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Turnus for NM i skifelt

Dette er en oppfølgingssak fra sak 15/2010, hvor SFU vedtok følgende:
Skytterlagene Haltdalen, Mo, Hornindal, Torridal (Bortelid) og Rand kontaktes for å høre
om de vil være med på en turnusliste som arrangører av NM i skifelt. Det sendes ut en
forespørsel til lag på Østlandet om arrangementet i 2015. Dersom det ikke blir noen respons
på dette, vil Rand og Haltdalen bli bedt om å ta arrangementet ett år tidligere. Svarfrist på
henvendelser settes til før møtet i februar.
2012 - Mo
Mo skytterlag stiller seg positive til å være med på en turnusliste. Mo ønsker seg
Kongepokalen fortsatt i NM skifelt, uten at dette er avgjørende for om de tar arrangementet eller ei.
2013 - Hornindal
Hornindal skyttarlag er positive til å være med på en slik turnus. De setter imidlertid et
krav om at det må være minst 3 år mellom NM i Rand og Hornindal.
2014 - Bortelid (Torridal)
Torridal skytterlag ville dessverre ikke stå på noen turnusliste for NM i skifelt.
Argumentene som ble brukt:
1. Tidspunkt for skifelt NM er vanligvis i april. Snøen er svært sårbar på sørlandet i
denne perioden. I tillegg sliter vi med å få tak på nok dugnadshjelp i april.
2. Ett nytt NM i skifelt for Torridal vil være et nytt “økonomisk underskuddsforetak” hvor
vi får mye arbeid til forberedelse av nytt skyteområde, kostnader på matrialer med
mer.
3. Lite støtte fra sentralt hold.

2015 - Et sted på Østlandet
Det er ikke mottatt noen henvendelse fra lag på Østlandet om arrangement i 2015
ved svarfristens utløp.
2016 - Rand
Rand skyttarlag er positive til å være med på en slik turnus. De setter imidlertid et krav
om at det må minst være 3 år mellom NM i Rand og Hornindal.
2017 - Haltdalen
Haltdalen skytterlag stiller seg positive til å stå på en turnusliste.
Vedtak:
Det jobbes videre med å skaffe arrangører til mesterskapet i 2014 (Sørlandet) og 2015
(Østlandet). Janne Kornbrekke kontaktes for å finne en arrangør på Sørlandet.
Johannes Linnerud hører med Gjøvik og Brusveen om de kan være aktuelle arrangører
for NM i 2015. Andre alternativer for Østlandet er Sigdal og Elverum.
De forespurte lagene som har sagt seg villige til å stå på turnusliste skal få tilsagnsbrev
om forespurt mesterskap.

Sak 2/2011

Oppfølging av Tingvedtak 1

Saken ble utsatt fra møtet i novemer 2010 (sak 14).
Skyttertinget 2010 vedtok blant annet følgende: “Konkurranseprogrammet i skifelt skal
gjennomgås med tanke på mer fleksible arrangementsformer.”
Utvalget diskuterte tingvedtaket. Diskusjonen var innom følgende:
• Skyting og skirenn hver for seg (som NM skogsløp normalprogr. på LS)
- 15 meter
- Feltskyting
- Baneskyting

• Gevær på standplass (forutsetter at alle hold er fra samme standplass)
SFU ga uttrykk for at regelverket innen skifelt skal være som det er med tanke på deling av skyting og skigåing. Det vil si at man på Landsdels og NM nivå skal skyte og gå
på ski i en og samme konkurranse.
SFU var imidlertid samstemte i at det å ha geværet på standplass kan slå positivt ut
på deltakelsen. De ønsket derfor at arrangøren av NM skal ha muligheten til å velge
denne løsningen dersom dette er gjennomførbart.
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å endre regelverket slik at alle deltakere i skifelt kan
ha geværet på standplass i alle konkurranser til og med NM.

Sak 3/2011

NM i skogsløp med skyting 2011

Norges Skytterstyre vedtok at dersom arrangøren av LS 2011 gir sitt samtykke, skal
både NM i normaldistanse og sprint arrangeres i forbindelse med LS. For å få til dette
må arrangør, leder for SFU og en representant fra administrasjonen finne best mulig
gjennomførbare løsninger. Utvalgets sekretær og leder har gitt LS-arrangøren en
forespørsel om et snarlig møte for å avklare ting i forbindelse med arrangementet.
Utvalget har tidligere gitt uttrykk for at de ønsker “Hit and Run” som en kvalifisering til
en finale i hver klasse. Utvalget står fortsatt bak dette ønsket, men er samstemte i at
det viktigste er at man kommer fram til en løsning som gjør at dette er gjennomførbart.
Vedtak:
SFU gir LS arrangøren en formell henvendelse om å arrangere NM i skogsløp med
skyting i forbindelse med Landsskytterstevnet.
Utvalget har gitt lederen føringer for hvordan de ønsker seg NM arrangert, men gir
lederen fullmakt til å komme fram til gjennomførbare løsninger i samarbeid med arrangør og administrasjonen.

Sak 4/2011

DFS hederstegn til Reidar Helland

Det har kommet forslag om at Reidar Helland skal tildeles DFS` hederstegn for sin
innsats for skifelt og skogsløp med skyting.
Begrunnelse:
- Har sittet i SFU fra 2001 til 2010
- Har vært leder i SFU fra 2003 til 2010
- Har vært mannen bak “Hit and Run”-konkurransen på LS, som utelukkende har vært
en suksess med opp mot 250 deltakere. Selv om han har skaffet medhjelpere til
arrangementet, har han mer eller mindre stått alene for planlegging og gjennomføring av alle disse løpene fra 2002 til 2010. Dette blir sett på som en av de viktigste
grunnene til at skogsløp med skyting nå har fått fotfeste i DFS.
Skytterboka sier bl.a. følgende om DFS` hederstegn (§4.120):
DFS` hederstegn utdeles av Norges Skytterstyre til personer i inn- og utland som på forskjellige måter har arbeidet for skyttersaken. ...... Hederstegnet skal fortrinnsvis tildeles personer
innen DFS som har ytet organisasjonen spesielle tjenester eller arbeidet aktivt over lang tid
til fremme for skyttersaken.....
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å tildele DFS hederstegn til Reidar Helland.

Sak 5/2011

Svein Ringdals premie i skifelt

Det har kommet forslag fra flere hold om at det bør opprettes en Svein Ringdals
pokal/premie i NM skifelt. Svein Ringdal må kunne kalles skifeltskytingens far. Han

bidro til at skifelt fortsatt er en gren i DFS etter bruddet med skiskyting i 1984. Svein
Ringdal satt som sekretær for utvalget fra 1960-tallet til 2000.
SFU ønsker at det blir opprettet en slik premie. Det foreslås en vandrepremie, hvor
utøveren må ha 3 napp for å få den til odel og eie. Premien deles ut til den mannlige
senior/eldre junior med best plassiffer sammanlagt på normalprogram og sprint. Ved
likhet teller normalprogram mest.
Vedtak:
SFU henstiller Norges Skytterstyre om å sette opp Svein Ringdals premie i NM skifelt.

Sak 6/2011

Årsmeldinger

Vedtak:
Årsmeldingene godkjennes. Sekretæren fullfører årsmeldingen til årboka når samlagenes tall er klare.

Skytterkontoret, 14. mars 2011

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU
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NM skogsløp med skyting

Normaldistansen vil bli avviklet i Bodø torsdagen i LS-uka. Den opprinnelige påmeldingsfristen har gått ut, men det er muligheter for å etteranmelde seg fram til 6. juli.
Tidspunktene for start i fjor fungerte bra. SFU ønsker derfor at de samme tidene benyttes i Bodø.
Bodø Østre har imidlertid ikke sett seg i stand til å arrangere sprinten. Vi har jobbet
med å få Valnesfjord til å ta dette arrangementet som et åpent løp den siste fredagen
i LS-uka. Vi har imidlertid fått negativ tilbakemelding fra dem. Det betyr at vi ikke har
noen arrangør av sprint-NM 2011.
SFU diskuterte noen ulike alternativer:
• Avlyse sprint i 2011.
• Finne en arrangør av sprint og stafett ala den løsningen som ble benyttet i 2010.
• Jobbe videre med å få på plass en løsning i Bodø eller omegn.
Utvalget kom fram til at de ønsket å oppgradere “Hit and run”-konkurransen til NM og
at SFU skal stå ansvarlige for arrangementet. Mannskap til å arrangere skal hentes inn
blant skogsløp entusiaster som er på LS. Mannskapsbehov er ca 13 hver kveld. Det tas
sikte på å avholde konkurransen mandag fra klokken 19 og tirsdag fra klokken 18 fra
minneskyting i grovfelt. Forutsetningen for denne løsningen er at det er i orden for
LS-arrangøren.
Vedtak:
NM i skogsløp med skyting 2011, normaldistanse:
Starttidspunkt for AG3, V55 og Skytterklassen blir klokken 08.00.
Starttidspunkt for rekrutt, eldre rekrutt, junior og V65 blir klokken 09.00.
Starttidspunkt for senior og eldre junior blir klokken 09.45.

Tilleggstid pr. bom blir som på Elverum: 1 min. på grovfelt og 30 sek. på finfelt.
NM i skogsløp med skyting 2011, sprint:
SFU ønsker å arrangere sprintdelen av NM selv. “Hit and run”-konkurransen oppgraderes slik at denne teller som NM. Det gjøres en henvendelse til Bodø Østre skytterlag
om bruk av standplass og skiverammer på minneskyting grovfelt, samt en godkjennelse fra LS-arrangøren om at dette er ok. SFUs leder er stevneleder.

Sak 8/2011

“Hit and run” på LS 2011

Vedtaket i sak 7/2011 gir visse føringer for dette arrangementet.
Vedtak:
SFU ønsker at “Hit and run”-konkurransen blir en del av NM. Det er fortsatt ønselig
med t-skjorter som premie. I år skal det koste kr. 50 å delta. SFUs leder er ansvarlig.

Sak 9/2011

Spørreundersøkelse på LS

Hensikten med en spørreundersøkelse er å kartlegge hvilken retning grasrota i DFS
ønsker at skifelt og skogsløp skal ta. Anna Kirsten Hellevang hadde laget et utkast til
en spørreundersøkelse. Denne ble noe revidert på møtet.
Vedtak:
Anna Kirsten reviderer spørreundersøkelsen og sender den til Runar. Runar ordner
med layout og printer ut eksemplarer av undersøkelsen til bruk på LS. Undersøkelsen
skal deles ut til deltakere og publikum på NM øvelsene, samt folk som er innom DFSbua.

Sak 10/2011 Møte med skifeltkontakter på LS

SFU ønsker å avholde et åpent møte om skifelt og skogsløp med skyting. Alle samlag
oppfordres til å stille med minst en deltaker. Tidspunkt for møtet er søndag 31. juli fra
klokken 20.00. Tema for møtet: “Hvordan øke aktiviteten i skifelt og skogsløp med skyting”. Det legges opp til enkel bevertning.
Vedtak:
Runar spør Bodø Østre skytterlag om møtelokaler i skytterhuset kan benyttes.
Asmund får ansvar for opplegget, og snakker med blant andre Jan Magne Helland.
Runar sender ut innbydelse til alle samlag.

Sak 11/2011 Turnus for NM i skifelt

Undertegnede har vært i kontakt med Øvrebø skytterlag. De er i utgangspunktet positive, og har vært i kontakt med den lokale skiskytterklubben for et samarbeid. Laget
har ikke vært i kontakt med Ole Per Strædet, og ser det som en forutsetning at han er
“med på laget”. Laget har hatt mye å gjøre med å bygge ny 15 meter, og ønsket derfor

å vente til høsten før de tok en avgjørelse på om dette er noe de kan ta på seg.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Sak 12/2011 NM i skogsløp med skyting 2012

Det kan se ut til å bli problemer med å avvikle NM i skogsløp med skyting i forbindelse
med LS på Voss i 2012. Undertegnede har hatt en uformell samtale med Jan Magne
Helland i Fana skytterlag om de kan tenke seg å påta seg å arrangere NM utenom LS.
Det var han positiv til, og han skulle drøfte dette internt i Fana. SFU må ta stilling til om
det er aktuelt å gjøre en formell henvendelse til Fana eller om det er andre løsninger
som er bedre.
Vedtak:
SFU har et sterkt ønske om å få NM skogsløp arrangert på Voss i forbindelse med LS.
Det er imidlertid et godt alternativ med Fana skytterlag som arrangør dersom dette
ikke er mulig.

Sak 13/2011 Dato for NM skifelt i Mo 2012

Mo skytterlag har et ønske om å arrangere NM skifelt 24. og 25. mars 2012. SFU hadde
ingen innvendinger mot dette.
Vedtak:
Norgesmesterskapet i skifelt 2012 avvikles i Mo 24 og 25. mars 2012.

Skytterkontoret, 30. juni 2011

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU
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Sak 14/2011 Endringer i klasse eldre junior

Klasse eldre junior er i DFS sammenheng en klasse som kun benyttes i skifelt og
skogsløp med skyting. Denne klassen omfatter unge seniorer i alderen fra 18 til og
med 21 år. Dette aldersspennet har skapt problemer i forbindelse med å integrere
skogsløp med skyting i resultatprogrammet som benyttes på LS. Den enkleste måten
å løse dette problemet på er å endre klassens aldersspenn slik at den blir lik alderen
for Aftenpostens sølvfat, 18 til og med 20 år. Dette vil også gjøre klassestrukturen i DFS
mer enhetlig.
Ulempen med dette er at man i teorien reduserer antall deltakere i klassen med en
fjerdedel. Deltakelsen i disse klassene har fra tid til annen vært ganske dårlig, så dette
er en klar negativ konsekvens av en slik regelendring.
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å endre alderen i klasse eldre junior til å amfatte
alderstrinnet 18 til og med 20 år, slik at man sikrer at skogsløp med skyting kan være
en del av Landsskytterstevnet også i fremtiden.

Sak 15/2011 Skytterboka kap. V1 § 8.00 – 8.70

SFU gikk igjennom regelverket i kapittel V1 med tanke på å få endret regelverket på
noen punkter, slik at neste utgave av Skytterboka kan bli oppdatert.
Vedtak:
SFU anbefaler å endre følgende punkter i kapittel V1:
Dersom arrangører av NM skifelt finner det gjennomførbart, kan alle klasser oppbevare
gevær på standplass under konkurranser. Skytterbokas kap. V1 pkt. 8.70 endres i hht. dette:
Tillegg til Skytterboka kap. V1:
§ 8.35 Skogsløp med skyting - normalprogram

Arrangeres normalt som en todelt øvelse. Først skytes en 30-skudds feltrunde. Deretter løpes
det etter jaktstartmetoden. For tillempinger ved lokale konkurranser vises til pkt. 8.70 i dette
vedlegg. Tabell 4.10 og 4.20 endres i hht. dette.
Skytterbokas kap. V1, pkt. 10.30 endres til:
§ 10.30 Skytereim
Reimens bredde kan være maks. 40 mm. Reimløsninger som i skiskyting med bruk av armstropp og hurtigkrok er tillatt på alle gevær. Reimen må være festet foran og bak på geværet
(normalt med strikk bak). Bruk av jegerstropp er tillatt dersom annen reim er festet foran og
bak på geværet under skyting.

Sak 16/2011 Spørreundersøkelse på LS

SFU gjennomgikk besvarelsene fra spørreundersøkelsen på LS. Få besvarelser har
kommet inn, og blant de besvarelsene som var levert inn var det lite nytt å hente.
Vedtak:
SFU vil ta hensyn til svarene i sitt videre arbeide for skifelt og skogsløp med skyting.

Sak 17/2011 NM skogsløp med skyting 2012

Det er satt av tid i tidsplanen til NM normal på Voss. På grunn av litt forskyvning i
program etc., må vi dessverre gjøre det slik at ungdommene løper sin konkurranse på
tirsdag, mens senior og veteraner løper på torsdag. SFU diskuterte løsninger for sprint
og stafett. Å ha arrangementet på Løvenskiold var ett av alternativene som ble diskutert, men SFU valgte likevel å tildele arrangementet til Fana skytterlag. Fana har ytret
ønske om å arrangere NM i slutten av september.
Vedtak:
SFU anbefaler at Fana skytterlag tildeles NM i skogsløp med skyting, sprint og stafett, i
2012. Tidspunktet for arrangementet settes til 22. september.

Sak 18/2011 Turnus for NM i skifelt

SFU har vært i kontakt med Øvrebø skytterlag. De er i utgangspunktet positive, og
har vært i kontakt med den lokale skiskytterklubben for et samarbeid. Laget har ikke
vært i kontakt med Ole Per Strædet, og ser det som en forutsetning at han er “med på
laget”. Laget har hatt mye å gjøre med å bygge ny 15 meter, og ønsket derfor å vente
til høsten før de tok en avgjørelse på om dette er noe de kan ta på seg.
For Østlandet er det foreløpig ikke noe nytt. For øyeblikket ser det ut til at Sigdal er det
mest aktuelle alternativet, uten at vi har fått noen lovnader fra dem.
Vedtak:
SFU ber administrasjonen fortsette arbeidet med å skaffe arrangører til NM i skifelt i
2014 og 2015

Meldingssaker/uformelle drøftinger

• Budsjett
• Aktivitetskonkurransen og arrangementsbidrag
• Åpen post

Skytterkontoret, 10. november 2011

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

