Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

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

Fredag 8. februar
Fra kl. 11.30
Skytterkontoret, Oslo

Deltakere:

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

Sak 1/2013

Dispensasjon til bruk av 50 meter i NM skifelt

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
generalsekretær (via Skype)
sekretær

Hornindal og Markane skyttarlag har søkt om dispensasjon til å benytte 50 meter
skyteavstand i NM skifelt i klassene aspirant og rekrutt. Begrunnelsen for søknaden
er kapasitetsproblemer på 100 meter, samt at det er et stort rekrutteringspotensiale
blant lokale skiskyttere i disse klassene.
SFU diskuterte saken grundig. I utgangspunktet er utvalget imot å gi dispensasjoner
fra regelverket så lenge det er snakk om NM. Men i dette tilfellet er begrunnelsen
såpass god for å gi dispensasjon at utvalget ble enige om å gjøre et unntak. Det ble
lagt spesielt vekt på at arrangøren hadde kapasitetsproblemer på sin 100 meter, samt
at de klassene dispensasjonen gjalt kun kan benytte kaliber .22.
Vedtak:
Hornindal og Markane skytterlag gis dispensasjon til å la klassene aspirant og rekrutt
skyte på 50 meters avstand under NM i skifelt 2013.

Sak 2/2013

Økte tildelinger til skifelt og skogsløp med skyting

I forbindelse med årets tildeling av midler fra FD til DFS, fikk skifelt og skogsløp med
skyting tildelt 61.000 mer enn søknadssum. I budsjettet for 2013 ble følgende prioriteringer gjort ved økte tildelinger:
1. Samling for utøvere.
Kostnadsberegnet til 20 000.

2. Hele utvalget representert under LS.
Kostnadsøkning kr 25 000.

3. Øke bidragene til samlagsstevner i skifelt og skogsløp med skyting.

Kostnadsøkning er avhengig av nivå. Dette begrunnes med å styrke samlagenes motivasjon til å arrangere slike konkurranser. Til sammenlikning får alle lag som arrangerer feltstevner på samlagsnivå eller høyere kr 1 200 i bidrag. For samlagsstevner i skifelt og skogsløp
er bidraget kr 1 000. Det er jevnt over mer arbeid med spesielt skifeltstevner enn vanlige
feltstevner, slik at en økt sats er med på å tilpasse bidraget sett i lys av belastningen på
laget.

4. Investere i nytt elektronisk tidtakerutstyr.

Under NM i skogsløp med skyting på LS leide vi inn brikker fra Emit. Dette fungerte veldig
bra, og det er mulig å integrere dette med resultatprogrammet til LS. Det bør vurderes
om DFS skal gå til anskaffelse av eget utstyr. Det kan brukes både i skifelt og skogsløp
med skyting. Kostnadsberegnet til kr 120 000.

Dette er ikke bindende i forhold til endelig vedtak. Den økte tildelingen ble også sett i
lys av Langtidsplanen, som Skyttertinget vedtok i 2012.
I følge Langtidsplanen er det lagt opp til mye jobbing for SFU på LS. Det vil derfor
være en forutsetning at hele utvalget er representert på LS om dette skal være gjennomførbart. Dette er kostnadsberegnet til kr. 25.000.
Markedsføring av skogsløp og skifelt på LS er også viktig dersom SFUs arbeid på LS
skal ha ønsket effekt. Her kan det benyttes nesten ubegrenset med midler. SFU mente
at kr. 6.000 i tillegg til opprinnelig budsjettert burde være tilstrekkelig.
En miljøsamling for utøvere har vært et ønske fra SFU i lang tid. Med økte midler til
skifelt og skogsløp åpner det seg en mulighet for å kunne gjennomføre dette. Kr.
30.000 er satt av til dette prosjektet.
SFU vurderte enkelte tiltak for å gjøre NM skogsløp på LS mer publikumsvennlig. For
eksempel å anskeffe GPSer, som festes på utvalgte utøvere, slik at man kan se på storskjerm hvordan de ligger an i forhold til hverandre. Foreløpig er det litt usikkert hvor
på arenaen selve skogsløpet skal være. SFU endte derfor på at man skulle avvente
dette noe.
Vedtak:
SFU ønsker å benytte 61.000 kroner i økte bevilgninger på følgende måte:
Hele skifeltutvalget representert på Landsskytterstevnet:		
25.000
Midler til markedsføring av skifelt og skogsløp:			
6.000
Miljøsamling for utøvere:						30.000

Sak 3/2013

Langtidsplan 2012 – 2016

Langtidsplanen for 2012–2016 ble vedtatt av Skyttertinget på Voss. Denne omfatter
også SFUs virksomhet (se vedlegg). Målet er å øke deltakelsen med 10% i planperioden. Strategien for å nå dette målet er å øke aktiviteten gjennom markedsføring og
motivering av tillitsvalgte, og bruk av ildsjeler.
Vedtak:
For 2013 er følgende tiltak ment gjennomført:
Markedsføring

Konkrete tiltak:

Status

Ansvar

Bedre markedsføring
av LS-konkurransen i
skogsløp

• Annonse i NST
• Løpesedler på bord i mattelt +
utdeling på stand
• Plakater på arena og skyttercamp.
• Annonse i LS programbladet
• Annonse på storskjerm
• Bruk av DFS facebook-sider

Produksjon
Produksjon settes i
gang vinter og vår 2013 av materiell:
Sekretæren

Distribusjon
av plakater
og løpesedler:
SFU

Bedre markedsføring av
skifelt og skogsløp på
LS-konkurransen

• Banner/rollup med info
• Utdeling av info materiell:
- Aktivitetskonkurransen
- Skifelt- og Forsvarsmerket
- Invitasjon til NM i skogsløp

Sekretæren
Produksjon settes i
gang vinter og vår 2013

Stand på LS sammen
med DFSU

• Forutsetter at hele utvalget
representerer på LS
• Rulleringsliste må settes opp
• Koordineses med DFSU

Sekretæren
DFSU er kontaktet, og
de er positive. SFU får
trolig en vegg i teltet til
”egen-reklame”.

Kontakt med skifeltkontakter

Konkrete tiltak:

Status

Ansvar

Møte med skifeltkontakter og andre interesserte
på LS, evt. på miljøsamling

• Møte enten på LS eller på en
evt. miljøsamling
• Innbydelse sendes ut til alle
skifeltkontaktene i forkant
• Egnede lokaler må fremskaffes

SFU ønsker å ha dette
møtet på miljøsamlingen.

SFU

Personlig kontakt med
• Ringerunde til skifeltskifeltkontaktene i samlakontaktene.
gene (påbegynt i 2012)
• Fordelingsliste er satt opp.

De fleste samlag er
kontaktet. Ringerunde
fullføres til møtet i mai.

SFU

Endringer

Konkrete tiltak:

Status

Ansvar

Vurdere endringer av
konkurranseprogram
med hensikt å øke aktiviteten

• Tas opp som tema på SFUmøtet i høst
• Diskuteres under møtet for
skifeltkontakter på LS eller på
miljøsamling

• Under kontinuerlig
arbeid

SFU/
sekretæren

Sak 4/2013

Dato for NM i skogsløp med skyting del 2

Skydeselskabet Skarpskytten har påtatt seg arrangementet av NM i skogsløp med
skyting del 2 (sprint og stafett). Arrangøren foreslo først den 21. september som arrangementdato. Dette kolliderte med NM i rulleskiskyting, og Skarpskytten ble derfor bedt om å komme opp med en ny dato. De har nå et ønske om å arrangere NM
lørdag 19. oktober.
Vedtak:
SFU går inn for at NM i skogsløp med skyting del 2 arangeres lørdag 19. oktober 2013.

Sak 5/2013

Endring i regler for “Forsvarsmerket”

I sak 3/2012 hadde SFU en behandling av regelverket for Skifeltmerket og Forsvarsmerket. SFU ønsket å gjøre noen endringer, spesielt i “merkestigen”, slik at disse merkene ble så lik Dugleiksmerket som mulig. Begge merkene ble behandlet av Skytterstyret. Endringene som ble foreslått for Skifeltmerket ble vedtatt. Forsvarsmerket ble
derimot sendt til DFSU for videre behandling der. DFSU ønsket en annen merkestige
enn hva SFU hadde foreslått.

Deres drøfting og vedtak er følgende:

Drøfting:
DFSU mener at forsvarsmerket er et merke som trenger et løft. Som motivasjon for å ta et slikt merke
bør det ikke være for vanskelig å ta merket. Det vil også være mer motiverende å kunne oppnå noe
raskt. Hvis målet skal være å motivere blant annet ungdom til å prøve alle skytedisipliner i DFS bør
det være en kort stige der det er en kort horisont for å oppnå noe. DFSU er også av den oppfatning
at om vi klarer å få medlemmer til å gjennomføre merket kontinuelig 5 til 9 år, så er sjansen større
for at dette blir en ”tradisjon”.
Vedtak i DFSU:
DFSU anbefaler følgende stige for forsvarsmerket:
Bronsemerket 1. gang, sølvmerket 2. gang, gullmerket 3. gang, Forsvarsmedaljen 5. gang, stjerne til
medaljen 6., 7., 8. gang, plakett 9. gang, stjerne til plakett hvert 3. år deretter.
SFUs vedtak:
Bronse 1. gang, sølv 3. gang, gull 5. gang, Forsvarsmedaljen 10. gang og Forsvarsmerkeplaketten 15.
gang.

Saken er ikke behandlet på nytt i Skytterstyret etter at DFSU har kommet med sin
innstilling.
Vedtak:
SFU er ikke enige med DFSU. Likheten i “merkestigen” mellom de ulike merkene i DFS
var avgjørende.

Sak 6/2013

Arrangør av NM skogsløp med skyting del 2 i 2014

Det er ingen ting som tyder på at det blir endringer i opplegget for NM i skogsløp
med skyting i 2014. Det blir med andre ord høyst sannsynlig en delt løsning også da.
Det betyr at SFU må finne en arrangør av NMs del 2. Fana skytterlag hadde suksess
med arrangementet i 2012. SFU har et ønske om at Fana kan ta på seg arrangementet
på nytt i 2014. Dette begrunnes først og fremst med at Fana har en sentral plassering i forhold til kommunikasjon, samt at de er dyktige arrangører og har et miljø for
skogsløp med skyting.
Vedtak:
Det sendes en formell forespørsel til Fana skytterlag om de vil påta seg arrangementet
av NM i skogsløp med skyting sprint og stafett i 2014.

Sak 7/2013

Representasjon 2013

SFU må bestemme hvem som skal representere utvalget på følgende i 2013:
Dato
Møte/begivenhet
Sted
Repr. for SFU
8. februar
Utvalgsmøte
Skytterkontoret
Alle
12. - 13. april
NM skifelt
Hornindal
Amundsen
(juryleder, Jarle
Tvinnereim)
5.-6. mai
Utvalgsmøte
Skytterkontoret ?
Alle
2. - 9. aug.
Landsskytterstevnet
Oppdal
Alle
18. oktober
Utvalgsmøte
Skytterkontoret
Alle
19. oktober
NM skogsløp med skyting Løvenskioldbanen Amundsen,
juryleder

Sak 8/2013

Årsmelding for 2012

Vedtak:
Årsmeldingen ble godkjent. Sekretæren fyller inn manglende tall når tallene er klare.

Skytterkontoret, 12. februar 2013

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

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

Mandag 6. mai 2013
Fra kl. 09.30
Rica Hotel, Gardermoen

Deltakere:

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

Sak 8/2013

Gjennomgang av referat fra møtet 8/2-2013

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
generalsekretær
sekretær

Vedtak:
SFU godkjente referatet.

Sak 9/2013

Budsjett for 2014

SFU utarbeidet budsjett for 2014. Det ble tatt utgangspunkt i budsjettet for inneværende år, inkludert de økte bevilgningene på 61.000 kroner.
Vedtak:
DFS/Utvalget for skifelt anbefaler Norges Skytterstyre å vedta vedlagte budsjett for
2014.

Sak 10/2013 Aktivitetskurs for utøvere / Møte for skifeltkontakter

SFU har sett seg ut to alternative steder for et kurs for skifeltutøvere, samt et møte for
skifeltkontakter. Det er Heistadmoen ved Kongsberg og HVSKS på Dombås. Begge er
kontaktet, men det mangler tilbakemelding på om det er gjennomførbart på disse
stedene.
På HVSKS er det gode muligheter for feltskyting i Lieslia, samt kunstsnø i skianlegget.
Heistadmoen vil være aktuelt i forbindelse med landslagssamlingen første helg i
september. Da er det et ferdig “rigget” feltopplegg, som kan benyttes i et slikt kursopplegg. I tillegg er det et rulleskianlegg ved militæranlegget, som kan være aktuelt å
benytte.
Skifeltutvalget mente at både Dombås og Heistadmoen er gode alternativer, men så
på mulighetene for å benytte kunstsnø på Dombås som det beste.
Vedtak:
DFS/Utvalget for skifelt jobber videre med begge alternativene vedr. lokasjon for et
skifeltkurs.

Sak 11/2013 Endringer i regelverket for skifelt/skogsløp
Ref. Langtidsplanen, hvor det står:
Endringer

Konkrete tiltak:

Status

Ansvar

Vurdere endringer av
konkurranseprogram
med hensikt å øke aktiviteten

• Tas opp som tema på SFUmøtet i høst
• Diskuteres under møtet for
skifeltkontakter på LS eller på
miljøsamling

• Under kontinuerlig
arbeid

SFU/
sekretæren

Etter NM i skifelt i Hornindal har det kommet en del innspill på endringer for å øke
aktiviteten innen disiplinen. Følgende saker ble drøftet under møtet:
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Tillate skøyting som stilart for ungdomsklassene
I en del områder hvor skiskyting er utberedt, er det mange som ikke deltar i skifelt
fordi det benyttes klassisk stil. Dette fordi de enten ikke har klassiske ski, eller at de
ikke trener på dette til daglig.
Tillate bruk av 50 meter
Dette kan gjøre det enklere å arrangere skifeltstevner.
Sikkerhet på standplass
Regelverket er noe uklart rundt prosedyrer på standplass. Dette bør presiseres.
Klasseinndeling kvinner senior
I dagens regelverk står det at kvinner senior også skal deles inn i A og B. Dette har
ikke vært praksis, og hvis dette skal fortsette bør regelverket endres.
Kongepokalen
Skal klasse eldre junior konkurrere om Kongepokalen? Presisere i arrangementsveilederen
Kvinner og samlagskonkurransen
Skytterboka og arrangørveiledningen bør oppdateres vedr. om kvinner kan deltakere delta både på kvinne- og herrelag, evt. om det må en dispensasjon til.
Opprykk til klasse senior A
Dagens regelverk tilsier at de som er innenfor de beste 40% av klasse A+B i en
individuell NM-øvelse skal det påfølgende år tilhøre klasse A. Det har kommet inn
et ønske om at dette endres fra 40% til 1/3 (33%).
Dispensasjon fra EJ til senior A eller B
De som får dispensasjon fra å delta i seniorklassene går i dag automatisk til klasse
senior B. Dette er utøvere som normalt holder et veldig høyt nivå. Det bør derfor
vurderes om disse bør delta i klasse senior A.
Klasseinndeling på LS
Det har kommet inn et ønske om å opprette en egen trimklasse for alle klasser på
grovfelt, med en løpsdistanse på 3 km. Dette fordi det er en del som synes 6 km
(normal løpsdistanse) er for langt, og fordi de føler at NM blir for seriøst.
På LS er skytterklassen forbeholdt klasse 1. Dette fordi denne klassen er den
eneste som kun skyter liggende. Det har kommet et ønske om at skyttere i alle
grovfeltklasser skal kunne være med
Skytterklassen endre navn til trimklasse
Det bør vurderes om skytterklassen skal endre navn til trimklasse. Under NM i
skogsløp normaldistanse på LS er skytterklassen forbeholdt klasse 1. Det vil muligens være naturlig at klasse 1 også heter klasse 1 i denne ene konkurransen i
skogsløp.

•

Én klasse AG3 og én klasse HK416
Disse klassene er i dag delt inn i 3, AG3/HK416-1 ( 20 år og yngre), AG3/HK416-2
(21-54 år) og AG3/HK416-3 (55 år og eldre). Det hersker stor forvirring rundt denne
klasseinndelingen, og veldig få vet hvilken klasse de skal delta i. Erfaring tilsier
også at det aldri er deltakere i den eldste klassen, og særdeles få i den yngste. Det
vil derfor være fornuftig om man oppretter én klasse for de med AG3 og én klasse
med HK416.

Vedtak:
Saken tas opp på nytt på møtet i oktober.

Utvalgsmøte del 2:
Fellesmøte med DFSU / Gjennomgang av langtidsplan

DFSU og SFU hadde en del av dette møtet felles. Her ble Langtidsplanen for 2012 2016 kapittel 7 gjennomgått og drøftet, samt planlegging av stand på LS.

Skytterkontoret, 10. mai 2013

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

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

Fredag 18. september 2013
Fra kl. 09.30
Skytterkontoret

Deltakere:

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

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem (via Skype)
generalsekretær (deler av møtet)
sekretær

Sak 12/2013 Gjennomgang av referat fra møtet 6/5-2013
Vedtak:
SFU godkjente referatet.

Sak 13/2013 Tillate skøyting som stilart i ungdomsklassene

I Skytterboka Kap. V1 §13.00 står det: Kun klassisk stilart tillates.
Det er mottatt søknad fra arrangøren av NM i skifelt 2014, om dispensasjon fra dette
dette punktet i Skytterboka. De ønsker å benytte friteknikk i ungdomsklassene i finfelt,
først og fremst for å få med mange lokale deltakere i disse klassene. Denne saken
gjelder en regelendring på generell basis, men også en behandling av dispensasjonssøknaden fra Øvrebø skytterlag.
I en del områder hvor skiskyting er utberedt, er det mange som ikke deltar i skifelt
fordi det benyttes klassisk stil. Dette fordi de enten ikke har klassiske ski, eller at de ikke
trener på dette til daglig. Samtidig er det på det rene at når skifelt har klassisk stil og
skiskyting benytter friteknikk, så er nettopp dette med på å skille disse idrettene fra
hverandre.
SFU var uenige i denne saken. Det var enighet i at dagens regelverk bør opprettholdes, men flertallet med Hellevang og Solheim ønsket å gi NM-arrangøren
Øvrebø skytterlag dispensasjon til å prøve friteknikk i ungdomsklassene under NM.
Vedtak:
SFU går inn for at dagens regelverk opprettholdes.
Arrangøren av NM skifelt 2014 gis dispensasjon til å benytte friteknikk i ungdomsklassene. Dette som en prøveordning for evaluering i etterkant.

Sak 14/2013 Tillate bruk av 50 meter skyteavstand

50 meter skyteavstand har vært benyttet flere steder i landet i mange år, både blant
ungdom og voksne. Med skalerte skiver vil man kunne få omtrent samme vanskelighetsgrad som på finfelt.
Bakgrunnen for at enkelte har valgt 50 meter er at man da kan benytte skiskytterbaner, som er i tilknyttning til preparert løypenett. Det er således en enkel måte å
arrangere på, og i mange tilfeller er dette den eneste måten å få gjennomført skifelt
på. I Skytterboka står det ikke i klartekst at det ikke skal benyttes 50 meter, men det
står “finfelt” og “grovfelt”, hvilket tilsier at man skal følge regelverket for disse øvelsene
både med tanke på avstander og figurer/skiver.
50 meter er den avstanden som benyttes i skiskyting i dag. Det at man skal skille disse
idrettene fra hverandre er et godt argument for å holde på regelverket slik det er i dag.
Arrangøren av NM skifelt 2014 har søkt om dispensasjon til å benytte skyteavstand på
50 meter i ungdomsklassene med skalerte feltfigurer. Begrunnelsen for søknaden er
mangel på plass inne på skytebaneanlegget.
SFU diskuterte saken, og ønsket å gi Øvrebø skytterlag dispensasjon til å benytte 50
meter skyteavstand i klassene rekrutt, eldre rekrutt og junior. Samtidig ønsker SFU å
endre regelverket på lokale konkurranser, slik at 50 meter skyteavstand kan benyttes
på disse.
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å gjøre følgende tillegg til Skytterbokas Kap. V1,
§8.80 Spesielle regler for lokale konkurranser:
...Skyteavstand 50 meter tillates brukt med skalerte feltfigurer.
Arrangøren av NM skifelt 2014 gis dispensasjon til å benytte skyteavstand 50 meter i
klassene rekrutt, eldre rekrutt og junior.

Sak 15/2013 Endring av klassestruktur for militære klasser

Klassene for AG3 og HK416 er i dag delt inn i 3, AG3/HK416-1 ( 20 år og yngre), AG3/
HK416-2 (21-54 år) og AG3/HK416-3 (55 år og eldre). Det hersker stor forvirring rundt
denne klasseinndelingen, og veldig få vet hvilken klasse de skal delta i. Erfaring tilsier
også at det så godt som aldri er deltakere i den eldste klassen, og særdeles få i den
yngste. Det vil derfor være fornuftig om man oppretter én klasse for de med AG3 og
én klasse med HK416.
SFU må ta stilling til om de ønsker en slik forenkling. Saken bør vurderes av Forsvaret
før evt. endelig standpunkt tas. Mail om dette er sendt til Vidar Fossmo.
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å endre klassestrukturen i klasse AG3 og HK 416 i
skifelt og skogsløp med skyting, slik at det blir kun én klasse for de med AG3 og én
klasse for de med HK416.

Sak 16/2013 Endring av navn på “Skytterklassen”

Det bør vurderes om skytterklassen skal endre navn til f. eks. trimklasse. Tanken for
denne klassen var å få med skyttere, som ikke har tilstrekkelig fysisk form til at de vil
løpe like langt eller hevde seg i aktiv klasse. Men i praksis gaper denne klassen over

langt flere enn denne gruppen. På lokalt plan har det ofte vist seg at klassen blir benyttet av utøvere som til vanlig ikke er skyttere, men for eksempel foreldre, skiskyttere,
langrennsløpere eller andre idrettsutøvere. Navnet “skytterklasse” blir da litt feil. Under
møtet i mai ble navnet trimklasse nevnt som et forslag.
IT-kostnader ved navnendring: Ca kr. 5 000.
SFU mente at saken ikke var av så stor betydning at det var verd å endre navn.
Vedtak:
SFU ønsker å beholde navnet “Skytterklasse”.

Sak 17/2013 Opprettelse av “Skytterklasse 100m”

I forbindelse med NM i skogsløp med skyting sprint og stafett har SFU vedtatt en
prøveordning med en egen skytterklasse på 100 meter. Denne klassen er beregnet
på voksne deltakere, 18 år og eldre, som av ulike grunner ønsker å delta på 100m/
finfelt. Denne klassen gis dispensasjon til å benytte skiskyttergevær likt regelverk for
ungdomsklassene. Det vil være naturlig at navnet på denne klassen tilpasses vedtaket
i sak 16/2013.
IT-kostnader ved opprettelse av ny klasse: Ca kr. 5 000.
Vedtak:
Saken utsettes blant annet for å se effekten av denne klassen på NM skogsløp.

Sak 18/2013 Egen “trimklasse” for grovfelt på LS

Det har kommet inn et ønske om å opprette en egen skytterklasse/trimklasse for alle
klasser på grovfelt, med en løpsdistanse på 3 km. Dette fordi det er en del som synes 6
km er for langt, og fordi de føler at NM blir for seriøst.
På LS er skytterklassen forbeholdt klasse 1. Dette fordi denne klassen er den eneste i
grovfelt som kun skyter liggende. Det er selvsagt en mulighet å opprette en ny klasse i
skogsløp for klasse 1, mens “trimmere” i de øvrige grovfeltklassene tar over “skytterklassen”. Et annet alternativ er å la “Skytterklassen” være åpen for alle som skyter grovfelt,
noe SFU mente var en bedre ide.
Et moment i diskusjonen var premiering, og SFU mente at Skytterklassen bør premieres med sølvbeger på lik linje med øvrige klasser..
IT-kostnader ved opprettelse av en ny klasse 1: Ca kr. 15 000 (inkl. web-påmelding,
samt resultatprogram for LS).
Vedtak:
SFU ønsker at Skytterklassen skal være åpen for alle som skyter grovfelt. Det jobbes for
å få til dette allerede på LS 2014.

Sak 19/2013 Regler for opprykk fra klasse senior B til senior A

Dagens regelverk tilsier at de som er innenfor de beste 40% av klasse A+B i en individuell NM-øvelse skal det påfølgende år tilhøre klasse A. Det har kommet inn et ønske
om at dette endres fra 40% til 1/3 (33%), ettersom det etter manges mening er litt for
mange utøvere som deltar i klasse A sammenlignet med B. For eksempel deltok det
i vinter 12 utøvere i senior A både på sprint og normal, mens det kun deltok 3 og 7 i

B-klassen. Under NM skogsløp på årets LS var det noen få flere påmeldte i klasse B enn
i A.
Skytterbokas Kap. V1 §7.30 omhandler dette.
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å endre Skytterbokas §V1 7.30 til følgende:
.....Mannlige utøvere som er blant den 1/3 beste i én NM øvelse, normalprogram eller sprint,
konkurrerer neste kalenderår i klasse senior A. Ved utregning av 1/3 grensen legges kun deltakelse i klasse senior A/B til grunn....

Sak 20/2013 Presisering av klasser for kvinner senior

I mange år har det kun vært praktisert én klasse for kvinner senior, klasse senior A.
I hht. Skytterboka er dette feil. Dersom SFU ønsker å opprettholde denne praksisen
må dette presiseres i Skytterboka. Ønsker derimot SFU at kvinnene også bør inndeles
i A og B, gjøres det oppmerksom på at det vil påløpe noen kostnader med å endre
dette i resultatprogrammet for LS.
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å endre Skytterbokas Kap. V1 §2, 3, 4, 5 samt 7.30.
Det foreslås å endre tabellene i §2, 3, 4 og 5 med følgende tekst (understreket): Senior
B (kun menn)
§7.30 endres med følgende (understreket): ...Mannlige utøvere som deltar i klasse
Senior A/B (21-54)...

Sak 21/2013 Presisering av sikkerhetsregler

Erfaring tilsier at en presisering av sikkerhetsreglene på standplass er på sin plass.
Dette gjelder først og fremst de yngste klassene, hvor gevær og utstyr bør ligge på
standplass. I de tilfeller dette ikke er gjennomførbart, bør arrangøren sørge for å frakte
utstyret til og fra standplassen for løperne.
Skytterbokas Kap. V1 §11.20 omhandler dette.
Vedtak:
Utsatt til neste møte.

Sak 22/2013 Endring av Arrangementsveiledninger

Vedlagt følger forslag til endring av teksten i arrangementsveiledningene for NM
skifelt og NM skogsløp. Endringer er markert med rødt.
Vedtak:
Utsatt til neste møte.

Sak 23/2013 Samling for utøvere og skifeltkontakter

Fikk nettopp svar fra HVSKS på Dombås. Der blir det dessverre nesten fullt. Spørs om
vi kan innlosjere alle der. Alternativt kan vi muligens supplere med noen hytter på

Trolltun. HVSKS mente vi kunne få det vi trengte av undervisningslokaler, samt mat
på skolen. Undertegnede trenger litt mer tid i forkant av møtet på å undersøke dette
nærmere.
Vedtak:
Sekretæren får i oppgave å jobbe videre med saken.

Meldingssaker/uformelle drøftinger
•
•
•
•
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