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Innledning
Planen er styringsredskap for NSFs arbeid i tingperioden og er grunnlaget for de beslutninger
som fattes av styret og alle underliggende ledd, og skal tilpasses nye forutsetninger som
påvirker rekruttering, aktivitet, økonomi og øvrige rammevilkår for skyttersporten.
Planen forutsetter samarbeid og dialog med andre skytterorganisasjoner og med justis-,
kultur- og miljømyndigheter.
Planen er styringsverktøy for de årlige aktivitetsplaner og budsjetter.

Norges Skytterforbunds verdigrunnlag
Våre toppresultater skal oppnås innefor rammen av de aksepterte verdier og moralnormer
innen idretten og i det norske samfunn.
NSF skal utøve sin virksomhet innenfor de etiske og moralske verdier nedfelt i Norges
Idrettsforbunds og Norges Skytterforbunds lover, regler og reglementer.
Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet
Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Norges Skytterforbunds visjon
NSF skal, som særforbund for skyting i NIF, videreutvikle skyting som populær, trygg og
sunn sport og hobby i Norge.
Norge skal være en topp skytternasjon i global sammenheng
Skyting skal være en betydelig og positiv aktivitet i mediesammenheng og profileres i
riksdekkende media.

Overordnet målsetning


øke andelen kvinner i NSFs klubber og lag med 10 % innen 2015



øke rekrutteringen av medlemmer



videreutvikle kontakten med myndighetene i saker som omhandler våpen, og opprettholde
og øke forståelsen i samfunnet generelt for skyttersportens egenverdi og
eksistensberettigelse.



bidra til økt samarbeid mellom alle norske skytterorganisasjoner



gjennomføre internasjonale stevner og mesterskap



alle fagretninger skal ha skyttere i verdenstoppen, særlig i de olympiske og internasjonale
øvelser
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Overordnet strategi
Videreføre og videreutvikle arbeidet i de olympiske og internasjonale øvelser.
Satse på økt tverrfaglig samarbeid og overføring av kompetanse mellom fagmiljøene.
Sette spesiell fokus på å opparbeide faglig kompetanse og kapasitet gjennom utdannelse av
dommere, trenere og ledere på alle ferdighetsplan.
Bedre potensialet for reklame- og sponsorinntekter ved å fortsette arbeidet med å profilere og
presentere våre landslag og landslagskyttere.
NSF skal fortsette arbeide for at det gjennom ikke innføres bestemmelser mht. våpeninnehav
som begrenser utøvelse av skyting som idrett.
Legge til rette for gjennomføring av internasjonale stevner og mesterskap, regionalt og
nasjonalt.
Evaluere nåværende organisasjon. Dette for å sikre at NSF har en hensiktsmessig oppbygning
for å kunne nå målsetningene i idrettspolitisk dokument
Informasjon og kontakt med media må bedres i perioden. Nye påvirkningsformersøkes
utviklet og implementert.

Økonomi og organisasjon
MÅL
 sikre organisasjonens økonomiske grunnlag.


øke kunnskapen om NSF og derigjennom forståelsen av NSF som særforbund.



fremme kontakt med politiske, utøvende og lovgivende myndigheter.

TILTAK OG DELMÅL
- fortsatt søke å skaffe forbundet en hovedsponsor.
-

videreutvikle NSFs nettsted og Skytternytt.

-

få alle klubber/lag til å ta det sentrale medlemsregisteret i bruk. Fortsatt utvikle registeret
i tråd med forbundets og medlemmenes behov.

-

Se på hensiktsmessig inndeling i kretser eller regioner

-

økt oppsøkende aktivitet fra NSF og ut til kretser og klubber.

-

det tilrettelegges for en økning av det sportslige nivå, både bredde og topp, ved å utvide
planen for treneraktiviteten i organisasjonen. Målet er å øke antall trenere innen alle
fagretninger i alle grener.

Samarbeid med andre organisasjoner
MÅL
 NSF skal søke å styrke samarbeidet med de ulike skytterorganisasjonene samt politi og
forsvaret.

4

NSFS LANGTIDSPLAN 2013 – 2015/17


samarbeide med andre særforbund innen idretten med prosjekter av felles interesse,
spesielt gjennom arbeidet i Forbundenes fellesorganisasjon (SFF)

Internasjonalt fellesskap og ansvar
MÅL
 NSF skal som medlem av den Internasjonale Sport Skytter Føderasjonen (ISSF), den
Europeiske Skytterkonføderasjon (ESC) og Nordisk Skytter Region (NSR), arbeide aktivt
for å fremme idrettens ideelle mål.


NSF skal fremme kandidater til internasjonale tillitsverv innen alle overordnede
organisasjoner vi er tilknyttet.



NSF skal stille jurymedlemmer til rådighet ved internasjonale mesterskap, World Cup
stevner og andre internasjonale stevner, og arbeide aktivt i internasjonale organers tiltak
for å utdanne internasjonale dommere og trenere.

TILTAK
- NSF skal sende delegater til organisasjonenes generalforsamlinger for å markedsføre
forbundets synspunkter.
-

NSF samarbeider med NIF (OLT) og søker økonomisk støtte herfra til internasjonal
satsing

-

NSF må til enhver tid ha en tilstrekkelig stor stab av internasjonale dommere innen hver
av de fire skytegrenene.

-

ved uttak til internasjonalt dommerkurs skal det i tillegg til en rent dommerfaglig
vurdering også være en fordel dersom vedkommende er villig til å la seg nominere til
internasjonalt tillitsverv.

-

NSF foreslår kandidater til internasjonale tillitsverv. Neste valg er ISSF 2014 og ESC
2013.

-

NSF foreslår kandidater til internasjonale juryoppdrag, både av hensyn til dommervirksomhetens egenverdi og for å profilere kandidatene i forhold til mulige internasjonale
tillitsverv. Muligheten til å gi våre dommere juryerfaring gjennom Nordisk Skytter Region
skal brukes aktivt og som et supplement til oppdrag gjennom ESC og ISSF.

Antidopingarbeidet
MÅL

 En ærlig og dopingfri idrett, med nulltoleranse
TILTAK
-

Aktivt samarbeid og dialog samarbeid med Anti Doping Norge (ADN).

- Oppdatert informasjon på NSFs hjemmeside med vekt på de bestemmelser som gjelder for
skyting.
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Toleranse og likeverd
MÅL


Å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå
diskriminering, trakassering og hets.

TILTAK
-

Utvise nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn
livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

Toppidrett (se også fagkomitéoversikten)
Olympiske leker, Paralympiske leker, Verdensmesterskap, Europamesterskap, Europacup og
World Cup er toppidrettskonkurranser. De skytterne som deltar i slike konkurranser defineres
som toppidrettsutøvere. Trening dedikert til deltakelse i slike konkurranser defineres også
som toppidrettssatsing.
Fagkomiteenes oppgaver reguleres av instruks for fagkomiteene.
MÅL
 Norske skyttere skal hevde seg på internasjonalt toppnivå både individuelt og som lag, og
ha som overordnet mål å få frem skyttere til finaleplass og medaljer i de olympiske og
paralympiske øvelser i samtlige ovennevnte toppidrettskonkurranser.

Breddeidrett
MÅL
 skyting som idrett og hobby som en positiv aktivitet for folk flest.


norgesmesterskapene skal samle norske skytterne til nasjonal massemønstring



legge til rette for nasjonal, regional og lokal serieskyting



stimulere aktiviteten i klubber og kretser



øke rekruttering av kvinner



stimulere skyting for funksjonshemmede

TILTAK
- støtte arrangører av NM og nasjonal serieskyting økonomisk
-

aktivt arbeid i kretsene og klubber for å videreutvikle talenter

-

delta i messer og utstillinger og vise at skyting som idrett er utviklende så vel fysisk som
mentalt
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Rekruttering av ungdom
MÅL
 Økt aktivitet blant ungdom, både mht antall ungdommer som deltar i våre aktiviteter og en
kvalitetsmessig forbedring av aktiviteten.




Rekrutteringsskytingen:
-

øke antall deltagere med 10 % i løpet av tingperioden.

-

øke antall deltagende lag med 5 hvert år

-

skal omfatte alle kretser

Landsstevnet for rekrutter:
-

øke antall deltagere med 10 % hvert år

-

øke antall deltagende lag med 5 hvert år

-

skal omfatte alle kretser

TILTAK / DELMÅL
- oppsøkende virksomhet fra forbundet sentralt og ut til kretser og lag for å øke samarbeidet
mellom NSF sentralt, fagkomiteene, særkretsene og klubbene på området rekruttering
-

motivere klubbene til å satse på rekruttering av ungdom ved å:
o gi føringer for tildeling av breddemidler
o utdanne flere trenere/instruktører gjennom trenerpool
o gjennomføre 20 årlige klubbesøk
o arrangere trener- og ledersamlinger med ungdom som tema
o utvikle rekrutteringsvennlige programmer
o lage infomateriell om treningsplanlegging
o formidle eksempler på gode rekrutteringstiltak via Skytternytt og Internett
o utvikle tverridrettslige samarbeid for å skape erfaringsutvekslinger i forhold til
ungdom og rekruttering og for å profilere skyting i andre miljø

-

bidra til økt rekruttering av ungdom gjennom prosjektet ”Skyt med oss rekrutteringsskyting”
støtte arrangør av Landsstevnet(ene) for rekrutter med sentrale breddemidler.

-

Funksjonshemmede og skyting
Det skal gis et bredt sportslig tilbud til alle med interesse for skyting. Dette betyr at personer
med ulike typer funksjonshemming skal få tilbud på lik linje med andre, både på klubbplan og
innen toppidretten.
Funksjonshemming betyr i denne sammenheng:
- fysisk funksjonshemmede
- synshemmede
- hørselshemmede
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MÅL
 Kretser og klubber skal gi et sportslig tilbud til funksjonshemmede som har interesse for
skyting.
TILTAK
- utarbeide planer for hvordan klubber og kretser kan arbeide med å synliggjøre
skyttersporten som en idrett for alle, uansett funksjonshemming
-

arbeide videre med å utvikle kompetanse vedrørende skyting for funksjonshemmede.
Dette betyr at forbundet skal bistå lag og kretser med råd og veiledning vedrørende utstyr
og materiell i forbindelse med funksjonshemmede utøvere

Baneanlegg
MÅL
 utvikle Løvenskioldbanen til et moderne, miljøvennlig nasjonalanlegg for alle grener innen
organisert skyting, nasjonalt som internasjonalt. Det etterstrebes at anlegget planlegges og
drives i henhold til miljøstandard ISO 14001, med tanke på fremtidig sertifisering.
TILTAK
- videreføre arbeidet i Løvenskioldbanen Prosjekt- og Moderniseringsutvalg (LPMutvalget)

Fagkomité Lerdue
HOVEDMÅL
 Vinne minst 2 kvoteplasser til Olympiske Leker i 2016 og 2020
 Etablere et landslag i Olympisk Trap.
 Etablere et landslag i Fitasc sporting
 Være beste nasjon i øvelsen Nordisk Trap
Skeet:
Målsetninger:
World Cup stevner fra 2013, sikre 2 kvoteplasser til OL 2016 og 2020.
Forberedelser til OL i 2016, målsetning medalje,
EM og VM, medaljer både individuelt og i lagkonkurranse.
3 juniorer som kvalifiserte deltagere, en junior til finale,.
2 kvalifiserte damer som deltar
Landslagstrenernes primære oppgave er å følge opp de landslagene som er etablert.
Toppsatingen skeet:
*Herrer Senior Landslag:

* Herrer Junior Landslag:

*Damer:

Toppsatsingen skal legge til rette for skikkelige treningsforhold for toppskytterne.
De beste må trene med de beste, dette for å holde nivået oppe.
Landslagstrener planlegger og gjennomfører de fleste treninger sammen med skytterne. Dette
betyr at trenerne også må ut i regionene for å avholde treninger der skytterne befinner seg.
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World Cup stevner, EM, VM og OL er prioriterte mål.
Forberedelser til og gjennomføring av reiser utføres av landslagstrener, med støtte fra
administrasjonsavd i NSF og i samråd med fagkomiteen. Det bør forsøkes å planlegge reiser i
god tid for å oppnå gode priser på flybilletter og hoteller.
Olympisk Trap:
Målsetninger:

Få deltagere til å skyte vurderingskrav til World Cup, og sende deltagere ut på World Cup og
EuropaCup. EM og VM, målsetning: sende et 3 mannslag i senior for å samle erfaringer. En
finaleplass i WC stevne innen 2018.
Etablere Landslagstrener for OL trap. Dennes primære oppgave er å følge opp mulige
kandidater til et landslag.
Toppsatingen olympisk trap:
*Herrer Senior Landslag:

* Herrer Junior Landslag:

* Damer:

Dobbelt Trap:
Målsetninger:
Få skyttere til å klare vurderingskrav til internasjonal deltagelse.
Delta på EuropaCup og World Cup stevner.
EM og VM deltagelse.
FITASC sporting:
Målsetninger:
Ta igjen forsprang på Sverige, Danmark og Finland i løpet av 3-5 år, ved økt satsing på
trening, trenere og anleggsutvikling.
Nordisk mesterskap, medalje individuelt og lag innen 2015
Medalje i Juniorklasse og Damer.
Medalje individuelt og for lag i EM eller VM innen 2016.
Det oppfordres til å søke mer rekruttering via Compac Sporting aktiviteter rundt i alle
klubber/kretser/regioner. Det finnes en rekke Compac Sporting anlegg i Norge, og det er
planer om fler. Det bør økes antall CS stevner, og mer bevisst trening på dette, som vil gi god
rekruttering til FITASC Sporting.
Rekruttering/ Bredde/Topp FITASC Sporting (Compac Sporting):
Juniorsamlinger
Kretssamlinger
Sporting trenere (hente impulser fra gode internasjonale skyttere/trenere)
Ekstra satsing på dameskyttere
Nordisk trap
Generelt skal Nordisk Trap være øvelsen innen lerdue som skal rekruttere utøvere til alle de
andre grenene innen vår idrett.
Målsetting:
Være beste nasjon i Nordisk Trap
Ta medalje i alle klasser i Skandinavisk mesterskap
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Fortsette å ha et landslag.

DELMÅL
 Medalje/Finaleplass i internasjonale konkurranser.
 Utdanne trenere i samarbeid med Komité Opplæring.
 Jobbe for at aktiviteten skal øke i alle skyttergrenene.
 Fagkomiteen har som mål å jobbe aktivt for at skyttere som presterer gode resultater, er
seriøse og samtidig nedlegger nødvendig kvalitativ treningsmengde, skal få muligheten til
å prøve seg internasjonalt.
 Fagkomiteen skal satse mer på sportens utbredelse, med spesiell fokus på kvinner og
ungdom.

FORUTSETNINGER
 Tilfredsstillende økonomi.
For å få til dette kreves det at en større andel av kontingenten går til toppsatsingen og at
fagkomiteen må jobbe med å få inn ekstra midler fra Sponsorer
 Internasjonal deltagelse
For å kunne oppnå de målene vi har satt, er internasjonal deltagelse en
forutsetning. Skytterne må matches internasjonalt, for å vise hva de ”duger til” og
for å få en bedre forståelse av hva som kreves for å nå toppen.
 Gode treningsmuligheter.
Flere baneanlegg for de Olympiske øvelsene Olympisk Trap, Dobbel Trap og Skeet må
bygges.
 Inspirerende ledere og veiledere.
 Målrettet markedsføring av skytesporten.
 Godt samarbeid mellom klubb, krets og NSF.
 Godt samarbeid mellom NSF og Olympiatoppen.
 En fortsatt dispensasjon for bruk av blyhagl i alle internasjonale øvelsene.
TILTAK
For å nå ovenstående mål, kreves det stor målrettet innsats av fagkomité, trenere, skyttere og
støtteapparatet rundt disse.
- Det må særlig satses på tre plan:
1. Vi må være flinkere til å øke rekrutteringen og samtidig ”ta vare på” våre talenter.
Dette er klubbene og kretsenes ansvar med støtte av NSFs idrettskonsulent.
2. All idrett koster penger, og her har klubber og kretser et stort ansvar med å
tilrettelegge satsningen. Forbundskontingenten skal hjelpe kretser og klubber med å
realisere prosjekter, treningssamlinger osv.
3. På kretsplan må vi arbeide for å ha tilgang til baneanlegg, trenere og veiledere.
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LANGTIDSPLAN FOR PISTOL
Fagkomité Pistol 2013 – 2015/17
HOVEDMÅL


Hovedmålet er en toppidrettsatsning som gir oss deltakelse i OL 2016.

FORUTSETNINGER
 Tilfredsstillende økonomi, som vil si minimum 1,5 millioner kroner hvert år, de neste 4 år.
 Deltakelse i internasjonale stevner, mesterskap og WC.
 Landslag i menn, kvinner og junior/ungdom.
 Trener(e) med gode rammebetingelser.
 Et medisinsk støtteapparat og økonomisk samarbeid med OLT og FSU.
 Gode miljøskapere og en fagkomité som gis gode rammebetingelser.
DELMÅL
 Medaljer i EM og VM, i OL-øvelser samt standard og grovpistol.
 Medaljer i EC finale i standard og grov.
 Medaljer i SH1-øvelsene i internasjonale stevner og mesterskap.
 Medaljer i Nordisk for junior 10, 25 og 50m
 Medaljer i Nordisk felt i alle klasser.
 Finaleplass i WC stevner.
TILTAK
Fagkomite / Trenere / Utøvere
- Opprette avtale med videregående skole med pistolskyting som programfag.
- Engasjere trenere som gis gode rammevilkår (kontrakt / lønn / utstyr / tilgang til baner og
støtteapparat).
- Fortsatt samarbeid med FSU om deltakelse i EC standard og grov
- Utdanne trenere i samarbeid med Idrettskonsulent NSF og KO.
- Trener(e) skal rapportere jevnlig til fagkomiteen om treningsplaner/treningsutvikling.
Rapportering om deltakelse i nasjonale og internasjonale stevner og mesterskap / utvikling
og eventuelt forandringer (skyttere som ikke kan fullføre / nye som kommer til.)
- Nært samarbeid mellom trener(e), trener for militærlandslaget, trenere/ kontakter i klubber
og kretser.
- Opprette kontrakter for utøvere på landslag.
- Arrangere Norgescup i alle OL og internasjonale øvelser.
Fagkomiteens oppgaver
Henviser til fellesreglementet § 1.3.3 a – i, fagkomiteens virksomhet.
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Fagkomité Rifle 2013 – 2015/17
Fagkomite Rifle 2013 – 2015/17 LANGSIKTIG MÅLSETNING
Hovedmål:
Rifle satser mot VM 2014, European Games 2015 og spesielt OL i 2016.
Norske rifleskyttere skal vinne medalje i mesterskap disse årene.
Delmål:
På EM årlig og WC
Norske rifleskyttere skal hevde seg på internasjonalt toppnivå både individuelt og som lag.
Vi skal vinne medalje i mesterskap både for senior og junior der vi deltar.
Forutsetning:
Stille med lag i alle mesterskap for senior dersom kvalitet på utøvere er god nok og økonomi
tillater.
Tydeliggjøre krav som stilles utøvere for å delta i mesterskap.
Øke aktivitetsnivå og anspore til internasjonal deltakelse.
Implementere vurderingskrav i alle uttak.
Delta med lag i alle junior-mesterskap

Fagkomité Viltmål
MÅL
 skyttere blant de 10 beste i Europa, både i senior- og juniorklassene


deltar i større internasjonale konkurranser



øke rekruttering på junior- og ungdomssiden

FORUTSETNINGER
 tilfredsstillende økonomi


tilstrekkelig tilgang på aktivitetsledere, trenere og instruktører



utdannings- og etteropplæringstiltak for trenere og instruktører



tilgang på spisskompetanse



skyttere som er villige til å satse for å nå målene



funksjonelle organisasjoner

TILTAK
- engasjere trenere og instruktører
-

legge forholdene til rette for skyttere som satser for å oppfylle målsettingen

-

stimulere til opprettelse av kretslag og kretslagskonkurranser i de kretser som har
viltmålaktiviteter

-

utvikle rekrutteringsvennlige programmer

-

støtte kretser og lag i rekrutteringsarbeidet
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Komité Opplæring
MÅL


Ha et fleksibelt og variert opplæringstilbud av høy kvalitet. Hensiktsmessig opplæring til
nybegynnere, aktive, tillitsvalgte, trenere og dommere



utvikle informasjonsmateriell om skyting for funksjonshemmede som sendes alle klubber



tilstrekkelig antall dommerinstruktører



ha fungerende trenere i alle regioner og grener på alle nivå



tilstrekkelig antall kvalifiserte nasjonale dommere i alle fagretninger



tilstrekkelig antall internasjonale dommere i alle fire fagretninger



oppdaterte læremidler av høy kvalitet



samarbeid med fagkomiteene om nye tilbud i opplæring og rekruttering av skyttere,
trener, dommere og tillitsvalgte



tilfredsstillende økonomiske rammer



ha velfungerende klubber

TILTAK
-

ferdigstille påbegynte prosjekter

-

utarbeide kurskalender med de tilbud vi til enhver tid har av kurs og samlinger
Kurskalenderen publiseres på forbundets nettsider

-

gi råd i opplæring for funksjonshemmede

-

Utarbeide dagens dommerutdanning elektronisk.

-

styrke opplæringen av dommerinstruktørene, og dekke regionenes behov for
dommerutdanning. Utdanne nye instruktører ved behov

-

videreføre utdanningen av nye barne- og ungdomstrenere gjennom prosjektet ”Flere
trenere – økt aktivitet”. Prosjektet finansieres med støtte fra breddemidler og midler fra
NIF/KUD

-

gjennomføre 6 årlige start og oppfølgingsmøter

-

gjennomføre årlige trenersamlinger

-

gjennomføre klubbutvikling i regi av NIFs idrett og ledelse og klubbutvikling

-

utdanne klubbguider i alle regioner

-

gi støtte til trenerkurs på klubb- og kretsnivå
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Forbundskontoret
MÅL
 effektiv og rasjonell bruk av forbundets administrative ressurser


fornøyde tilsatte som trives med sin jobbsituasjon

TILTAK
- gi administrasjonen slike rammebetingelser at den kan løse de oppdrag som forbundsstyret
pålegger den
-

bevissthet om forbundsstyrets ansvar som arbeidsgiver iht. lov og avtaler
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