
REFERAT FRA FAGKOMITÉKONFERANSE PISTOL 2015 
 

Quality Olavsgaard Hotell 06.11 – 08.11 2015 
 
Tåka hang tykk over Østlandet da det igjen var klart for den årlige fagkomitekonferansen for 
pistol på Olavsgaard hotell 06.-08.November. 
Det er da 22 år siden første fagkomitekonferanse for pistol ble avholdt. 
Anne Grethe Rendalsvik hadde fredag kveld, som leder av Fagkomité pistol, gleden av å 
ønske et stort antall av representanter fra 19 kretser, 16 klubber, NSFs styre, Skytternytt og 
gjester, totalt 72 personer, velkommen til den 22. fagkomitékonferansen for pistol. 
 
Etter en god presentasjonsrunde av alle deltagerne, ble det en gjennomgang av dagsorden med  
kommentarer knyttet til hver enkelt sak, og diverse praktiske opplysninger, før det var  
Presidenten sin tur til å ta ordet. 
Jan Tore Berg Knutsen startet med en spørrerunde i salen om hvilke saker som var mest 
interessante å ta opp, og da var det først spørsmål om Løvenskiold banen. Presidenten 
fortalte litt om dagens situasjon, og det jobbes med å få på plass avtaler osv. for å komme i 
gang med opprustningen. Det er mye møter med de forskjellige involverte parter og diverse 
befaringer for å få dette på plass, og dette tar tid, men vi gir ikke opp sa presidenten. 
Neste spørsmål var om det var noe nytt med hensyn på våpenloven, men her hadde ikke 
presidenten så mye nytt å komme med. 
Åsland skytterbane i Oslo var neste tema, og den er under planlegging men det jobbes 
iherdig med å få på plass alle avtaler osv. Kommunen har forpurret fremdriften på dette med 
sin saksbehandlingsgang, og dette medfører noen skjær i sjøen, men det jobbes ufortrødent 
videre for å få dette på plass. 
Videre orienterte presidenten om status på kvoteplasser til OL, noe færre plasser er sikret nå 
enn på forrige OL, men noe bedre situasjon for Paralympics. 
Det har også vært møte hos NIF med bla. Idrettspolitisk innspill. 
Håvard Larsen er invitert til å jobbe med vår organisasjon. Er vi gode nok ? Innspill fra 
medlemmene er ønskelig. Noen kretser drives godt mens andre går dårlig. 
Økonomien vår er bra pr. dags dato. Langtidsplan er under utvikling med Tom Lauritzen i 
spissen. 
Presidenten avsluttet med at antidopings arbeidet går sin gang, men at skyttersporten nok er 
skånet for problemer med dette. 
 
Fagkomiteleder Anne Grethe Rendalsvik fortalte så om året som har gått. 
Fagkomite Pistol har hatt representanter på alle NM`er i 2015, det har vært avholdt  
Nordisk Veteranmesterskap på Ørlandet, Vi har deltatt på Nordisk Feltmesterskap i Danmark, 
vi har arrangert Internasjonalt stevne for EYL og NM Luft i Mysen, og det har vært avholdt  
Landskamp mot Sverige på Bærum PK sin bane. 
NM Luft ble arrangert på Mysen, NM Bane i Trondheim, NM Felt på Ringerike, NM 
Spesialfelt i Oppdal, og NM PPC i Sarpsborg. 
EYL Regional konkurranse ble et meget vellykket arrangement på Mysen, men dessverre 
klarte ikke pistol å kvalifisere seg videre. 
Nordisk Feltmesterskap gikk i år i Danmark, og det var damene våre som utmerket seg 
spesielt i år. Det ble Gull til Reidun Ann Støle og Lag-Gull til jentene, for øvrig det første i 
historien. Gratulerer ! 
Veteran nordisk mesterskap ble et flott arrangement på Ørlandet med mange Norske medaljer. 



Et meget vellykket arrangement ble det også på Bærum PK sin bane under Landskampen mot 
Sverige, hvor vi tok 4 av 5 mulige lagseiere. Individuelt ble det nokså likt fordelt mellom 
landene. Neste års Landskamp skal gå i Karlstad. 
Av Internasjonal deltagelse har vi hatt utøvere på WC, EC, EM luft og VM 25 og 50m, og 
spesielt må nevnes at Anne Cathrine Krüger klarte å skaffe Norge kvoteplass til Paralympics, 
noe det står stor respekt av. 
Til slutt delte leder ut arrangørplaketter for NM Spesialfelt til Støren SSK og Sundal PK da 
disse ikke hadde fått dette under selve NM. 
Diplomer for god innsats under bane NM, ble utdelt av Pål Kristiansen til Grethe Nilsen og 
Anders Dingstad  
 
Premieutdeling for Norgesfelten 2015 (fra 1.Okt.2014 til 1.Okt.2015) var siste post på 
programmet denne første dagen. 
Øyvind Johansen og Bente Karin Bruaseth fra Mysen PL delte ut premier for årets sesong 
hvor det hadde vært 4024 starter med 829 forskjellige skyttere fra 122 forskjellige klubber, 
fordelt på 176 stevner, noe som viser at dette er blitt en populær form for feltskyting. 
Det ble delt ut plaketter til beste enkelt resultat i 6 grener, og Gull, Sølv og Bronse til de  
3 beste med de 3 beste resultater sammenlagt i hver gren. Det arrangeres Norgesfelt i Finfelt, 
Grovfelt, Militærfelt, Revolverfelt, Spesialpistolfelt, og Spesialrevolverfelt. 
 
 
 
Dag to startet med en gjennomgang av terminlister og resultatlister generelt med 
Pål Kristiansen. Først var det en gjennomgang av statusen på 
terminlister for 2015 og det er fortsatt noen kretser (8 stk.) som ennå ikke har sendt inn 
terminlista for neste år.  
En oppsummering av årets sesong viser at våre 20 distrikter har approbert totalt 1659 stevner, 
hvorav 304 av disse er etter approbert, og dette er altså 48 færre stevner enn i fjor.  
98 av de approberte stevnene for 2015 er NorgesFelt stevner. 
Totalt 102 stevner er blitt avlyst, og til dels skyldes dette noe ombygging av baner og andre 
som har hatt problemer med bruk av feltbaner. 
Alle søknader om approbering av stevner må gå gjennom den som er ansvarlig for dette i hver 
krets. Det er ofte etter approberinger og endringer av stevner kort tid før stevnene skal 
arrangeres, men dette må altså godkjennes av kretsen før det blir lagt ut på terminlista, og det 
må minimum påregnes 1 uke for denne prosessen så alt blir korrekt. 
Manglende innsending av resultatlister er et annet problem som kretser og klubber må bli 
flinkere til å gjøre. Det er også viktig at resultatlistene inneholder korrekt stevnenummer og at 
dette fremkommer på filnavnet og i emnefeltet på eposten som sendes inn. Det er lagt ut maler 
for resultatlister på skyting.no 
 
Så var det Christian Hegstad sin tur til å snakke om PPC og aktivitetene i året som har 
gått. Det er pr. d.d. 530 Norske skyttere innen PPC, hvorav 260 er klassifisert i WA1500 sitt 
system. Det har vært 24 stevner i 2015 med totalt 548 starter, og NM i PPC ble arrangert i 
Sarpsborg med 134 starter på 38 deltagere med mye gode resultater. 
Det arrangeres EM –VM an hvert år, og under årets VM i Stockholm, hvor det var med hele 
15 Norske utøvere, kan nevnes at Norge tok Bronse på lag på Pistol (60 skudd), som en av de 
gode prestasjonene. 
Det er i dag 23 nasjoner med i WA1500, og det er Friedrich Storrer fra Tyskland som er 
President. 



Det er nå dannet et eget PPC-råd under NSF Fagkomite Pistol, med Arnth Lien i spissen, som 
skal ta seg av innrapportering av resultater, oppfølging av regler opp mot WA1500 og opp 
mot NSF, og skaffe NM arrangører, samt ordne med en Norges-cup. 
Videre fortalte Hegstad om hvilke våpenklasser det skytes i PPC og hvordan de forskjellige 
skytestillingene er. Det ble også vist hvordan skivene ser ut og hvilke type våpen som brukes, 
samt hvordan klasseinndelingen for skytterne ser ut med High Master som høyeste klasse. 
Avslutningsvis opplyste Hegstad at det i 2016 skal være EM i Tsjekkia, NM i Bergen 
(Åsane), og at det blir en PPC Norges-cup 2016-2017. 

 
 
Deretter var det sponsorarbeid som stod på programmet, og det var Oddvar Hansen 
Bakkejord som la frem dette på en utmerket måte. Han snakket først litt om egne erfaringer i 
egen klubb og krets, noe de med stort hell har lykkes med. NSF har alle muligheter til å lage 
et lignende opplegg for å få inn sponsorer på landsbasis og internasjonalt. Vi må også bli mye 
bedre på å presentere oss utad, ikke minst på den nye hjemmesiden vår. Vi har mange gode 
skyttere å presentere utad, og Norge er blant de 10 beste nasjonene i verden, med over 50 
landslagsutøvere, og mange gode resultater å vise til i alle grener.  
Det er veldig mange muligheter for å profilere sponsorene, for eksempel draktreklame, 
reklame på baner, skytternytt, hjemmesiden, landslagene, forbundet, og fagkomiteene, for å 
nevne noe. 
Konkrete forslag til plan for hovedsponsorer, delsponsorer og samarbeidspartnere ble fremlagt 
og dette er planer som enkelt kan presenteres for potensielle sponsorer med muligheter for 
store inntekter over flere år. Bakkejord avsluttet med å stille spørsmål om hvor mye er vi 
verdt ? Og det vil selvsagt være avhengig av hvor mye innsats som legges i jobben med å få 
sponsorer til å inngå disse kontraktene. 
 
Prosjektet Jenter i Sentrum ble presentert av Siri Vaggen Kanedal, som fortalte om hvordan 
dette var forankret i Tinget i 2011, og i langtidsplan med et overordnet mål om å øke andelen 
kvinner i NSF`s klubber og lag. Det er også nedsatt en prosjektgruppe som har som oppgave å 
iverksette tiltak i henhold til langtidsplanens mål, finansiert av NIF gjennom post 2 og 3 
midler.  
I «Jenter i Sentrum-konkurransen» vant i 2012 Sarpsborg Pk, i 2013 var det Lødingen Pk, og i 
2014 var det tre vinnere, Støren SSK, Nedre Eiker Pk og Eidskog Sportsskyttere, alle med 
gode innspill på hvordan få med flere kvinner i sporten vår. 
Av Innkommende forslag i konkurransene er det blitt iverksatt blant annet jentesamling og 
trenerkurs for damer. 
På jentesamlingen deltok 50 damer fra alle grener i alderen 15-59 år, og med flere 
inspirerende foredragsholdere, litt basistrening og noe våpenstell, var alle skjønt enige om at 
dette var et arrangement som måtte gjentas. Innspill og forslag på hva som skal være av 
aktiviteter for jenter i sentrum fremover, mottas med takk avsluttet Siri.  
 
Status for NM`er 2016 og 2017 ble vist av Anne Grethe, og det mangler en del arrangører 
fremover. Det ble diskusjoner i salen om hva som kunne gjøres for å få flere til å søke om å 
arrangere NM Luft. Etter litt betenkningstid, på Søndag, påtok Mysen PL seg NM Luft 2016 
til stor applaus fra salen. 
 
Så var det tid for historietimen v/ Arild Groven, hvor han tok for seg skyttersportens utvikling 
fra opprinnelse i 1769 og frem til i dag. Groven avsluttet med å vise en videosnutt fra en 
nokså kontroversiell skyteform, med et tankekors om hvilken retning skyttersporten utvikler 
seg og hvor vi vil. 



Etter lunsj ble det et morsomt foredrag av Freddy Kjensmo om antimotivasjon som fikk  
deltagerne til å åpne latterdøren. 
 
Trenernes time ved Petter Bratli stod så på programmet, og Petter startet med å oppsummere 
hvem som er på landslaget og noen utenom. Målene for landslagene ble gjennomgått og hva 
som er gjort for å nå disse, og hvor det har vært samlinger i løpet av året. 
Videre delte han tanker og ideer om arbeidet med landslagsskytterne og hvordan samarbeidet 
fungerer. Dette arbeidet tar tid og skyteresultatene har ikke så langt vært de aller beste, selv 
om utøverne har lagt ned mange treningstimer, men planen er at de skal komme etter hvert. 
En av utøverne som virkelig har fått til egne resultater er Anne Cathrine Krüger, og 
kvoteplass til Paralympics er sikret. 
 
Utøver på landslaget, Morgan Bunes snakket om hvordan det er å være på landslaget, og 
startet med å fortelle om seg selv, livssituasjon, jobb, fritidsinteresser osv. 
Morgan bestemte seg tidlig for å bli blant landes beste skyttere, og er veldig glad for å ha  
kommet med på landslaget med de muligheter dette gir med hensyn på oppfølging fra trener, 
økonomisk støtte, og deltagelse på internasjonale stevner. 
Året som har gått har vært lærerikt og motiverende med samlinger og deltagelse på stevner 
rundt om i inn- og utland. Han avsluttet med en kort oppsummering av egne erfaringer og tips 
til andre skyttere. 
Innsatsfaktorer i 2015 har vært 950 treningstimer, 200 timer på lokale stevner/trening,  
45 reisedager, ca 150.000,- kroner fra egen lomme, og har skutt ca. 30.000 skudd hvorav  
22.000 er presisjonsskudd. 
Det store målet til Morgan er å komme til OL enten i 2016 eller i 2020. 
 
 
Innlegg fra kretser og klubber er tradisjon på konferansene, også i år, og først ut var  
Støren Pk v/Arild Inge Wollan, og han fortalte om hva Støren Pk har fått til etter at  
klubbhuset brant ned. 
De satset på ungdom og fikk kjøpt en eiendom med et hus som de har fått lagd innendørsbane  
med 5 plasser på 25 meter og egen luft-bane og luft-fallfigurer på ytt ligere en bane. 
Økonomisk greier de å generere inntekter fra sponsorer, bingomidler, stevner, dugnader  
osv. Det er nå fullt opp med treninger og stevner for store og små. 
 
Sogn og Fjordane skytterkrets v/Kristin Sandal gikk igjennom hva kretsen har drevet med  
og utfordringer i året som har gått. Tiltak har vært å opprette en facebookside som bare  
klubbene kommer inn på med mye god informasjon, trenerkurs, dommerkurs, økonomikurs 
og treningssamling. Det er opprettet en stimulansepris til skyttere som satser, og en hederspris 
til noen som har gjort en god innsats. Det arrangeres en helge-cup som skaper interesse for å  
delta på stevner rundt om kring. Kretsen deltar også i Forum for kompetanseutvikling som er  
et samarbeid med Idrettskretsen, skolene og Olympiatoppen Vest. 
 
Nordland skytterkrets v/ Oddvar Hansen Bakkejord startet med å skryte av gode utøvere i 
kretsen. Det jobbes med prosjektet Jenter i sentrum, og et par nye klubber er startet opp og 
bidrar til god rekrutering. Bodø SS bygger ny bane, og Svolvær Pk må også i gang med dette 
etter at stormen «Ole» raserte standplassen og deler av klubbhuset. Oppbygging av banen blir 
igangsatt og en plan er lagt for å skaffe midler osv. Det er positiv utvikling i kretsen, men det 
trengs nye krefter fremover. 
 
Buskerud skytterkrets v/Tom Cato Karlsen har ca. 2800 medlemmer og de fleste er godt 



aktive. Kretsen har midler som deles ut til klubber som har gode prosjekter. Jenter i sentrum 
har også fått støtte til samling. En pott til toppsatsning er også avsatt. Det er planer om en  
interkommunal bane som det jobbes med. Har en grei utvikling i kretsen. 
 
Ørlandet Pk v/Viggo Olden og Morten Antonsen presenterte neste års NM arrangement, og 
forklarte bakgrunnen for arrangementet. Ønske om å samle flest mulig skyttere er bakgrunn 
for opplegget, samt å tilrettelegge for en god gjennomføring av funksjonærskytingen og en 
variert feltløype fra dag til dag. Overnattingsmuligheter er Austrått camping, NM-campen, 
Leiligheter, rom, hytter og campingplasser i nærheten av banen, med mulighet for 
busstransport. Det er også mange muligheter for andre aktiviteter rundt om kring på Ørlandet. 
Alle skyttere ønskes hjertelig velkommen til stor-NM på Ørlandet i 2016. 
 
Tradisjonen tro var det så tid for å gå løs på gruppeoppgavene, og etter en presentasjon av  
disse fordelte alle seg i respektive oppsatte grupper og begynte å diskutere oppgavene frem til 
det var tid for felles middag etter en lang dag. 
 
På konferansen siste dag var det så klart for å oppsummere gruppeoppgavene, og etter at alle 
gruppelederne hadde presentert svarene fra gruppene, kom vi frem til følgende konklusjoner: 
På oppgave 1 om hvor og hvordan NM`ene burde arrangeres, var det stor enighet om at det 
først måtte en evaluering til, etter at NM på Ørlandet var avviklet i 2016. 
I oppgave 2 og 3 om endring av det nasjonale felt-reglementet, var det stor enighet om at man 
måtte pålegge skytterne å pakke ned våpenet forsvarlig ved forflytting mellom standplassene, 
slik at man ikke lenger kan bære dette åpent i hånden selv om det er plugget, men pakkes ned 
i bag, koffert, futteral, hylster eller lignende. 
For øvrig hadde ikke flertallet andre ting i reglementet de ønsket å endre på, men det var også 
stor enighet om å skjerpe inn bruken av dagens reglement spesielt med hensyn på sikkerheten.  
I den siste oppgaven om approbering av stevner og KM og DM, kom det fram at de fleste 
syns det er nok stevner, men at utfordringen ligger i å få med flere på de stevnene som er. 
Mulige tiltak er obligatorisk deltagelse for nye skyttere for å bli medlemmer, belønning fra 
kretsene til de klubbene som får med flest deltagere, midtuke stevner, samkjøring av 
klubbenes terminlister for å unngå stevner på samme helg, og vurdere hvilke øvelser som 
approberes. 
De fleste kretsene har et velfungerende system for avvikling og fordeling/rullering av KM og 
DM, og det anbefales de kretsene hvor dette er et problem, å innføre lignende systemer. 
Kommunikasjon er viktig. 
 
Rekrutering i klubbene, hva gjøres ? var et av de siste punktene på agendaen, og  
Petter Bratli fortalte litt om dette, og fikk flere klubber til å komme med innlegg om hva som 
ble gjort rundt om kring. Det var Mysen PL, Støren SSK, og Haugesund PK som fortalte om 
dette. Pål Kristiansen oppfordret klubbene til deltagelse på Landsstevnet for rekrutter. 

Siste punkt på programmet var oppsummering av konferansen ved Fagkomitelederen med 
gode ord om alle som hadde bidratt med innlegg og foredrag, og disse fikk en liten 
oppmerksomhet for dette: Oddvar Hansen Bakkejord, Siri Vaggen Kanedal, Petter Bratli, 
Christian Hegstad og Tom Cato Karlsen. 
Da gjenstod det bare å takke alle for å ha bidratt til en flott konferanse og ønske deltagerne vel 
hjem i det strålende solskinnet på denne flotte høstdagen.  
 
Referent Anders Dingstad 


