garnison Østerdal er veldig
positive til et slikt arrangement, og har sagt seg villige til å hjelpe til med arrangementet på Terningmoen. Nå viser det seg at dette arrangementet kolliderer med samlagsmesterskap i feltskyting i Østerdal. Dette skal også gå på Terningmoen, og Elverum
skytterlag ser ingen mulighet til å kombinere disse arrangementene.
Alternativer til løsninger:
• Finne en annen arrangør og sted til denne datoen
• Finne ny dato
• Søke samarbeid med Forsvarets vintersportsuke i Bardufoss
Vedtak:
Vi jobber først og fremst med å finne en alternativ arrangør av NM på den fastsatte dato.
Reidar tar kontakt med Oddbjørn Larsen, skifeltkontakt i Agder. Dersom ikke dette fører
til noen løsning, spør vi følgende skytterlag: Stallvik/Rissa (Per Johan Gjølga), Mo i Rana,
Trondhjems og Øversjødalen.
Arrangør av NM skifelt 2009 tilbys dobbelt arrangementsbidrag, 20 000 kroner.

Sak 14/2008 Aktivitetsplan 2009-2010

Skyttertinget 2008 vedtok en aktivitetsplan for 2009 og 2010. I denne aktivitetsplanen er
et av de prioriterte målene at deltakelsen i NM skifelt og NM skogsløp med skyting skal
økes med 10%. Hvilke tiltak vil skifeltutvalget gjøre for å nå dette målet?
Vedtak:
1) Sende ut personlige brev til tidligere NM deltakere.
2) Annonsering i Skyttertidende og på www.dfs.no
3) Sende ut spesiell invitasjon til lokale skiskytterklubber.
4) Sende innbydelse til alle skytterlag, samt purring pr. e-post.

Sak 15/2008 Aktivitetskonkurransen 2009

Aktivitetskonkurransen for 2008 har vært en opptur. Det har vært en pen økning både
når det gjelder antall deltakere og antall lag. Potensialet for ytterligere økning er imidlertid til stede.
Det har i årets konkurranse vært litt forskjellig tolkning av hvem som kan delta i
konkurransen. Det bør presiseres i innbydelsen hvem som kan telle som deltakere i
lagmesterskapet.
Skal forøvrig Aktivitetskonkurransen videreføres på samme måte som i 2008, eller skal
regelverket justeres?
Deltakerpremie for aktivitetskonkurransen må bestemmes.
Vedtak:
Aktivitetskonkurransen skal fortsette som i 2008, med følgende presisering av hvem
som teller i konkurransen: Deltakere som ikke er medlemmer i skytterlaget kan telle i
konkurransen, forutsatt at disse ikke er medlem av andre skytterlag.
Det bestilles sportsbriller som deltakerpremie for 2008.

Sak 16/2008 Deltakerpremie på LS-konkurransen 2009

Utvalget har tidligere drøftet alternativer til den premieringen som har vært på de
siste års LS-konkurranser. Vareprøver og priser er hentet inn.
Vedtak:
Vi bestiller T-skjorter av teknisk type som deltakerpremie for LS-konkurransen. Runar
designer et motiv som skal trykkes på. Dette bør være nøytralt med tanke på at dette
kan brukes som premie i flere år.

Sak 17/2008 Møteplan og representasjon for 2009
Vedtak:
Oversikt over møter og aktiviteter:
Dato
Møte/begivenhet
6. februar
Utvalgsmøte
28. mars
NM skifelt
8. mai
Utvalgsmøte
1. - 8. aug.
Landsskytterstevnet
11. september Utvalgsmøte
12. - 13. sept. NM skogsløp med skyting
4. desember
Utvalgsmøte/julebord

Skytterkontoret, 7. desember 2008

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Sted
Skytterkontoret
?
Skytterkontoret
Evje
Værnes
Værnes
Skytterkontoret/?

Repr. for SFU
Alle
Reidar
Alle
Reidar
Alle
Reidar
Alle

