Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

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

Fredag 28. februar 2014
Fra kl. 14.00
Skistua på Sandrip, Øvrebø

Deltakere:

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

Sak 1/2014

Gjennomgang av referat fra møtet 18/9-2013

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
generalsekretær
sekretær

Vedtak:
SFU godkjente referatet.

Sak 2/2014

Presisering av sikkerhetsregler

Denne saken var utsatt fra forrige møte. 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 skiskyttermiljøet har de en annen
praksis enn det vi har i DFS. Dette har derfor medført en del usikkerhet og ulik praksis
på blant annet NM i skifelt.
SFU var enige om at regelverket skulle presiseres, slik at det ikke oppstår usikkerhet.
Vedtak:
11.20 På standplass
Våpen kan bare lades eller tømmes på standplassen med munningen pekende mot
figurene. Det er forbudt å bevege seg omkring med ladd våpen, eller med tomhylse
sittende igjen i kammeret. Etter hver skyting, før standplassen forlates, skal våpenet
tømmes. Oppbevares geværet på standplass under konkurransen skal skytteren
forlate standplass med sluttstykket i bakre stilling eller ta nytt ladegrep og klikk mot
skivene. Bæres geværet under konkurransen (enkelte klasser i skifelt) skal skytteren ta
ett ekstra ladegrep og avtrekk med munningen pekende mot figurene. Alternativt kan
skytteren velge å bære våpenet med sluttstykket i bakre stilling.
Når løperen tar våpenet av og på, må han/hun unngå at det peker i farlig retning.
Likeledes når løperen henter og returner våpen, må han/hun unngå at det peker i
farlig retning.
11.30 Visitasjon
Arrangør er ansvarlig for å foreta visitasjon umiddelbart etter målgang når utøvere
bærer med seg våpenet under konkurransen. Når våpen oppbevares på standplass,

sørger arrangør for visitasjon sammen med løperen når det hentes. Må våpenet flyttes
av arrangør under konkurranse eller for å gjøre klar for neste pulje, foretar arrangøren
visitasjon når våpenet flyttes.

Sak 3/2014

Langtidsplan 2012 – 2016

Langtidsplanen for 2012–2016 ble vedtatt av Skyttertinget på Voss. Denne omfatter
også SFUs virksomhet. 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.
Vi gikk igjennom langtidsplanen på møtet. Status på de ulike prosjektene ble endret
og oppdatert, samt at de prosjektene som skal igangsettes i nær framtid blir satt på
dagorden.
Vedtak:
SFU skal igangsette følgende tiltak i 2014:
• Utarbeide “Skifeltarrangørveiledning”
• Personlig kontakt med skifeltkontaktene i samlagene (høsten)
• Evaluere resultatene for 2012 og 2013 i Aktivitetskonkurransen
• Innføring av Norges-cup i skifelt og skogsløp med skyting fra 2015

Sak 4/2014

Søknad om offentlige midler 2015

Denne saken sees i sammenheng med gjennomgangen av Langtidsplanen (sak
3/2014).
Vedtak:
Administrasjonen utarbeider forslag til søknad om offentlige midler for 2015 og oversender SFU for godkjenning.

Sak 5/2014

Endring av program for stafett i NM skogsløp med skyting

Under NM i skogsløp del 2 ble det diskutert om det bør gjøres endringer i programmet for stafetten. Bakgrunnen for dette er at denne kan bli litt langtekkelig både for
publikum og utøvere. Samtidig var det flere utøvere som trakk seg fra stafetten fordi
de rett og slett ikke orket å løpe to slike løp med kun en kort pause i mellom.
Det er nevnt flere alternative modeller til dagens stafett: Ett av dem er at hver etappe
kun skal løpe en runde (1 km) pluss eventuelle strafferunder, samt skyte én gang. De
to første etappene skyter liggende og siste etappe skyter stående. Stafetten vil da bli
gjennomført på rundt 1/3 av tiden med dagens stafett.
SFU mente det var ønskelig å prøve nevnte forslag under årets NM, og de ville derfor
gjøre en henvendelse til Fana skytterlag om saken. SFU var imidlertid opptatt av at
Fana skytterlag skulle få et reelt valg om de ønsket å kjøre dagens løsning eller dette
nye forslaget.
Vedtak:
Sekretæren i DFS/SFU kontakter Fana skytterlag med ønske om at opplegget for

stafett gjennomføres som en prøveordning på følgende måte:
Hver etappe skal løpe én runde (ca 1 km) pluss eventuelle strafferunder, samt skyte én
gang. De to første etappene skyter liggende og siste etappe skyter stående. For kvinnene blir det to etapper, en liggende og en stående.
Utøvere fra 14 år (ER) gis dispensasjon til å delta under forutsetning av at de skyter en
liggende etappe. Disse benytter grovkaliber på 200 meter som de andre i stafetten.

Sak 6/2014

Skytterklasse 100 meter

Denne saken er utsatt fra forrige møte, da SFU ønsket å se på erfaringene fra NM i
skogsløp del 2 i 2013. I etterkant av dette har det kommet inn et tingforslag om å
fjerne øvre aldersgrense på klasse aspirant. Blir dette vedtatt, så har man i praksis også
en “skytterklasse” på 100 meter.
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av vedtak i tingsaken om ubestemt alder i klasse aspirant.

Sak 7/2014

Representasjon 2014

Vedtak:
Dato
Møte/begivenhet
Sted
Repr. for SFU
28. februar
Utvalgsmøte
Øvrebø
Alle
1. - 2. mars
NM skifelt
Øvrebø
Amundsen
9. mai
Utvalgsmøte
Skytterkontoret
Alle
1. - 8. aug. *
Landsskytterstevnet
Sandnes
Alle
12. september Utvalgsmøte
Fana/Bergen
Alle
13. september NM skogsløp med skyting Fana
Amundsen
* Nøyaktige datoer for arbeid under LS utarbeides innen neste møte.

Sak 8/2014

Årsmelding for 2013

Tallene for 2013 var ikke klare til møtet. Årsmeldingen og tallene for 2013 sendes for
godkjenning til SFU så fort de er klare.
Vedtak:
Årsmeldingen sendes på epost for godkjenning til SFU så fort den er klar.

Skytterkontoret, 24. mars 2014

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat i DFS/SFU
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:

Fredag 9. mai 2014
Fra kl. 10.00
Skytterkontoret

Deltakere:

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

Sak 9/2014

Gjennomgang av referat fra møtet 28/2-2014

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
generalsekretær
sekretær

Vedtak:
SFU godkjente referatet.

Sak 10/2014 Klasse eldre junior fjernes

Ref. Langtidsplanen i DFS, hvor det skal vurderes endringer i konkurranseprogram
med hensikt å øke aktiviteten.
Det har kommet et forslag om å fjerne klasse eldre junior i både skifelt og skogsløp
med skyting. Dette begrunnes blant annet med at det ofte er liten deltakelse i klassen
både for kvinner og menn. Samtidig ser man at nivået blant deltakerne ofte er høyt.
Ved flere anledninger har utøvere i disse klassene fått bedre tid enn vinneren i seniorklassen.
Eldre junior er en klasse som er særegen for skifelt og skogsløp med skyting i DFS. Det
er kun i disse øvelsene at aldersgruppen 18-20 år har egen klasse.
Et viktig spørsmål er om et vedtak om å fjerne eldre junior vil øke aktiviteten i disse øvelsene totalt sett. SFU mente det trolig vil være enkelte som synes terskelen for å være
med er noe lavere i EJ enn i senior. Slik det er i dag kan utøvere med alder 18-20 år
(EJ) søke om å delta i klasse senior (unntatt LS). På den måten vil i praksis de aktuelle
utøverene ha anledning til å kjempe om både Kongepokal og andre premier som er
forbeholdt seniorer.
Ved å fjerne EJ “mister” i praksis skifelt og skogsløp med skyting medaljer og faste
troféer.
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å fjerne klasse eldre junior i skifelt og skogsløp med

skyting. Det søkes samtidig om å flytte klassens faste trofeer til beste utøver under 21
år som går samme program som senior.

Sak 11/2014 Samling for utøvere

SFU har et sterkt ønske om å ha en samling for utøvere også i 2014.
Det jobbes med å få på plass et feltinstruktørkurs på Heistadmoen (Kongsberg) i
perioden 5.-7. september. Det kan være muligheter for å samordne dette kurset med
en samling for skifelt/skogsløp. En slik samordning vil være veldig arbeidsbesparende
med tanke på forarbeid. Undertegnede er imidlertid på Nordisk mesterskap i Danmark
i denne perioden, så selve gjennomføringen av samlingen må gjøres av utvalgets
medlemmer. Ett annet moment i saken er at NM i skogsløp med skyting sprint og
stafett arrangeres helgen etterpå, 13. september. SFU ba sekretæren om å sjekke ut
muligheter for å arrangere samlingen i forkant av nordisksamlingen.
Alternativt kan det gjennomføres en tilsvarende samling som i 2013, eller droppe slik
samling i år.
Vedtak:
SFU ønsker en samling for utøvere i 2014.
1. valg: 29.-31. august på Heistadmoen/Hengsvann
2. valg: Senere på høsten på Dombås

Sak 12/2014 Innføring av Norges-cup i skifelt og skogsløp med skyting

I hht. langtidsplanen for 2012–2016 skal SFU vurdere å innføre Norgescup i skifelt og
skogsløp med skyting fra 2015. Det står at det skal gjennomføres en undersøkelse
blant de aktive om dette er et ønske, samtidig som at det man må se på gjennomførbarheten av en slik Norgescup.
På forrige møte ble dette temaet diskutert, og det kom et forslag om følgende:
• 5 konkurranser, hvorav 4 teller.
- NM skifelt normalprogram
- NM skifelt sprint
- NM skogsløp normalprogram på LS
- NM skogsløp sprint senere på høsten
- NC-avslutinng i skogsløp normalprogram (samme helg som NM skogsløp sprint)
• Poenggivning som i NC Stang/felthurtig.
(Se: https://www.dfs.no/hjemmesider/nc/NC-SF/statutter/)
• Eldre junior og senior kan delta (en felles Norgescup)
SFU mente at nevnte mal for NC er både gjennomførbar og ønskelig. En uhøytidelig
spørreundersøkelse gjennomføres på Landsskytterstevnet. Er denne positiv, vil SFU
anbefale dette for Skytterstyret.
Vedtak:
Under forutsetning av at utøverene gir positive tilbakemeldinger, vil SFU anbefale
Norges Skytterstyre å vedta Norges Cup i skifelt og skogsløp med skyting.

Sak 13/2014 Ringerunde til skifeltkontakter/samlagsledere

Langtidsplanen sier at det skal gjennomføres en ny ringerunde til skifeltkontaktene i
2014. SFU mente det var naturlig og fornuftig å fordele samlagene som sist:
Asmund: Nord-Norge (9), Sørlandet (6) og Østfold skyttersamlag (1). Tot. 16 samlag
Olav:
Trønderkretsen (6), Oplandskretsen (6) og Viken II minus Østfold (4). Tot. 16
Rolf M.: Mørekretsen (4), Fjordane (4), Hordakretsen (3) og Viken I (5). Tot. 16 samlag.
Aktuelle temaer å ta opp:
• Mal for innbydelse til stevne
• Aktivitetskonkurransen
• Bidragsordninger
• NC skifelt og skogsløp
Vedtak:
SFU gjennomfører en ringerunde til samlagenes skifeltkontakter/samlagslederne i
løpet av høsten 2014.

Sak 14/2014 Program for utvalgsmedlemmene på LS

Utvalgsmedlemmene skal jobbe under LS, men på grunn av store avstander til feltterreng, ser SFU ingen mulighet til å avvikle den uhøytidelige LS-konkurransen i
skogsløp.
SFU setter selv opp arbeidslister som er tilpasset DFSU. På standen tas det sikte på å
selge Forsvarsmerket, samt å dele ut brosjyrer til interesserte. Blir sportsbrillene klare til
LS kan også dette være aktuelt å ha for salg.
SFU skal planlegge og gjennomføre et møte for skifeltkontakter i løpet av LS-uka. Det
tas sikte på å benytte “VIP-brakka”, som DFS disponerer under LS.
Vedtak:
SFU setter opp egen arbeidsliste for LS, samt kaller inn og avholder en temakveld for
skifeltkontakter en av kveldene.

Sak 15/2014 NM skifelt 2015

Sigdal skytterlag vil ikke påta seg arrangementet i 2015. Neste alternativ er Enebakk
skytterlag i Follo.
Vedtak:
Sekretæren gjør en formell henvendelse til Enebakk skytterlag med ønske om at skytterlaget stiller som arrangør av NM skifelt i 2015.

Sak 16/2014 Evaluere “Aktivitetskonkurransen i skifelt og skogsløp med skyting”
I hht. langtidsplanen skal SFU evaluere Aktivitetskonkurransen i skifelt og skogsløp
med skyting for å se om dagens modell er riktig bruk av resurser.

Tallene for Aktivitetskonkurransen er som følger:
År
Ant. skytterlag Ant. deltakere
2003
10
134
2004
19
281
2005
25
366
2006
18
222
2007
21
308
2008
34
585
2009
51
835
2010
46
653
2011
41
532
2012
26
414
2013
30
687
Skifeltutvalget mener det er mange skytterlag som av ulike årsaker ikke rapporterer
inn sine arrangement. Det vil være naturlig at dette tas opp med skifeltkontaktene i
forbindelse med ringerunde og møtet på LS.
Vedtak:
SFU ønsker å fortsette med aktivitetskonkurransen, men vil gjøre en aktiv innsats for å
få skytterlagene til å rapportere inn sine arrangement.

Skytterkontoret, 25. mai 2014

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat i DFS/SFU
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:

Fredag 12. september 2014
Fra kl. 18.30
Quality Edvard Grieg Hotel, Bergen

Til stede:

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

Fraværende: Jarle Tvinnereim,

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
sekretær
generalsekretær

Sak 17/2014 Gjennomgang av referat fra møtet 9/5-2014
Vedtak:
SFU godkjente referatet.

Sak 18/2014 Bruk av skøyting som stilart i ungdomsklassene i NM skifelt

Skytterboka Kap. V1 §13.00 står det: Kun klassisk stilart tillates.
Ref. sak 13/2013, hvor SFU gjorde følgende 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.
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.
Da saken var oppe til behandling i 2013 var SFU 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. Det ble derfor vedtatt en prøveordning under årets NM.
Evalueringen av bruk av friteknikk i ungdomsklassene i NM viste at det trolig ble med
noen ekstra lokale utøvere som følge av dette. Utvalget mente likevel at det er viktig å

holde på skifelts særegenhet, og var enige i at dagens regelverk bør opprettholdes.
Vedtak:
SFU ønsker å beholde Skytterbokas kap. V1 §13.00 uendret.

Sak 19/2014 NM skifelt 2015 og 2016

Skifeltutvalget og administrasjonen har jobbet hardt for å finne en arrangør av NM
skifelt i 2015. I følge den turnuslisten som er satt opp for NM er det i år Østlandets tur
til å arrangere. Det har dessverre ikke lyktes å finne en arrangør i denne landsdelen.
Av den grunn har man den siste tiden søkt etter arrangører også utenfor landsdelen.
Opdal og Midtbygden ble forespurt for noen uker siden, og har vært sporty nok til å
påta seg arrangementet på kort varsel om de får tildeling.
Opdal og Midtbygden er et godt og spennende alternativ. Den lokale ski- og skiskytterarenaen ligger rett ved siden av skytterlagets LS-arena, noe som muliggjør bruk av
både skytterlagets skytebaner og skiskytterklubbens løypenett. I tillegg er overnattingskapasiteten i kommunen god, og ligger nær arenaen.
Utvalget gikk enstemmig inn for anbefale Norges Skytterstyre å tildele NM skifelt
2015 til Opdal og Midtbygden skytterlag. Dato for mesterskapet må avklares med arrangøren, men utvalget mener helgen 14.-15. mars 2015 er det beste alternativet.
I 2016 er det Nordbygda og Rand skytterlag som står for tur.
Vedtak:
SFU anbefaler Norges Skytterstyre å tildele NM skifelt 2015 til Opdal og Midtbygden
skytterlag. Ønsket dato er 14. og 15. mars 2015.
Det sendes en formell henvendelse til Nordbygda og Rand skytterlag vedr. NM i 2016.

Sak 20/2014 NM skogsløp med skyting 2015 og 2016

Skydeselskabet Skarpskytten er forespurt om å arrangere NM i 2015. Tilbakemelding
mangler og purring er sendt.
Det er heller ikke avklart arrangør av NM skogsløp i 2016. De siste årene har NM
alternert mellom Fana og Skarpskytten. Det bør derfor vurderes om Fana skal spørres
også om 2016. Om det blir aktuelt med Norgescup i skifelt og skogsløp kan det evt. bli
aktuelt å ta kontakt med Riple skytterlag i tillegg.
Vedtak:
Vi avventer svar fra Skarpskytten vedr. 2015. Er svaret negativt, spørres Budal skytterlag. Tar Skarpskytten arrangementet i 2015, spørres Budal for 2016. Fana er også et
alternativ.

Sak 21/2014 Samling for utøvere i 2014

De to alternativene som SFU ønsket i sak 11/2014 var ikke gjennomførbare. Det arbeides nå med en samling i Sigdal 21. - 23. november. Om vi får det til, vil denne samlingen foregå samtidig med et feltinstruktørkurs.
Vedtak:
SFU ønsker å arrangere en skifeltsamling på Sigdal. Utvalgets sekretær gis fullmakt til å
sende ut innbydelser og lage program for samlingen.

Sak 22/2014 Møteplan 2015
Vedtak:
Dato
13. mars
14.-15. mars
11 mai
31/7 - 7/8
?
?

Møte/begivenhet
Utvalgsmøte
NM skifelt
Utvalgsmøte
Landsskytterstevnet
Utvalgsmøte
NM skogsløp med skyting

Skytterkontoret, 16. sept 2014

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Sted
Oppdal
Oppdal
Skytterkontoret
Lesja
?
?

Repr. for SFU
Alle
Asmund
Alle
Alle
Alle
Asmund

