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Utvalget for skifelt (DFS/SFU)

Møtereferat
Møtedag:

Fredag 19. januar 2007

Tidspunkt:

Fra kl. 1030

Sted:

Skytterkontoret

Deltakere:

Reidar Helland, utvalgsleder
Ole Per Strædet, utvalgsmedlem
Johannes Linnerud, varamedlem
Terje Vestvik, assisterende generalsekretær (deltok periodevis)
Engebret Mjøseng, sekretær
Runar Sørensen, påtroppende sekretær

Kopi av
referat til:

-

|

Norges Skytterstyre (pr. e-post)
DFSU (pr. e-post)
DFS/SFU med vararepresentanter (pr. e-post)
Samlagsleder (pr. e-post)
Samlagenes skifeltkontakter (via samlagets e-post)
Kretsleder (e-post)
Kretsenes skifeltkontakter
HVST / HV-Distriktene (e-post)
Intern fordeling ved Skytterkontoret (e-post)

Sak 1/2007
NM skogløp – fast ved HVUV i noen år framover
GIHV har signalisert et ønske om å legge NM skogsløp for noen år framover fast til
Heimevernets utdanningssenter Værnes.
Dette er for skifeltsektoren en meget interessant henvendelse, og skifeltutvalget ønsker å se
nærmere på hvordan et slikt samarbeid med Heimevernet kan komme i stand. Det er imidlertid
viktig på et tidlig tidspunkt å utveksle ideer og forutsetninger for et slikt NM konsept.
Representant for Heimevernet ble invitert til møtet, men kunne ikke delta.
Skifeltutvalget drøftet i møtet muligheter og utfordringer ved et slikt NM konsept. Det er
imidlertid en forutsetning i dette bildet at konkurransen gis skikkelig støtte og oppfølging fra
Heimevernet sin side. Solid deltakelse fra Heimevernet vil gi konkurransen et vesentlig løft, og
være et godt praktisk samarbeidsområde, der organisasjonene blir sterkere knyttet til hverandre.
Skifeltutvalget vil derfor ta nytt initiativ ovenfor Heimevernet for drøfte en del praktiske
forhold rundt et slik fellesarrangement, med ambisjon om felleskonkurranser fom. 2008.
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Skifeltutvalget har den siste tiden vurdert løsninger der NM skogsløp blir lagt i tilknytning til
Landsskytterstevnet. Utvalget ser et stort potensial i en slik løsning, og har ikke lyst til å gi helt
slipp på denne ideen. For å imøtekomme begge ideer kom det i møtet opp forslag om at NM
skogsløp på Værnes skal inneholde normalprogram og stafett. Stafett vil i denne sammenheng
være en ny øvelse. Under Landsskytterstevnet arrangeres NM skogsløp sprint, med tilhørende
finale. Dermed blir det to viktige konkurranser i løpet av sesongen.
Vedtak:
Skifeltutvalget tar initiativ ovenfor Heimevernsstaben til et møte i løpet av våren, for å avklare
rammer for et framtidig samarbeid om NM skogsløp.
Sak 2/2007
Statutter for NM skifelt
NM skifelt skal arrangeres iht. DFS sitt regelverk. Samtidig er det en del forhold rundt NM
som ikke reguleres av dette. Derfor er det nødvendig med en del tilleggsreguleringer for å sette
tilstrekkelige rammer for NM konkurransene. Ettersom nytt regelverk er vedtatt, er det behov
for å tilpasse statuttene til dette.
Skifeltutvalget drøftet dagens statutter, og gjorde noen korrigeringer med bakgrunn i ny
klasseinndeling og nytt regelverk.
Forslag til vedtak:
DFS/Utvalget for skifelt vedtar justerte statutter for NM skifelt.
Sak 3/2007
Oppfølging av Tingsak 5/2006
Utsatt sak fra møte 17. november 2006.
Skyttertingets vedtak gir Norges Skytterstyre myndighet til, i samarbeid med skifeltutvalget og
Heimevernet, å gjøre tiltak for å styrke sektorens virksomhet. Skifeltutvalget bør gjøre noen
betraktninger omkring dette, for å komme med innspill til Norges Skytterstyre.
Noen stikkord er:
- Hvordan styrke sektorens tillitsmannsapparat?
- Hvilket initiativ skal tas mot Heimevernet?
- Hva kan styrke oppslutningen om aktivitetene?
- Hvordan øke statusen?
- Hvordan øke aktivitetstilbudet?
Vedtak:
Saken utsatt til neste utvalgsmøte.
Sak 4/2007
Program for skifeltsekorens deltakelse ved Regionale seminar
Utsatt sak fra møte 17. november 2006.
I budsjettet for 2007 er avsatt midler til å finansiere skifeltkontakters deltakelse ved de
regionale seminarene. Under deler av seminaret har skifeltkontaktene et eget tilpasset opplegg.
Skifeltutvalget må drøfte seg fram til hovedrammer i dette opplegget. Det forutsettes at SFU er
representert ved seminaret.
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Vedtak:
Utvalget sekretær utarbeider i samarbeid med utvalgets representant ved seminaret opplegg og
program for skifeltkontaktene
Sak 5/2006
Møte- og representasjonsplan for skifeltutvalget i 2007
Utsatt sak fra møte 17. november 2006.
Utvalget fastsetter tidspunkt for møter og fordeler representasjonsoppgaver seg i mellom.
Vedtak:
Representasjon:
Tidspunkt
Begivenhet
Fra DFS/SFU
10. – 11. feb.
Regionalt seminar, Midt-Norge Ikke avklart
17. – 18. mars
NM skifelt, Hornindal
Hele utvalget
28. juli – 4. aug. Landsskytterstevnet, Steinkjer Reidar Helland/Johannes Linnerud
?
NM skogsløp
Reidar Helland
3. – 4. nov.
Regionalt seminar, Østlandet
Johannes Linnerud
Det tas forbehold om evt. endringer i utvalgets sammensetning etter Skyttertinget 2007.
Utvalgsmøter:
Tidspunkt
Fredag 19. januar
Mandag 21. mai
Mandag 8. oktober
Fredag 7. desember

Sted
Skytterkontoret
Skytterkontoret
Skytterkontoret
Ikke bestemt

Sak 6/2007:
Dispensasjonssøknad fra Hornindal skytterlag om å benytte 50m
skyteavstand og reduserte figurer i de uoffisielle klassene for aspirant, rekrutt og eldre
rekrutt i fbm. NM skifelt
Hornindal skytterlag begrunner søknaden med et ønske om å spesielt motivere en vesentlig
andel unge skiskyttere som finnes i regionen til å delta. Videre vil bruk av en permanent
opparbeidet standplass på skiskytterarenaen medføre en betydelig forenkling for arrangøren,
samt gi bedre tilrettelegging for publikum og folkeliv på arenaen. Arrangøren må være ferdig
med all skyting på sin planlagte 100m arena relativt tidlig om dagen, ettersom fortsatt skyting
her vil sperre for aktiviteter i et skitrekk som åpner kl 1200. Bruk av skiskytterarenaen vil
avlaste dette forholdet og sikre at skytingen for klasse junior og V65 er ferdig i nødvendig tid.
Vedtak:
DFS/utvalget for skifelt innvilger søknaden om dispensasjon for bruk av 50m skyteavstand og
reduserte figurer for klassene aspirant, rekrutt og eldre rekrutt ved NM skifelt 2007. Dette
begrunnet i at dispensasjonen gjelder for uoffisielle klasser, at Hornindal skytterlag på kort
varsel har påtatt seg arrangementet, og at det er betydelige begrensninger lagt til å kunne
gjennomføre alle finfeltskytinger på 100m.
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Sak 7/2007:

Klargjøring av regelverket for klassesetting av kvinnelige utøvere

I nytt regelverk for skifeltsektoren er klassen mellom 22 og 54 år inndelt etter prestasjoner i
hhv. klasse senior A og senior B. Intensjonen var at dette kun skal gjelde for menn, og ikke
kvinner, men dette framkommer ikke i regelverket. Skifeltutvalget gjør derfor et administrativt
vedtak for å klarlegge dette forholdet.
Vedtak:
Kvinnelige utøvere i alderen 22 til 54 år i skifelt og skogsløp konkurrerer i én klasse.

Orienteringer/uformelle drøftinger:
a) Sekretærfunksjon overføres fra Engebret Mjøseng til Runar Sørensen fra 20. februar 2007.
En del oppgaver knyttet til funksjonen ble listet opp.
Engebret Mjøseng
Sekretær for DFS/utvalget for skifelt

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:

Mandag 21. mai
Fra kl. 10.30
Skytterkontoret, Oslo

Deltakere:
             

Reidar Helland,
Johannes Linnerud,
Toni S. Hovdedalen,
Runar Sørensen,

Kopi av
referat         
(e-post):

Norges Skytterstyre
DFSU
DFS/SFU med varamedl.
Samlagsledere og skifeltkontakter
Kretsledere og skifeltkontakter
HVST / HV-Distriktene
Ansatte på Skytterkontoret

Sak 8/2007

Oppfølging av Tingsak 5/2006

utvalgsleder
varamedlem
DFSU
(deltok på deler av møtet)
sekretær

Utsatt sak fra møtet 19. januar 2007.
Skyttertingets vedtak gir Norges Skytterstyre myndighet til, i samarbeid med skifeltutvalget og Heimevernet, å gjøre tiltak for å styrke sektorens virksomhet. Skifeltutvalget bør gjøre noen betraktninger omkring dette, for å komme med innspill til
Norges Skytterstyre.
Utvalget drøftet en del tiltak, som kan gjøres for å gi økt aktivitet innen skifelt/
skogsløp med skyting. Blant ting som ble diskutert kan nevnes:
•
Samlagene skal velge en egen skifeltkontakt, som skal ha fast plass i samlagsstyret med møte og stemmerett.
•
Lederen for DFS/SFU skal få plass i Norges Skytterstyre på lik linje med DFSU.
•
Utvalget for skifelt bytter navn. Utvalget for fysisk aktivitet var ett av flere
forslag.
•
Skifelt/Skogsløp med skyting integreres i skyteskole opplegget til DFSU. Tanken
er at skifelt/skogsløp skal være en egen temakveld, slik som feltskyting, baneskyting etc. er i dag.  DFSU gir 500 kroner i bidrag til lag som arrangerer slike
temakvelder. SFU drøftet om de skulle bidra med ytterligere 500 kroner, slik at
dette gjøres attraktivt for skytterlagene.
•
Det lages en ny brosjyre som omhandler det å arrangere skogsløp med
skyting.
•
Samlagenes skifeltkontakter inviteres på “Kurs for nye tillitsvalgte”.

Vedtak
Saken utsettes til neste utvalgsmøte.

Sak 9/2007

Program for NM skogsløp med skyting 2007

Løiten skytterlag var eneste søker til NM i skogsløp med skyting for 2007, og har fått
tildelt mesterskapet. I forbindelse med dette ønsker arrangøren å prøve ut en ny øvelse; stafett for samlag og HV distrikt. Utvalget drøfter program/regelverk for øvelsen
og hvilke endringer dette medfører for tidsplanen i arrangementet.
Arrangøren ser ut til å være i god rute til NM. Alt skal foregå på Løiten skytterlags
baneområde, og arrangementet er planlagt å gå over tre dager fra 21. til 23. september. Planen er å gjennomføre sprintøvelsen fredag kveld, normaldistansen på lørdag,
og en stafett søndag. Løiten skytterlag skal sende et brev til HV for å høre om de har
noen motforestillinger mot dette. Stafetten er ment å erstatte den tidligere lagkonkurransen, og Løiten skytterlag håper de tidligere oppsatte premiene på lagkonkurransen
kan overføes til stafetten. Regelverk for stafett må fastsettes.
Vedtak
DFS/SFU er positive til utvidelse av NM arrangementet med stafett og en ekstra dag,
under forutsetning av at dette er greit for Heimevernet. Det forutsettes at den første
øvelsen ikke begynner tidligere enn klokken 1600 fredag. Dersom HV er negative til
å utvide NM med en dag, vil alternativet være å arrangere både sprint og stafett, i
denne rekkefølge, på søndag. Dette vil ikke være en optimal sportslig løsning.
Program for stafetten:
Distanse:
Ca 3 km (som sprint)
Skyting:
Det skytes grovfelt med 2 hold á 6 skudd. Ett hold liggende og ett
hold stående. På hvert hold skal det skytes 3 ekstraskudd dersom ikke
6 treff er oppnådd tidligere. Målmateriellet skal enten være selvanvisere eller elektroniske skiver. Anvisningen skjer umiddelbart.
Tidstillegg:
For hver bom skal utøveren løpe en strafferunde etter skyting.
Strafferunden er ca 200 meter lang.
Klasser:
Det konkurreres i klassene AG3, menn senior og kvinner senior.
Klasse AG3 og menn senior har 3 etapper med 3 forskjellige utøvere.
Kvinner senior har 2 etapper med 2 forskjellige utøvere.
Deltakere:
Hvert samlag kan stille med så mange lag de ønsker i både herre- og
kvinneklassen. Det samme gjelder for HV-distriktene i klasse AG3.
Dersom arrangøren har kapasitet åpnes det for at deltakere fra forskjellige samlag/HV-distrikt kan danne felles lag. Disse stiller i så fall
utenfor konkurranse.
Kun skyttere som har oppnådd alder til å delta på grovfelt kan delta.
Kvinner kan delta på herrelag. Det gis dispensasjon for at utøvere i
klasse V65 kan delta.
Premiering: Premiene fra den tidligere lagkonkurransen flyttes over til stafetten.

Sak 10/2007 NM skifelt og NM skogsløp med skyting i 2008 og 2009

Søknasfristen for å arrangere NM skifelt og NM skogsløp i 2008 har gått ut, og foreløpig har ingen meldt sin interesse for arrangementene. I følge turnusen skal dette
arrangeres i henholdsvis Nord-Norge og på Vestlandet.  Det er heller ingen søkere til
arrangementene i 2009. Utvalget vurderer tiltak for snarest mulig å få dette på plass.
Vedtak
Det er et ønske at arrangører på eget initiativ skal søke om NM arrangementene. Ny
utlysning vil derfor skje i Norsk Skyttertidende, med søknadsfrist i slutten av august
2007. Dersom det fortsatt ikke er noen interesse blant skytterlagene, vil DFS/SFU
spørre direkte de lagene som har vist at de har et miljø for sektorens aktiviterer.
DFS/SFU har tidlligere ønsket å prøve en ordning med NM skogsløp med skyting fast
på Værnes. Dette skal på nytt tas opp med Heimevernet ved første anledning, med
håp om at et slikt arrangement kan være på plass allerede i 2008.

Sak 11/2007 Søknad om økt arrangementsbidrag til NM skogsløp 2007

Løiten skytterlag har søkt om 20 000 kroner i arrangementsbidrag for NM skogsløp
med skyting i 2007. Normalt bidrag er kr. 6000. Begrunnelsen er kort tidsfrist for arrangementet, hvilket har medført problemer med å skaffe sponsorer. Det vises til at
Horninndal skytterlag fikk innvilget kr. 20 000 med samme begrunnelse for NM skifelt
i 2007.
Johannes Linnerud, som representerer Løiten skytterlag og er leder i hovedkomiteen,
ble erklært inhabil i saken. Reidar Helland ønsket ikke å ta avgjørelsen alene, og har
derfor i ettertid sammen med Ole Per Strædet gjort vedtaket.
Vedtak
Arrangementsbidraget for skifelt er høyere enn for skogsløp. Med bakgrunn i dette får
Løiten skytterlag kr. 15 000 i arrangementsbidrag for NM skogsløp med skyting.

Skytterkontoret 15/6 2007

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Det frivillige Skyttervesen
Utvalget for skifelt

Møtereferat
Møtedag:
Tidspunkt:
Sted:		

Fredag 7. desember
Fra kl. 10.30
Skytterkontoret, Oslo

Deltakere:
		
		
		
		

Reidar Helland,		
Ole Per Strædet,
Johannes Linnerud,
Toni S. Hovdedalen,
Runar Sørensen,

Kopi av
referat
(e-post):
		
		
		

Norges Skytterstyre
DFSU
DFS/SFU med varamedlemmer
Samlagsledere og skifeltkontakter
HVST/HV-Distriktene
Ansatte på Skytterkontoret

utvalgsleder
utvalgsmedlem
utvalgsmedlem
DFSU (deltok på sak 11/2007)
sekretær

Sak 11/2007 Oppfølging av Tingsak 5/2006

Utsatt sak fra møtet 19. januar og 21. mai 2007.
Skyttertingets vedtak gir Norges Skytterstyre myndighet til, i samarbeid med skifeltutvalget og Heimevernet, å gjøre tiltak for å styrke sektorens virksomhet. Skifeltutvalget bør gjøre noen betraktninger omkring dette, for å komme med innspill til
Norges Skytterstyre.
Utvalget har tidligere drøftet en del tiltak, som kan gjøres for å gi økt aktivitet innen
skifelt/skogsløp med skyting. Blant ting som er diskutert tidligere, og som ble diskutert på møtet, kan nevnes:
•
Samlagene skal velge en egen skifeltkontakt, som skal ha fast plass i samlagsstyret med møte og stemmerett.
•
Lederen for DFS/SFU skal få plass i Norges Skytterstyre på lik linje med DFSU.
•
Utvalget for skifelt bytter navn. Utvalget for fysisk aktivitet var ett forslag. Utvalget
for skifelt og skogsløp med skyting, SSU var et annet.
•
Skifelt/Skogsløp med skyting integreres i skyteskole opplegget til DFSU. Tanken
er at skifelt/skogsløp skal være en egen temakveld, slik som feltskyting, baneskyting etc. er i dag. DFSU gir 500 kroner i bidrag til lag som arrangerer slike
temakvelder. SFU drøftet om de skulle bidra med ytterligere 500 kroner, slik at
dette gjøres attraktivt for skytterlagene.
•
Det lages en ny brosjyre som omhandler det å arrangere skogsløp med
skyting.
•
Samlagenes skifeltkontakter inviteres på “Kurs for nye tillitsvalgte”.
•
Økt satsing på aktivitetskonkurransen med bedre markedsføring og økte satser.

Vedtak
• DFS/SFU ønsker å bytte navn fra til Utvalget for Skifelt og Skogsløp med skyting,
forkortet DFS/USS. Søknad om dette sendes Norges Skytterstyre.
• Skifelt og Skogsløp med skyting integreres i Skyteskole opplegget til DFSU. SFU
gir kr 500 i bidrag til skytterlag som ønsker å arrangere temakveld med skifelt og/
eller Skogsløp med skyting.
• Utvalget skal i samarbeid utarbeide et nytt hefte, som omhandler det å arrangere renn og løp innen sektorens virksomheter. Det skal spesielt legges vekt på tips
til hvordan dette kan gjøres enkelt. Heftet skal senest ferdigstilles i april.
• Utvalget har som mål at den positive utviklingen i Aktivitetskonkurransen skal
fortsette. I 2008 skal også skifelt integreres i Aktivitetskonkurransen. Innbydelsen
skal derfor sendes ut til lagene tidlig i januar. Det vil i tillegg bli sendt ut en påmindelse i april/mai.
Bidragssatsene økes noe i forhold til tidligere år. Totalbeløpet økes fra kr 50 000 til
kr 70 000. Dette er allerede tatt med i budsjettet for 2008.

Sak 12/2007 Gjennomgang av regelverket

Nytt regelverk for sektorens øvelser ble utarbeidet høsten 2006 og tatt i bruk 1/1 2007.
Etter ett år med nytt regelverk bør regelverket gjennomgås og eventuelt justeres med
bakgrunn i de erfaringer som er gjort i 2007.
Det var stor enighet om at det nye regelverket hadde fungert bra. Det er derfor kun
snakk om små endringer.
Vedtak
Regelverket for stafett, vedtatt i sak 9/2007 skal med i Skytterboka. Utvalget vedtok å
endre regelverket for hvilke utøvere som kan delta på stafetten. Det ble vedtatt at:
“Det kan gis dispensasjon for at deltakere kan være under 16 år. Søknad må på forhånd
godkjennes av arrangøren/jury.”
Det skal opprettes et punkt 7.21 Skifelt og skogsløp sprint – finfelt. Strafferunde for finfelt
sprint skal være ca 100 meter.

Sak 13/2007 NM skifelt og NM skogsløp med skyting i 2008 og 2009

Vi sliter med å skaffe arrangør til NM skifelt 2008. I skrivende stund har ingen påtatt
seg arrangementet. SFU hadde ikke fått inn noen søknader fra potensielle arrangører da den utvidede søknadsfristen gikk ut i slutten av august. Det er imidlertid tatt
direkte kontakt med aktuelle skytterlag. Følgende har blitt kontaktet og gitt negativ
tilbakemelding: Nordre Land, Tingelstad, Alvdal, Øvrebø, Levanger og Frol, Blaker, Knipenborg, Saltdal, Bjerkvik, Lesja, Tolgen, Brumunddal og Stordalen.
Lesja og Tolgen var interesserte i å arrangere NM i skifelt i 2009. Utvalget bør vurdere å
gjøre en formell henvendelse om dette dersom det er ønskelig.
Skjelstadmark skytterlag har sagt seg villige til å arrangere NM skogsløp med skyting
i 2008 i samarbeid med Heimevernets Utdanningssenter Værnes (HVUV). Skriftlig
søknad om å få arrangere mesterskapet er mottatt, og SFU bør formeldt tildele mesterskapet til Skjelstadmark og HVUV.

Vedtak
Det er fortsatt ingen som har påtatt seg å arrangere NM i skifelt for 2008. Det arbeides
videre med saken.
Skjelstadmark skytterlag tildeles NM i skogsløp med skyting i samarbeid med HVUV.
Det er satt i gang en dialog med HVUV ang. mesterskapet.
Det gjøres henvendelser til Lesja og Tolgen ang de kommende års mesterskap i skifelt.

Sak 14/2007 Innkjøp av elektonisk tidtakersystem

Det har kommet inn et forslag om at SFU bør investere i et nytt elektronisk tidtakersystem. Prisene på Emit, som er det ledende merket, er som følger:
Registreringsenhet (1 stk):
kr 18 750
Software:			
kr 4 375
Brikker 150 stk á kr 500:
kr 75 000
Totalt:				
kr 98 125
Dette er minimum av hva vi bør ha dersom vi skal gå til innkjøp av slikt utstyr. Ønskes
for eksempel mellomtider og registrering ved start, kommer kr 18 750 i tillegg for hver
enhet. Det er også mulig å leie utstyr, under forutsetning av at man har gått til innkjøp
av programmet til kr 4 375. Det vil koste kr 3 375 pr løp/distanse. I tillegg vil de ikke leie
ut til arrangører som ikke har opplæring/kurs. Det er da mulig å leie inn personell til
dette, uten at det er innhentet noen pris på det.
Vedtak
Saken ble ikke diskutert. Utsettes til neste møte.

Sak 15/2007 Søknad om Kongepokal skal alternere mellom skifelt og skogsløp

Skyttertinget 2006 gjorde følgende vedtak:
“...Det kan søkes om at Kongepokalen i NM skifelt kan alternere mellom NM skifelt og NM i
skogsløp med skyting annethvert år.”
Dette vedtaket medfører at SFU bør ta stilling til om de ønsker at Kongepokalen fortsatt skal være forbeholdt skifelt, eller om det skal søkes om å alternere mellom skifelt
og skogsløp med skyting.
Vedtak
Utvalget ønsker å følge opp vedtaket fra Skyttertinget 2006, og vil starte en prosess
med å få Kongepokalen til å alternere mellom NM skifelt og NM skogsløp med skyting.

Sak 16/2007 Møteplan og representasjon for 2008

Utvalget må fastsette datoer for møtene i SFU i 2008. Samtidig bør representasjonsoppdragene fordeles blant utvalgets medlemmer.
Vedtak
Dato
1. februar
2. - 3. februar
9. - 10. februar
29. - 30. mars
9. mai
26. juli - 2. aug.
19. september
19. - 21. sept.
1. - 2. nov.
5. desember

Møte/begivenhet
Utvalgsmøte
Kurs for nye tillitsvalgte
Regionalt Seminar
NM skifelt
Utvalgsmøte
Landsskytterstevnet
Utvalgsmøte
NM skogsløp med skyting
Regionalt seminar
Utvalgsmøte/julebord

Skytterkontoret, 3. januar 2008

Runar Sørensen
sekretær, DFS/SFU

Sted
Skytterkontoret
Gardermoen
Tromsø
?
Skytterkontoret
Førde
Værnes
Værnes
Stavanger/Sandnes
Skytterkontoret/?

Repr. for SFU
Alle
Reidar
Reidar
Reidar
Alle
Reidar
Alle
Reidar
Reidar
Alle

