Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Innkalling til møte i DFS/SFU
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:

Fredag 3. februar
Fra kl. 10.30
Skytterkontoret, Oslo

Deltakere:

Asmund O. Amundsen,
Olav Solheim,
Rolf Magne Hellevang,
Runar Sørensen,

Fraværende: Jarle Tvinnereim,

Sak 1/2012

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
sekretær
generalsekretær

“Hit and Run” på LS i Voss

Under møtet for skifeltkontakter i Bodø var det enkelte som hevdet at “Hit and Run”
konkurransen har utspilt sin rolle i og med at vi nå har NM skogsløp på LS. Samtidig
har denne uhøytidelige konkurransen tidvis vært veldig populær, og utvilsomt god
markedsføring av idretten.
Vi har ca 100 t-skjorter (premier) liggende.
Om det er praktisk mulig å gjennomføre konkurransen i Voss er ikke klarlagt.
SFU diskuterte saken grundig, og konkluderte med at så lenge sprint-øvelsen ikke
er integrert i Landsskytterstevnet, vil “Hit and Run”-øvelsen fortsatt ha sin misjon.
Dessuten er det et fint aktivitetstilbud for de som er på Landsskytterstevnet.
Vedtak:
SFU ønsker å videreføre “Hit and Run” i 2012, etter samme mal som i 2010.
Administrasjonen gis i oppgave å se på gjennomførbare løsninger i samarbeid med
arrangørene i Voss.

Sak 2/2012

Tettere samarbeid med HV og NSSF

DFS har samarbeidsavtaler med både Heimevernet og Norges skiskytterforbud. Mens
avtalen med NSSF ikke har spesifisert noe spesielt med tanke på SFUs grener, har
avtalen mellom DFS og HV klare føringer for samarbeid. Følgende punkter i samarbeidsavtalen vedgår SFU:
3. 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.

3.1 Militær deltakelse på stevner i DFS
DFS skal legge til rette for at alt rulleført personell i HV skal kunne delta i organisasjonens stevner med AG-3
eller annet DFS-godkjent tjenestevåpen.
7.1 Tiltak for økt samarbeid - Sentralt
HVST og Skytterkontoret skal utveksle skriftlig informasjon om hovedbegivenheter, herunder fastsettelse av
frister for påmelding, for neste år, innen 1. august hvert år.
7.2 Tiltak for økt samarbeid - Regionalt/distrikt
b) Representanter for skyttersamlagets ungdomsutvalg og skifeltutvalg inviteres til de årlige møter for ungdomsledere i HV-distriktet. Representantene har talerett.

Utvalget diskuterte de punktene som omhandler utvalgets aktiviteter. Konklusjonen
ble at SFU har overholdt sin del av avtalen, mens HV ikke har overholdt sin del i
pkt. 7.2 - b.
SFU ser klare fordeler med et tettere samarbeid med både HV og NSSF. Aktuelle ting
i denne sammenheng kan være å få Mil. NM samtidig med våre NM, samt markedsføring på HV og NSSFs hjemmesider. Dette vil bli tatt tak i på et senere tidspunkt.
Vedtak:
SFU konstanterer at samarbeidsavtalen med HV ikke fungerer fullt ut. SFU ber Generalsekretæren ta dette opp med GIHV.

Sak 3/2012

Revisjon av regelverket for “Skifeltmerket” og “Forsvarsmerket”

DFS skal ha en gjennomgang av alle sine medaljer og merker. Enkelte av organisasjonens medaljer har en sterk tilknytning til skifelt og skogsløp med skyting, og SFU gikk
igjennom regelverket for Skifeltmerket og Forsvarsmerket med tanke på endringer.
Dagens regelverk om Skifeltmerket:
12.280 Skifeltmerket
Formål:
DFS´ skifeltmerke er innført for å vekke og vedlikeholde interessen for skifeltskyting og skogsløp med skyting.
Merkeprøven:
Merket kan kun oppnås i terminfestede konkurranser i lagsregi eller høyere organisasjonsledd. For alle klasser
gjelder at konkurransen skal bestå av minimum12 skudd med en løypelengde på minimum 1500m. For
interne konkurranser i laget kan arrangøren selv bestemme tillegg i tid for hver bom. Sluttid blir løpstid + evt.
tillegg for hver bom. Tidskravet for å oppnå merket er gjennomsnittlig sluttid for de 3 beste i den respektive
klasse tillagt 50 %. Minimum 50 % av de som fullfører skal tildeles merke. Militære avdelinger kan arrangere
prøve til skifeltmerket etter de samme regler.
Merkekrav:
- Bronsemerket: 	
- Sølvmerket: 	
- Gullmerket: 	
- Skifeltmedaljen: 	
- Plakett: 		

Første gang man klarer merkekravet
Fjerde gang man klarer merkekravet
Åttende gang man klarer merkekravet
Åttende gang man klarer merkekravet
Attende gang man klarer merkekravet

For utøvere som i kalenderåret fyller 42 år eller er eldre gjelder flg. merkekrav:
- Sølvmerket: 	
Første gang man klarer merkekravet
- Gullmerket: 	
Andre gang man klarer merkekravet
- Skifeltmedaljen: 	 Andre gang man klarer merkekravet
- Plakett: 		
Sjette gang man klarer merkekravet

Det godkjennes kun en merkeprøve hvert år.
Skytterlagene fører kartotek over merker. Merker bestilles av skytterlagene fra Brødrene Lohne, Kaigt.1 c–d,
5016 Bergen. Statuett bestilles fra DFS/Utvalget for skifelt gjennom Skytterkontoret. Vinnere må selv betale
merker, medaljer og statuett.

SFU var samstemte i at det er uheldig at det skilles på alder i merkekravene. Det gjør
det bare mer forvirrende å føre kartotek over de som tar merker. Samtidig vil det være
naturlig at merkekravene gjøres noe mer likt f.eks. Dugleiksmerket.
SFU ønsket derfor følgende merkekrav:
Bronsemerket:
1. gang
Sølvmerket:
3. gang
Gullmerket:
5. gang
Skifeltmedaljen:
10. gang
Skifeltplaketten:
15. gang
Dessuten mener SFU at kravene for å klare merket bør gjøres noe vanskeligere. Med
dagens regelverk klarer så godt som alle merket. I stedet for at tidskravet for å oppnå
merket er gjennomsnittlig sluttid for de 3 beste i den respektive klasse tillagt 50%, ønsker SFU at dette endres til 25%. Dette begrunnes blant annet med at det ikke er noen
begrensninger på hvor mange forsøk en utøver kan ha i løpet av et år.
Dagens regelverk om Forsvarsmerket:
12.290 Forsvarsmerket i DFS
Generelt
Forsvarsmerket i DFS er innført som prøve på allsidighet i DFS-disipliner samt å vise DFS´ nære tilknytning til
Forsvaret.
Merkekrav
For å klare kravet til Forsvarsmerket i DFS må man i løpet av kalenderåret ha gjennomført ett terminfestet
stevne i skytterlagets regi eller høyere organisasjonsnivå, evt. et militært arrangement eks. i HV-distrikt.
- Baneskyting
- Feltskyting
- Skifeltskyting/Skifeltsprint eller skogsløp med feltskyting/skogsløp med skyting sprint
- Stangskyting eller felthurtigskyting
For klassene Rekrutt og Eldre Rekrutt gjelder ikke kravet om gjennomført Stangskyting eller felthurtigskyting.
Første år man gjennomfører kravet til merke tildeles bronsemerket, andre år sølvmerket, tredje år tildeles gylt
merke. Skytterlaget fører kontroll med merkene. Personlige registreringskort kan rekvireres fra Skytterkontoret.
Forsvarsmerke bestilles hos Brødrene Lohne, Kaigt. 1 c-d, 5016 Bergen (Tlf: 55 54 40 10)
Plakett og krus
Når man har oppnådd kravet til Forsvarsmerket i DFS fem ganger tildeles plakett, mens det tildeles krus når
kravet er oppnådd ti ganger fra og med det år man oppnådde gylt merke.

SFU ønsker at også Forsvarsmerket skal følge samme “merkestige” som Dugleiksmerket, og foreslår at det endres til følgende:
Bronsemerket:
1. gang
Sølvmerket:
3. gang
Gullmerket:
5. gang
Plaketten:
10. gang
Krus:
15. gang

Vedtak:
DFS/Utvalget for skifelt anbefaler Norges Skytterstyre å endre Skifeltmerket og
Forsvarsmerket til følgende:
Skifeltmerket:
Bronsemerket:
1. gang
Sølvmerket:
3. gang
Gullmerket:
5. gang
Skifeltmedaljen:
10. gang
Skifeltplaketten:
15. gang
Tidskravet for å oppnå merket endres til gjennomsnittlig sluttid for de 3 beste i den
respektive klasse tillagt 25%.
Forsvarsmerket:
Bronsemerket:
Sølvmerket:
Gullmerket:
Plakett:
Krus:
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1. gang
3. gang
5. gang
10. gang
15. gang

NM skifelt 2012

Det er satt opp at NM i skifelt skal arrangeres 24. og 25. mars. Nå viser det seg at dette
kolliderer med NM i skiskyting både for senior og junior, noe som kan slå uheldig
ut for flere av våre utøvere. SFU bør ta stilling til om datoen skal kjøres som tidligere
bestemt eller finne ny dato. Alternativ dato er helgen etter, men dette passet ikke for
arrangør. SFU valgte å gå inn for arrangørens forslag om å ha sprint på lørdag og normaldistanse på søndag. Dette i håp om at det skal passe bedre for enkelte skiskyttere.
Normalt er det naturlig at leder i SFU stiller som juryleder. Nå er Asmund leder i
hovedkomiteen, og dermed inhabil som jurileder. Olav skal ikke være med på NM
denne gangen, og Rolf Magne tilhører en av favorittene. Av den grunn ble SFU enige
om at Asmund skulle komme med forslag på en fra Rana som kan bekle den stillingen. I etterkant av møtet har Vidar Røssvassbukt sagt ja til å være juryleder på NM
Vedtak:
Dato for NM i skifelt, som er fatsatt, opprettholdes. Arrangøren gis anledning til å
arrangere sprint på lørdag og normaldistanse på søndag.
Vidar Røssvassbukt velges som leder av juryen på NM skifelt 2012.
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Representasjon 2012

Vedtak:
Dato
3. februar
24. - 25. mars
1. juni
8. juli - 17. aug.
21. september
22. september
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Møte/begivenhet
Utvalgsmøte
NM skifelt
Utvalgsmøte
Landsskytterstevnet
Utvalgsmøte
NM skogsløp med skyting

Sted
Skytterkontoret
Mo
Skytterkontoret
Voss
Fana/Bergen
Fana

Repr. for SFU
Alle
Asmund
Alle
Asmund
Alle
Asmund

Årsmelding for 2011

SFU leste igjennom årsmeldingen for 2011, og godkjente den under forutsetning om
at tallene for 2011 settes inn når disse er klare.
Vedtak:
Årsmeldingen godkjennes. Når tallene for 2011 er klare settes dette inn i årsmeldingen.

Skytterkontoret, 20. februar 2012

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Referat fra møte i DFS/SFU
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:

Fredag 1. juni
Fra kl. 11.30
Skytterkontoret, Oslo

Deltakere:

Asmund O. Amundsen,
Olav Solheim,
Rolf Magne Hellevang,
Runar Sørensen,

Fraværende: Jarle Tvinnereim,

Sak 7/2012

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
sekretær
generalsekretær

Gjennomgang av referat fra møtet i februar - 2012

Vedtak:
SFU godkjente referatet.

Sak 8/2012

Gjennomgang av arrangørveiledning/statutter for NM

De eksisterende arrangørveiledningene til NM skifelt og skogsløp med skyting ble
gjennomgått, og endringer ble vedtatt. Nye veiledninger følger vedlagt.
Vedtak:
Vedlagte arrangørveiledninger godkjennes.

Sak 9/2012

Budsjett for 2013

SFU utarbeidet budsjett for 2013. Det ble gjort enkelte små endringer i forhold til
tidligere år. Endringer på SFUs forslag kan imidlertid komme dersom vi får signaler om
at det er fornuftig. Budsjettet følger vedlagt.
Vedtak:
DFS/Utvalget for skifelt anbefaler Norges Skytterstyre å vedta SFUs budsjett for 2013.

Sak 10/2012 Samlinger for utøvere

Det har tidligere vært arrangert sentrale samlinger for skifelt og skogsløp-utøvere.
Disse samlingene døde ut med landskampene mot Sverige. På forrige møtet i februar

kom det fram et forslag om å gjeninnføre disse samlingene, i håp om det dette kan få
opp interessen for skifelt og skogsløp med skyting. Saken sees i sammenheng med
sak 9, budsjett.
Vedtak:
Det settes ikke av penger til en slik samling i 2013. Saken om samling utsettes til neste
møte.

Sak 11/2012 Muligheter for å representere to lag
Skytterbokas § 1,840 pkt. 2 sier følgende:

En skytter kan, når begge lag er enige, gis adgang til å representere et annet lag i skifeltskyting og skogsløp
med skyting enn sitt hjemmelag. Ordningen er begrenset til samlaget, og godkjennes av dette.

Det har kommet inn forslag om at dette også bør gjelde utenfor samlag. Dette
begrunnes blant annet med at man på denne måten kan få flere samlag med i stafetter og samlagskonkurranser.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Sak 12/2012 NM skogsløp med skyting 2013

Så lenge det ikke er mulig å arrangere alle øvelser i NM skogsløp på LS, har SFU et ønske om at NM skogsløp skal ha en delt løsning, lik de siste to årene. For 2013 gjenstår å
finne en arrangør av del 2. Arrangementet på Løvenskiold i 2011 var meget vellykket,
og SFU ønsker NM tilbake til Løvenskioldbanen. Skydeselskabet Skarpskytten kontaktes med tanke på arrangementet. Dersom de sier nei, kontaktes Tronshjems skytterlag.
Vedtak:
SFUs sekretær sender en formell forespørsel til Skydeselakabet Skarpskytten om å arrangere NM i skogsløp med skyting del 2 (sprint og stafett) i 2013.

Sak 13/2012 Hovedbegivenheter i 2013

Norges Skytterstyre har vedtatt at NM skifelt skal arrangeres i tidsrommet 12.-14. april
2013. Dette etter ønske fra arrangøren Hornindal skyttarlag. Hornindal skyttarlag har
ønsket å arrangere sprint fredag 12. og normaldistanse lørdag 13. april. Dette avviker
fra normen, og begrunnes med at man da har søndagen som reservedag i tilfelle
været blir dårlig en av de to første dagene. I tillegg ønsker Hornindal å arrangere en
bankett lørdag kveld.
Dato for NM i skogsløp med skyting del 2 fastsettes etter at arrangør er på plass.
Vedtak:
SFU godkjenner at NM skifelt arrangeres fredag 12. (sprint) og lørdag 13. april 2013.
Det forutsettes at NM sprint starter så sent som mulig, slik at tilreisende har mulighet
til å komme i god tid.

Sak 14/2012 Kontakt med skifeltkontakter

I 2011 hadde SFU et møte med skifeltkontakter på Landsskytterstevnet. SFU anser
dette møtet som vellykket, men ønsker ikke å ha dette møtet hvert år, i frykt for at det
skal bli litt for likt. I stedet ønsker SFU å ta personlig kontakt med samlagenes skifeltkontakter via telefon i 2012.
Vedtak:
SFUs sekretær utarbeider en telefonliste over samlagenes skifeltkontakter. Denne
fordeles mellom SFUs medlemmer på neste møte.

Sak 15/2012 Turnus for NM skifelt

Sigdal skytterlag har dessverre takket nei til å arrangere NM skifelt i 2014 eller
2015. Det ble diskutert alternative arrangører. Åsheim og Nord-Odal ble foreslått.
Sekretæren henvender seg i første omgang muntlig til de aktuelle skytterlagene.
Vedtak:
SFU tar kontakt med aktuelle lag.

Skytterkontoret, 4. juni 2012

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Referat fra møte i DFS/SFU
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:

Fredag 21. september
Fra kl. 19.00
Hotel Edvard Grieg, Bergen

Deltakere:

Asmund O. Amundsen,
Olav Solheim,
Rolf Magne Hellevang,
Runar Sørensen,

Fraværende: Jarle Tvinnereim,

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
sekretær
generalsekretær

Sak 16/2012 Gjennomgang av referat fra møte i SFU 1. juni 2012
Vedtak:
Referatet ble godkjent.

Sak 17/2012 Samling for utøvere

Saken ble utsatt fra forrige møte. Det har tidligere vært arrangert sentrale samlinger
for skifelt og skogsløp-utøvere. Disse samlingene døde ut med landskampene mot
Sverige. Det har kommet forslag om å gjeninnføre disse samlingene, i håp om at dette
kan få opp interessen for skifelt og skogsløp med skyting. Det er ikke satt av penger til
prosjektet i budsjettet for 2013 (sak 9/2012).
SFU diskuterte saken, og kom fram til at de ønsket å gjøre et forsøk på å få til et slikt
opplegg allerede i 2013. Tanken er å legge dette til en militærdestinasjon, eksempelvis HVSKS på Dombås eller Heistadmoen. Det er et ønske om at samlingen skal være
tilrettelagt for både fin- og grovfelt. Ønsket tidspunkt er en helg i oktober/november.
Vedtak:
Sekretæren undersøker mulighetene for å gjennomføre en samling for skifeltutøvere
innenfor de økonomiske rammene SFU får tildelt i 2013. Det undersøkes om det er
muligheter for å søke ulike prosjektmidler i Forsvaret, Folkehelseinstituttet e.l. for en
slik samling.

Sak 18/2012 Muligheter for å representere to lag

Saken ble utsatt fra forrige møte.
Skytterbokas § 1,840 pkt. 2 sier følgende:

En skytter kan, når begge lag er enige, gis adgang til å representere et annet lag i skifeltskyting og skogsløp
med skyting enn sitt hjemmelag. Ordningen er begrenset til samlaget, og godkjennes av dette.

Det har kommet inn forslag om at dette også bør gjelde utenfor samlag. Dette
begrunnes blant annet med at man på denne måten kan få flere samlag med i stafetter og samlagskonkurranser.
Dagens medlemssystem med unik SkytterID har ikke tilrettelagt for fleksibilitet med at
skyttere kan representere to ulike lag i de forskjellige øvelsene. Skal dette være gjennomførbart, vil dette koste flere titalls tusen kroner å tilrettelegge for denne fleksibiliteten. IT avdelingen på Skytterkontoret ønsker heller ikke å innføre denne funksjonen. Foruten at det er dyrt, vil det gjøre hele systemet tregere, samtidig som det blir
mer komplekst å bruke for skyttere flest.
SFU ser fordelene med å la utøvere få valgmuligheter når det gjelder hvilket lag de
skal representere i skifelt/skogsløp. Likevel mener SFU det ikke er riktig å bruke sektorens penger for å tilrettelegge for dette. SFU vil ikke stille seg negative om det skulle
komme et forslag om å fjerne Skytterbokas § 1,840, men kommer ikke til å fremme
dette forslaget selv.
Vedtak:
SFU vil ikke gå videre med saken.

Sak 19/2012 Ringerunde til skifeltkontakter

På forrige møte i Skifeltutvalget kom det et forslag om å ta en ringerunde til skifeltkontaktene i samlagene. Dette for å få gi skifeltkontaktene positive innspill til økt
aktivitet, samtidig som skifeltkontaktene kan gi tilbakemelding på ting som fungerer
og ikke fungerer.
SFU ser positivt på dette tiltaket, og har satt opp dette som et tiltak for 2012 i langtidsplanen.
Vedtak:
Sekretæren setter opp en liste over hvilke samlag de ulike utvalgsmedlemmene skal
kontakte. Det fordeles fortrinnsvis etter landsdelene. Sekretæren lager i tillegg et utkast til aktuelle spørsmål å stille. Dette gjøres fortest mulig.

Sak 20/2012 Straffebestemmelser ved å løpe for få strafferunder

Dagens regelverk inneholder ikke noe om straffebestemmelser ved for få løpte
strafferunder. Det samme gjelder dersom en utøver utelater å skyte ekstraskudd på
stafetten.
En strafferunde skal være ca 200 meter, og en utøver vil normalt bruke ca 1 minutt på
dette.
Utvalget diskuterte graden av straff, og kom fram til at både diskvalifikasjon og 3

minutter tillegg, som er dagens straff, ble litt for strengt. Utvalget kom derfor fram
til at det var riktig å sette 2 minutters (finfelt 1 min.) tillegg for disse bruddene på
regelverket.
Vedtak:

16.20 Håndtering av overtredelser
Ved overtredelse av konkurransereglene fastsetter juryen om dette skal medføre straff, og straffens omfang. Flg. overtredelser
medfører automatisk diskvalifikasjon:
- Bære våpenet under løpet med patron i kammeret, eller ha patroner i magasin sittende i våpenet.
- Bevisst skyter for mange skudd.
- Bevisst skyter på feil skive, eller prøveskyter når forbud mot dette er nedlagt.
- Benytte ikke godkjent skytestilling.
- Opptrer i strid med pkt. 10.20 i dette vedlegg, unntatt for å la tomhylsen sitte igjen i kammeret etter skyting, som gir tidstillegg.
- Benytter skøyteteknikk som stilart.
- Besiktige løype/skyteopplegg når dette er forbudt.
Tidstillegg 3 min for:
- Forlater standplass uten å ha skutt riktig antall skudd i individuelle konkurranser.
- Benytter ureglementert antrekk.
- Når hylse sitter igjen i kammeret etter skyting.
Tidstillegg 2 min for:
- Forlater standplass uten å ha skutt riktig antall skudd/tilleggsskudd i stafett.
- Tilleggstid pr. strafferunde for lite løpt. For finfelt er det 1 min tillegg.

Sak 21/2012 Langtidsplan

Skyttertinget 2012 har vedtatt en Langtidsplan for perioden 2012 - 2016. Handlingsplan for skifelt og skogsløp med skyting ble utarbeidet, og legges fram for Norges
Skytterstyre.
Vedtak:
Vedlagte langtidsplan for 2012 – 2016 ble vedtatt og legges fram for Norges Skytterstyre.

Skytterkontoret, 8. oktober 2012

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

