Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:		

Fredag 6. februar
Fra kl. 10.30
Skytterkontoret, Oslo

Deltakere:
		
		
		
		

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

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
generalsekretær
sekretær

Fraværende: Ingen

Sak 1/2009

Aktivitetskonkurransen 2009

2008 ble en flott opptur for Aktivitetskonkurransen, med 585 deltakere. Det er nesten
en dobling i forhold til året før. Ny innbydelse vil bli gjort ferdig til møtet for godkjenning. Denne er i henhold til de endringer som ble vedtatt i desembermøtet 2008.
Dato for utsending bør fastsettes.
Vedtak:
Innbydelsen sendes ut rett over påske. Sendes ut både elektronisk og pr. post sammen med skogsløp-heftet. I tillegg legges det opp til at Aktivitetskonkurransen skal
markedsføres på www.dfs.no.

Sak 2/2009

NM skifelt 2009

Torridal skyttrlag har påtatt seg å arrangere NM Skifelt 2009. De er i full gang med
forberedelsene til arrangementet, og så langt ser det veldig lovende ut.
Innbydelse er mottatt fra arrangøren. Denne må bearbeides før utsending. Dette er
forhåpentligvis klart til møtet, slik at SFU kan godkjenne den endelige innbydelsen.
Vi bør i fellesskap komme fram til en del navn på personer som bør få personlig innbydelse. Dette vil forhåpentligvis gi NM et løft i antall deltakere.
I tillegg må juryleder for NM utnevnes.
Vedtak:
Innbydelsen ble godkjent.
Jarle Tvinnereim utnevnes til leder av juryen.

Sak 4/2009

Arbeidsinstruks for juryleder

Det har vært savnet en arbeidsinstruks for juryleder under NM. Utvalget utarbeider
en slik innstruks i fellesskap. Liknende instruks er innhentet fra NSSF, slik at denne kan
brukes som et utgangspunkt. Denne ligger vedlagt.
Vedtak:
Utkast til instruks ble utarbeidet. Denne renskrives og skal bearbeides videre på neste
møte.

Sak 5/2009

Endring av Skytterbokas § 18.140, pkt. 2

I Skytterbokas §18.140 pkt. 2 står det at sektorens tillitsvalgte i samlag har virketid fra 1.
januar. Øvrige tillitsvalgte i samlag har virketid regnet fra og med ombudsmøtet.
Vil det være hensiktsmessig at også tillitsvalgte i skifeltsektoren har lik virketid som
øvrige i samlag?
Vedtak:
Utvalget ser det som en fordel at §18.140 endres slik at virketiden blir fra og med
ombudsmøtet.

Sak 6/2009

Dispensasjonssøknad fra Ole Martin Erdal

Ole Martin Erdal, f. 17.09.1992, søker om å få delta i klasse eldre junior under årets NM
i skifelt. Etter alder hører han til i klasse junior (finfelt). Erdal fikk dispensasjon for det
samme under NM i skogsløp med skyting i 2008, men ble dessverre forhindret fra å
delta.
Vedtak:
Søknaden innvilges.

Skytterkontoret, 8. januar 2009

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:		

Fredag 8. mai
Fra kl. 10.30
Skytterkontoret, Oslo

Deltakere:
		
		
		

Reidar Helland,			
Ole Per Strædet, 		
Anna Kirsten Hellevang,
Runar Sørensen, 		

utvalgsleder
utvalgsmedlem
varamedlem
sekretær

Fraværende: Kurt Arne Berglund, 		
		
Johannes Linnerud,		

generalsekretær
utvalgsmedlem

Sak 7/2009

NM skifelt og NM skogsløp med skyting 2010

Rand skytterlag har søkt om å arrangere NM i skifelt 2010. Rand ønsker at NM arrangeres 13. og14. mars 2010.
Vi har foreløpig ingen søkere til NM skogsløp med skyting 2010.
Dato for begge NM i 2010 må fastsettes slik at vi kan få det inn i listen over “Hovedbegivenheter i 2010”.
Vedtak:
Rand skytterlag tildeles NM i skifelt for 2010. Dato for arrangementet settes til
13. og 14. mars.
Dato for NM skogsløp med skyting 2010 settes til 11. og 12. september.
Arrangør må på plass snarest. Ny utlysning før sommeren.

Sak 8/2009

NM skogsløp med skyting 2009

Skjelstadmark skytterlag skal i år samarbeide med Lånke skytterlag om årets NM i
skogsløp med skyting. Det gjenstår ennå å få på plass en avtale med HV-12, men det
jobbes med saken.
Leder av juryen må utnevnes.
Vedtak:
Olav Solheim var juryleder i fjor, og han spørres om han vil ta den jobben i år også.

Sak 9/2009

Samling for skifeltkontakter

Det har vært diskutert å ha en samling for alle landets skifeltkontakter i forbindelse
med NM i skogsløp med skyting. Det er satt av midler på budsjettet for dette. Skal
dette gjennomføres må det utarbeides en plan og program for samlingen.
Vedtak:
Utvalget har startet arbeidet med å sette sammen et program. Dette vil bli jobbet
videre med på e-post.

Sak 10/2009 Arbeidsinstruks for juryleder

På forrige utvalgsmøte (sak 4/2009) ble det jobbet med en arbeidsinstruks for leder
av juryen ved NM skifelt og NM skogsløp med skyting. Denne må gjennomgås og
godkjennes.
Vedtak:
Instruksen godkjennes med noen små endringer.

Sak 11/2009 Søknad om ekstra økonomisk bidrag fra Torridal skl.

Torridal skytterlag har søkt om ekstraordinært bidrag for NM arrangementet.
Arrangøren har fått utbetalt kroner 20 000 i bidrag for arrangementet, noe som er det
dobbelte av hva som er vanlig bidragssats. Begrunnelsen for dette er at de påtok seg
arrangementet kort tid før stevnet skulle arrangeres.
Vedtak:
Arrangementsbidraget er ment å dekke utgifter til arrangøren i forbindelse med NM,
og det har ikke vært tradisjon for å dekke utgifter utover dette. Dersom utvalget skal få
et godt nok grunnlag for å behandle søknaden, bes Torridal skytterlag fremvise bilag
for søknadssummen, samt regnskap for mesterskapet. Saken utsettes inntil bedre
dokumentasjon er på plass.

Sak 12/2009 Årsmelding til Årboka

Årsmeldingen til DFS/SFU må godkjennes.
Vedtak:
Årsmeldingen godkjennes.

Skytterkontoret, 16. mai 2009

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:		

Fredag 11. september
Fra kl. 20.30
Værnes

Deltakere:
		
		
		

Reidar Helland,			
Johannes Linnerud,		
Anna Kirsten Hellevang,
Runar Sørensen, 		

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
sekretær

Fraværende: Kurt Arne Berglund, 		
		

generalsekretær

Sak 13/2009 Forslag til ny øvelse i skogsløp/skifelt

Jarle Tvinnereim har motatt et forslag om alternativt konkurranseprogram, som han
har videresendt til SFU.
Forslag: Det skytes først 20 skudd på bane/15m, 10 ligg + 10 stå. Deretter blir det
start etter “Gunder-metoden” uten gevær. Det gis 20 sek tillegg pr tapt poeng, samt bonussekunder på innertier for å få spredning. 10 km langrenn.
Noe kortere i løping.
SFU har diskutert saken og kommet fram til at dette virker positivt, spesielt med tanke
på at det da vil bli vesentlig enklere å arrangere skifelt på steder hvor man har lite
egnede områder for denne øvelsen. Når det gjelder skyteprogram og tilleggstid, så
ønsker utvalget å litt mer tid på å diskutere dette. Det tas sikte på at saken gjennopptas i møtet i desember, og at dette kan bli en prøveordning i 2010.
Vedtak:
Saken utsettes til møtet i desember.

Sak 14/2009 NM skogsløp med skyting på LS

Skogsløpkonkurransen på LS har væt en stor suksess, med opp mot 250 deltakere.
Dette viser hvor stort potensiale denne grenen har, bare tidspunkt og tilgjengelighet
er tilrettelagt. I motsetning til LS konkurransen, så har man i NM (med få unntak) slitt
med lav deltakelse. Grunnene til det kan være mange, men det er mye som tyder
på at dersom NM hadde vært arrangert i forbindelse med LS, ville oppslutningen og
interessen vært en helt annen.

Utfordringene med å få NM integrert i LS har først og fremst vært at tidsplanen på
Landsskytterstevnet har vært og er hardt presset. Det har derfor virket ganske urealistisk at man kan få til dette, spesielt dersom det både skal arrangeres sprint og normalprogram med det opplegget som er i dag.
Norges Skytterstyre har en målsetning om at deltakelsen i sektorens NM-øvelser skal
opp, noe SFU tidligere har diskutert. Så langt ser det ikke ut til at noen av de tiltakene
SFU har gjort har fungert tilfredsstillende. Nye endringer bør derfor komme, og dette
er trolig et være eller ikke være for skifelt og skogsløp som offisielle øvelser i DFS på
sikt. SFU bør derfor se på alternative arrangementsformer, som muliggjør at NM i
skogsløp med skyting kan integreres i LS, da dette ser ut til å være den beste måten å
øke deltakerantallet på. Et eksempel en slik endring kan være:
•

Feltskytingen på LS (både grovfelt og finfelt) teller som skytedelen av NM normalprogram. Løpedelen avvikles som et rent skogsløp med jaktstart etter “Gundermetoden” over 9 km (senior), uten gevær. Førstemann i mål vinner. Dette vil trolig
bli både spennende og attraktivt for mange, også de som ikke vanligvis deltar på
skogsløp med skyting. Skogsløpet kan for eksempel avvikles på torsdag, når alle
har skutt ferdig felten på LS.

•

Sprintøvelsen kan avvikles med kveldskonkurranser, som fungerer som kvalifisering til en finale for de beste i hver klasse. Et forslag kan være å avvikle dette på
fredag eller lørdag.

•

Stafetten, som har vært arrangert med suksess de siste årene, kan i første omgang
droppes, og vi kan gå tilbake til den gamle måten ved at man plukker ut de beste
fra hvert samlag på sprintøvelsen.

Utvalget ser positivt på å få lagt NM i skogsløp med skyting inn under Landsskytterstevnet, og utvalget tror dette kan slå veldig positivt ut i antall deltakere. Formen på
arrangementet som er skissert ovenfor, var utvalget derimot ikke enig i. De mente
at skyting med høy puls og uten skyteklær var en del av idrettsgrenens særpreg, og
at dette måtte ivaretas. Utvalget kom med et forslag om at normaldistansen kunne
arrangeres utenom LS arenaen, men på et tilrettelagt tidspunkt, slik at det passer for
flest mulig. Dette er selvsagt en utfordring, ettersom tidsplanen på LS er stram og den
arrangementsformen det legges opp til er tidkrevende.
Vedtak:
Saken utsettes til møtet i desember.

Sak 15/2009 Budsjett

Norges Skytterstyre har bedt alle sine utvalg og råd om å se på budsjettet for neste
år om mulige innsparinger. SFU bør som følge av dette se på sitt budsjett for 2010.
Forslag til budsjett for 2010 følger vedlagt.

Vedtak:
Administrasjonens forslag til budsjett for 2010 vedtas.

Skytterkontoret, 01. november 2009

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:

Fredag 4. desember
Fra kl. 11.30
Skytterkontoret, Oslo

Deltakere:

Reidar Helland,
Johannes Linnerud,
Rolf Magne Hellevang,
Kurt Arne Berglund,
Runar Sørensen,

Fraværende: Anna Kirsten Hellevang,

utvalgsleder
utvalgsmedlem
varamedlem
generalsekretær
sekretær
utvalgsmedlem

Sak 16/2009 NM skogsløp med skyting på LS

Skogsløpkonkurransen på LS har væt en stor suksess, med opp mot 250 deltakere.
Dette viser hvor stort potensiale denne grenen har, bare tidspunkt og tilgjengelighet
er tilrettelagt. I motsetning til LS konkurransen, har man i NM (med få unntak) slitt
med lav deltakelse. Grunnene til det kan være mange, men det er mye som tyder
på at dersom NM hadde vært arrangert i forbindelse med LS, ville oppslutningen og
interessen vært en helt annen.
Utfordringene med å få NM integrert i LS har først og fremst vært at tidsplanen på
Landsskytterstevnet har vært og er hardt presset. Det har derfor virket ganske urealistisk at man kan få til dette, spesielt dersom det både skal arrangeres sprint og normalprogram med det opplegget som er i dag.
Norges Skytterstyre har en målsetning om at deltakelsen i sektorens NM-øvelser skal
opp, noe SFU tidligere har diskutert. Så langt ser det ikke ut til at noen av de tiltakene
SFU har gjort har fungert tilfredsstillende. Nye endringer bør derfor komme, og dette
er trolig et være eller ikke være for skifelt og skogsløp som offisielle øvelser i DFS på
sikt. SFU bør derfor se på alternative arrangementsformer, som muliggjør at NM i
skogsløp med skyting kan integreres i LS, da dette ser ut til å være den beste måten å
øke deltakerantallet på. SFU har diskutert ulike løsninger, og kommet fram til en løsning, som vil passe inn:
•

Feltskytingen på LS (både grovfelt og finfelt) teller som skytedelen av NM normalprogram. Løpedelen avvikles som et rent skogsløp med jaktstart etter “Gundermetoden”, uten gevær. Førstemann i mål vinner.
Løypelengden på normaldistanse er vanligvis 9 km (for senior menn). Det er

aktuelt å gjøre løpedelen noe kortere, i håp om å få med enda flere deltakere. I så
tilfelle vil man måtte gjøre tidstillegget for hver bom mindre enn i dag. Det vurderes også å gi “bonus-sekunder” for innertreff, slik at vi får mer spredning i startfeltet.
SFU ønsker at det skal benyttes standard-beger, tilsvarende det som er i Stangog felthurtigskyting. Det må derfor være forhåndspåmeling, samtidig med øvrig
påmelding til LS.
Klasse 1, som er eneste DFS-klasse som ikke skyter knestående i grovfelt, vil delta
og premieres i skytterklassen. Øvrige deltakere fordeles i klasser etter alder, lik det
som er vanlig for skogsløp og skifelt i dag.
SFU ønsker også at det skal tilrettelegges slik at øvelsens utøvere, som kun har skiskyttergevær (finfelt) skal kunne delta. Dette gjøres ved at det settes opp ett eller
flere lag til slutt i finfelten, disse deltar ikke i sine klasser i feltskyting, men skytingen teller kun som kvalifisering til normalprogram i NM.
SFU ønsker at skogsløpet avvikles på torsdag, når alle har skutt ferdig felten på LS.
Denne dagen er det også satt av tid på formiddagen i den foreløpige tidsplanen.
•

Sprintøvelsen har vært arrangert på LS i flere år, riktignok i en litt “uformell” form.
Dette har vært en suksess. SFU ønsker derfor at denne øvelsen videreutvikles, slik
at det kan bli en NM-øvelse. Man ser for seg to eller tre kvelder med skogsløp,
arrangert etter dagens mal. Håpet er at dette kan arrangeres på 100 meter banen.
Hvis tidsplanen ikke tillater dette, kan man bruke et dobbelthold i finfelten. Alle
de som ønsker å delta i aktiv klasse i eldre junior og senior må skyte seks skudd
liggende og seks skudd stående. Alle andre skyter kun liggende, også de seniorer
som ønsker å delta i skytterklassen.
Resultatene fra disse kveldsløpene teller som en kvalifisering til en finale, som kan
arrangeres enten fredag eller lørdag, alt etter når det passer best inn i tidsplanen.
Det tas sikte på at de ti beste i hver klasse får være med i finalen. Her tenkes det
fellesstart med strafferunder, slik at førstemann i mål blir norgesmester.
SFU ønsker at påmeldingen til denne øvelsen skal være på LS, muligens med en
eller annen form for nettpåmelding. På denne måten kan utøverene selv finne et
tidspunkt for når det passer å delta.
Det er ønskelig å ha en deltakerpremie, som er lik for alle som deltar. I tillegg vil
det være en eller annen form for premiering av de som kvalifiserer seg til finalen.

•

Stafetten, som har vært arrangert med suksess de siste årene, kan i første omgang
droppes, og vi kan gå tilbake til den gamle måten ved at man plukker ut de beste
fra hvert samlag på sprintøvelsen.

Dette har vært tatt opp som sak i to utvalgsmøter i SFU, og det har vært en konstruktiv og fin debatt. I utgangspunktet mente SFU at skyting med høy puls og uten
skyteklær var en del av idrettsgrenens særpreg, noe som ikke blir ivaretatt på normaldistansen med dette forslaget. Men når dette var eneste tenkelige løsning med å
få integrert NM under Landsskytterstevnet, var utvalget tilslutt enstemmig i at dette
bør prøves.

Vedtak:
SFU går inn for at NM i skogsløp med skyting integreres i Landsskytterstevnet med
program som beskrevet i saksutredningen. Saken oversendes til Norges Skytterstyre
for godkjenning, før detaljplanleggingen starter.

Sak 17/2009 Forslag til ny øvelse i skogsløp/skifelt

Jarle Tvinnereim har motatt et forslag om alternativt konkurranseprogram, som han
har videresendt til SFU.
Forslag: Det skytes først 20 skudd på bane/15m, 10 ligg + 10 stå. Deretter blir det start
etter “Gunder-metoden” uten gevær. Det gis 20 sek tillegg pr tapt poeng,
samt bonussekunder på innertier for å få spredning. 10 km langrenn. Noe
kortere i løping.
SFU har diskutert saken og kommet fram til at dette virker positivt, spesielt med tanke
på at det da vil bli vesentlig enklere å arrangere skifelt på steder hvor man har lite egnede områder for denne øvelsen. Utvalget skal i desembermøtet ta stilling til program
og tilleggstid.
Vedtak:
SFU ønsker å prøve ut dette i praksis, før det innføres som offisielt program i DFS.

Sak 18/2009 Valg av juryleder til NM skifelt
Vedtak:
SFU ønsker Jarle Tvinnereim som leder av juryen under NM i skifelt 2010. Jarle er spurt,
og har takket ja til jobben.

Sak 19/2009 Statusendring rekrutteringsklassene i NM

Under sak 2/2008 behandlet SFU et forslag fra Johannes Linnerud om å gjøre rekrutteringsklassene i NM offisielle. SFU gikk inn for å gjøre eldre rekrutt og junior offisielle, og
oversendte saken til Norges Skytterstyre. Der ble det gjort vedtak om å la saken vendte
til etter Skyttertinget i 2009. På bakgrunn av dette, har SFU tatt saken opp til behandling på ny.
Vedtak:
SFU ber administrasjonen sende saken til Norges Skytterstyre på nytt for behandling.
SFU går inn for å gjøre NM offisielt for alle ungdomsklasser.

Sak 20/2009 Møteplan og representasjon for 2010
Vedtak:
Dato
19. februar
13. - 14. mars
7. mai
30. juli - 7. aug.
26. november

Møte/begivenhet
Utvalgsmøte
NM skifelt
Utvalgsmøte
Landsskytterstevnet
Utvalgsmøte/julebord

Sted
Skytterkontoret
Rand
Skytterkontoret
Elverum
Skytterkontoret/?

Repr. for SFU
Alle
Reidar
Alle
Reidar
Alle

Sak 21/2009 Søknad om ekstra NM-tilskudd til Rand skyttarlag

Rand skyttarlag har søkt om dobbelt tilskudd for å arrangere NM i skifelt 2010. Begrunnelsen for søknaden er at de ble tildelt mesterskapet kun ett år i forveien, og at de har
hatt problemer med å skaffe sponsorer til arrangementet.
Vedtak:
SFU ønsker i utgangspunktet ikke å gi Rand skyttarlag økt tilskudd. Skulle arrangementet gå dårlig økonomisk, oppfordres Rand til å søke på nytt i etterkant av NM.

Skytterkontoret, 29. januar 2010

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

