
REFERAT FRA FAGKOMITÉKONFERANSE PISTOL 2014 
 

Quality Olavsgaard Hotell 07.11 – 09.11 2014 
 
Det var snø i luften over Østlandet da det igjen var klart for den årlige fagkomitekonferansen 
for pistol på Olavsgaard hotell 07.-09.November. 
Det er da 21 år siden første fagkomitekonferanse for pistol ble avholdt. 
Anne Grethe Rendalsvik hadde fredag kveld, som leder av Fagkomité pistol, gleden av å 
ønske et rekord stort antall av representanter fra 19 kretser, 18 klubber, NSFs styre, 
Skytternytt og gjester, totalt 85 personer, velkommen til den 21. fagkomitékonferansen for 
pistol. Det skulle egentlig vært 20 års jubileum i fjor, men da trodde vi det bare var det 19. 
året det var arrangert, noe som viste seg å være feil, så da feirer vi 20 års jubileet i år. 
 
Etter en kort presentasjonsrunde av alle deltagerne, oppsummerte fagkomiteleder Anne 
Grethe Rendalsvik året som har gått med de som har utmerket seg i løpet av året som var: 
Alle NM arrangørene, Sara Stamnestrø for deltagelse i YOL, Espen Magnussen og Britt Elena 
Wollan for god innsats i Felt Nordisk, Helge Olden, Sjur Børve, Arild Inge Wollan og Odd 
Willy Aas i Veteran Nordisk. I internasjonale stevner har Pål Hembre og Morgan Bunes 
bemerket seg. Bjørn Morten Hagen gjorde det bra i Fort Benning, og Anne Lise Krüger i … 
Resten av dagsorden ble også gjennomgått med noen kommentarer knyttet til hver enkelt sak. 
 
Deretter var det Presidenten sin tur til å ta ordet. 
Jan Tore Berg Knutsen snakket om oppnådde resultater blant annet om rifleskytterne som 
gjorde det meget bra i VM, og skaffet Norge kvoteplasser til OL. Skyttersporten er den grenen 
som har skaffet Norge flest kvoteplasser gjennom tidene. 
Vi trenger bedre pistolskyttere og det er bra at vi har ansatt en ny landslagstrener. 
Flere andre forbund har hatt god erfaring med å ansette sportssjef, men dette er det noe 
uenighet om i NSF. 
Våpenloven skal ut til høring til våren. En utfordring vi har er negative episoder rundt om i 
verden som sverter vårt rykte som skyttere. 
Mediedekning har vi hatt noe av, bla. annet om rifleskytterne, men vi sliter med å få sendetid i 
riksmedia. Vi (skytterne) representerer en stor gruppe i det norske folk. Sponsorer er ikke lett 
å få tak i, noen få har vi, men det er vanskelig, så dette må vi jobbe mere med. 
Rekruteringen er relativt bra, og på tross av at forbundskontingenten har øket, har vi fått flere 
medlemmer, men kunne ønske oss enda flere rekrutter. 
Angående skytebaner har vi også utfordringer, vi mangler flere utebaner og dette trengs for å 
utøve ol øvelsene blant annet. Oslo idrettskrets har gått inn for ny skytebane på Åsland. 
Løvenskiold banen har jo fått status som riksanlegg, men det er mye protester fra beboere 
rundt. Løpende dialog med Bærum kommune og reguleringsplanen er under arbeid, og vi har 
stor tro på at vi får til dette. Finansieringen er avhengig av tillatelser osv.  
En markeds undersøkelse viser at skyttersporten er lite kjent bland alminnelige folk, så der har 
vi en jobb å gjøre med å markedsføre oss bedre. 
Kretsarbeid har fungert forskjellig rundt om kring, og ca 1/3 av kretsene fungerer meget bra, 
men resten har en utfordring, og en sammenslåing av kretser er noe som vi må diskutere selv 
om det er motstand mot dette. 
Avslutningsvis rundet presidenten av med at i NSF er det et arbeidsutvalg, elektronikkutvalg, 
baneutvalg for Løvenskioldbanen, LAP, og teknisk komite, redaksjonskomite, infoutvalg, 
organisasjonskomite, og reglementskomite, dvs at vi har utvalg som dekker det meste. 
 
 



20 års jubileumsmarkering for Fagkomite Pistol. 
Bjørn Jacobsen tok oss med på et tilbakeblikk og begynte med en gjennomgang av 
fagkomiteene fra 1986 og frem til i dag. 
Fagkomitekonferansen startet første gang i 1992, og var for kretsene, men er blitt utvidet etter 
hvert, ca i 1997, også med deltagere fra klubber. Det var kun i 1996 det ikke var konferanse. 
Hva er hensikten med slike konferanser ? Jo for å ha et forum for å diskutere bla. annet 
regelendringer, NM arrangement, osv. 
Noe som er diskutert mye på konferansene er klasseinndelingen, og klasseføring. 
Andre ting er navn på klubber, altså om det skal hete pistolklubb, sportsskytterklubb, 
pistollag, osv. 
Avslutningsvis fikk de tilstedeværende tidligere og nåværende Fagkomitelederne blomster og 
rosende ord, og dette var Per Martinsen, Ove Svegård, Bjørn Jacobsen og Anne Grethe 
Rendalsvik. 
 
Så var vi kommet til kveldens avslutnings foredrag, med et skråblikk på skytesporten  
v/JanRobert Henriksen. Her fikk alle trimmet lattermusklene og det til gangs! Det ble et  
annerledes foredrag med masse humor og noe alvor innimellom og helt klart et samtaleemne 
under middagen som avrundet den første dagen av konferansen. 
 
Dag to startet med en gjennomgang av terminlister og resultatlister generelt med 
Pål Kristiansen og Anders Dingstad. Først var det en gjennomgang av statusen på 
terminlister for 2015 og det er noen kretser som ennå ikke har sendt inn terminlista for neste 
år. En oppsummering av årets sesong viser at det har vært approbert totalt 1707 stevner i våre 
20 distrikter. Innsending av resultatlister fikk også en gjennomgang og det er nå lagt ut maler 
på skyting.no som viser hvordan resultatlistene skal se ut. 
 
Christian Hegstad gjennomgikk skyte programmet til PPC og aktivitetene i året som har 
gått. God deltagelse på NM i Bergen og på EM på Oppegård med 5 nasjoner representert, 
hvor Tyskland og Tsjekkia dominerte resultatlistene.  
Vi mangler en arrangør til PPC NM i 2015, men en klubb vurderer å arrangere dette. 
 
Så var det media og sponsorer som stod på programmet, og Anne Grethe Rendalsvik 
snakket først om hvilke mål vi har fremover og utfordringene vi har for å komme dit. 
Sponsorer er et virkemiddel for å oppnå våre mål, men det er utfordrende å skaffe sponsorer 
til sporten vår. Omdømmebygging er viktig men må jobbes med over tid. 
Sammen må vi komme med ideer og finne løsninger, og det kom en del nye forslag fra salen 
som vil bli brukt i det videre arbeidet. 
 
Norges ledende leverandør av elektroniske skiver, Megalink var representert med  
Ove Hagen, og han gikk igjennom hva Megalink jobbet med nå og fremover. Det aller 
viktigste satsningsområdet er ISSF og NSF. Litt om vedlikehold av utstyret ble også 
gjennomgått og mange spørsmål fra salen ble besvart. 
 
Litt info fra forbundet er en fast post på programmet, og Arild Groven snakket om status for 
våpenloven og hvilke tiltak NSF jobber med. Ellers ble det litt om nytt medlemsregister, ny 
hjemmesideløsning og markedsføring og sponsorer. 
 
Etter lunsj hadde Øyvind Johansen fra Mysen PL litt oppsummering om Norges Felten og 
det har vært arrangert 21 stevner rundt omkring i landet i 2014 sesongen, som nå er slutt, med 
totalt 794 starter. Det ble diskutert litt frem og tilbake med tilhørerne, og det var enighet om å 



øke vanskelighetsgraden litt på løypa, men dette vil ikke bli gjellende før 2016 sesongen, 
siden 2015 allerede er i gang. Spesial -pistol og -revolver var ønsket å få med av flere, og det 
ble derfor bestemt at dette kunne innføres med virkning fra og med dags dato. 

 
Da var det trenernes time og Pål Hembre var først ute. Han har vært trener for senior menn, 
Morgan Bunes, Johnny Jensen, Christian Johnsen, Roar Hembre og seg selv. 
De har blant annet deltatt på tre internasjonale stevner, samt Europacupen, hvor Pål vant på 
både standard og grov. Av øvrige resultater kan nevnes en 5. plass på VM som beste 
plassering. På WorldCup har det ikke vært noe særlig deltagelse pga for dårlig nivå. Skal man 
kunne hevde seg internasjonalt, må man minimum klare vurderingskrava hjemme. 
Johnny Jensen og Christian Johnsen har greid vurderingskravet på silhuett i tillegg til Pål selv. 
Alle bortsett fra Pål Hembre har fast jobb og har derfor problemer med å satse for fullt. 
Pål trener ca. 800-900 timer i året. 
Christer Magnusson, trener for Juniorene Kristian Engen, Georg Aas og Sara Stamnesstrø, 
har hatt samling før EM, før Nordisk og totalt 16 stk. andre samlinger gjennom året. 
Kristian trener ca. 11 timer i uka, Georg noe mindre, og Sara går fortsatt på skole i Sverige og 
trener mye der. 
Utøverne har deltatt på Swedish cup, EM 10m i Moskva, EYL i Latvia, Nordisk i Danmark, 
og YOG i Kina. Har også hatt 6 ungdomssamlinger gjennom året. 
Tilslutt fikk vi en gjennomgang av forskjellige treningsformer. 
Petter Bratli som trener for Aina Flørli og Ingeborg Gran, har hatt to helgesamlinger og skal 
ha to til før jul. Jentene har vært på flere internasjonale stevner og VM. 
Anne Lise Krüger har også kommet på banen igjen som SH skytter og har store potensialer, 
og har vært i kontakt med Petter. 
Målet for 2014 var å kunne beherske spenningsnivået på VM, og dette lyktes de med, selv om 
poengsummene ikke var helt som forventet. 
 
Deretter var det tid for gjennomgang av Toppidrettsplan for 2015-2016.  
Anne Grethe Rendalsvik gikk igjennom den reviderte planen med kommentarer fra vår 
nyansatte landslagstrener Petter Bratli. 
 
Av info fra kretsene fikk vi høre fra både Nordland skytterkrets v/ Tom Lauritzen, Akershus 
skytterkrets v/ Willy Klette og Vestfold skytterkrets v/ Per Arve Iversen, hva de hadde å stri 
med, bane situasjon og hvilke planer de hadde fremover. 
 
Gruppeoppgaver stod deretter på programmet, og det var også i år tatt utgangspunkt i 
innkommende forslag fra klubber, kretser og fagkomiteen selv. Oppgavene bestod av 
klasseføring på luft øvelsene, tolking av kaliber .32, NM medaljer og plaketter, premiering på 
NM, Norgescup finalehelg arrangementet, og endring på Nordisk feltmesterskap. 
Det ble diskutert livlig rundt omkring i gruppene og en oppsummering fra alle gruppelederne 
ble tatt i fellesskap før vi gikk til middag. 
På Søndags morgen ble oppsummeringen av gruppeoppgavene raskt sammenstilt og 
konkludert. 
 
Anne Grethe ledet oss deretter igjennom hva som er kretsenes arbeidsoppgaver og hvordan 
dette kan gjøres med eksempler fra Østfold skytterkrets. Deltagerne ble så utfordret til å 
komme med erfaringer fra eget kretsarbeid og gode tips til kretser som sliter med å få ting til å 
fungere. Det kom mange gode innspill som vil bli oppsummert og publisert senere. 
Videre ble det en forsmak på nye retningslinjer for arrangører av NMer, som det jobbes med. 
Det vil bli lagd egne enkle hefter, manualer, som beskriver hva som må til på de forskjellige 



NM-arrangementene, blant annet organiseringen av mesterskapene, hvem som har ansvar for 
hva, og rekkefølgen på øvelsene. Disse blir publisert så fort de er klare. 
 
Status for NM arrangementene fremover er at vi fortsatt mangler arrangør av luft NM for 
2015, og for PPC NM jobbes det med en aktuell kandidat. I 2016 mangler det også arrangører 
til Luft og PPC. I 2017 har vi kun arrangør til spesialfelt. VI TRENGER ARRANGØRER! 
 
 
Litt info fra Komite opplæring v/ Christer Magnusson på tampen av dagen. 
Anne Cecilie Brække sitter også i KO, og det som det er jobbet med i år er et opplegg for E-
læring for dommere, slik at deler av dommerutdanningen kan foregå via internett. 
Årets skytterildsjel skal kåres og forslag må sendes inn før 7/12. 
Nominering av Internasjonale dommere er sendt til ISSF og ESC. 
Husk å bruke treningspoolen! 
 
Til slutt oppsummerte Fagkomite leder, Anne Grethe Rendalsvik, helgens konferanse og 
konkluderte med at det hadde vært et friskt pust med ekstern foredragsholder på den 1. dagen, 
som vi håper ga litt tilbake til alle deltagerne. Hun oppfordret til slutt deltagerne å sende inn 
nye forslag til FKP og neste års konferanse, takket for fantastisk oppmøte og ønsket alle god 
tur hjem. 
 
 
Referent Anders Dingstad. 
 
 


