
Møte type: Møte nr.: 

Referat Styremøte i Fagkomite Pistol NSF 3-2014 
Møte dato: Møte sted: Møteleder: Referent: 

19.-21.09.2014 kl.17.00 Thon Hotell 
Gardermoen 

Anne Grethe Rendalsvik Anders Dingstad 

Deltagere: Meldt forfall: 

Anne Grethe Rendalsvik, Pål Kristiansen, Anders Dingstad,  
 

Christian Hegstad og 
Axel Sjøberg, Magnus 
Strømdal. 
 

Sak nr.: Agenda Ansv: 
 

2014.034 Orientering fra leder:  
- Kort oppsummering. 

 

 

2014.035 Innkomne saker: 
- Innkommende spørsmål besvart. 
- Informasjonsmøte på Toppidrettssenteret onsdag 24. september kl. 10 – 

16. European Games (Europa OL) i Baku 2015. FKP sender en 
representant til møtet. 

 
 
 
 
 
 

2014.036 Forslag til endring av klasseføring på Luft STD og Fallfigurer. 
- Forslag fra Pål Hembre om å endre klasseføringen på Luft Standard og 

Luft fallfigurer, til å følge klasseføringen på Luft 60/40 skudd. 
- Dette vedtas med virkning for startkort for 2015 hvis enighet på 

fagkomitekonferansen 2014.  
- Samtidig innføres samme antall skudd (40) både for kvinner og menn i 

både luft standard og luft fallfigurer, ref. sak 2014.013, etter 
fagkomitekonferansen i fjor.  

- Endringene må tas inn i reglementet. 
 

 

2014.037 Kongepokal utdeling under NM i Bergen 
- Pål Hembre og Siw Marit Løvhaug fikk kongepokalene for 2014 

o Pål Hembre fikk sin kongepokal på sitt resultat i Standardpistol, 
med 568 poeng. 

o Siw Marit Løvhaug fikk sin kongepokal på sitt resultat i 40 skudd 
Luft, med 378 poeng.  

 

 

2014.038 Orientering fra NM arrangement 2014: 
- Vi har avviklet alle årets NM arrangement hvor alle arrangørene har gjort 

en strålende jobb.  
NM Luft på Ringerike, NM PPC i Bergen, NM Spesialfelt på Hokksund, 
NM Bane i Bergen, NM felt på Elverum. Verdt å nevne er at Pål Hembre 
i år har tatt 8 NM gull av 8 mulige under NM, 10, 25 og 50m og har nå 
118 NM gull totalt. 

- Fagkomiteens vinnerpokal i sølv til beste utøver uansett klasse i 
revolverfelt gikk i år til Terje Storholt Oslo Pk. 
Forsvarsjefens pokal til beste utøver i Militærfelt gikk til Dag Evert 
Borud Bærum Pk.  Den ble utdelt av Arnt Bjarne Lien, da han hadde 
høyeste rang i militæret av de som var der. På Terningmoen arena synes 
vi det var passende. 

 



Verneidrettsmedaljen Grovfelt gikk til Bjørn Johannessen Hokksund 
Pk 
Verneidrettsmedaljen Grovpistol gikk til Pål Hembre Bærum Pk. 
Siden han har mottatt denne tidligere får han gullstjerne. 
Forsvarets Ungdomsmedalje gikk i år til Georg Aas Sarpsborg Pk som 
vant Juniorklassen i finpistol. 

NM Spesialfelt på Hokksund: 
- Totalt antall starter : 262 stk. på Spesialpistol, 233 stk. på 

Spesialrevolver, 236 stk. på Magnum 1, og 178 stk. på Magnum 2. 
- Totalt 117 stk. 3 manns lag. 

NM Bane i Bergen : 
- Totalt antall starter: 61 stk. på Fripistol, 63 stk. på Silhuettpistol, 74 stk. 

på Hurtig Grov, 134 stk. på Hurtig Fin, 130 stk. på Standardpistol, 125 
stk. på Finpistol, og 77 stk. på Grovpistol. 

- Totalt antall lag : 88 stk. 
NM Felt på Elverum : 

- Totalt antall starter: 394 stk. på Militærfelt, 409 stk. på Revolverfelt, 296 
stk. på Grovfelt og 431 stk. på Finfelt. 

- Totalt antall lag : 230 stk. 
NM PPC i Bergen : 

- Totalt antall starter i alle grener : 107 stk. og 16 lag. 
 
 

Se for øvrig skytternytt og resultatlister for utfyllende info. 
 

2014.039 Sara E. Stamnestrø til U-OL i Kina: 
- FKP gratulerer Sara Eline Stamnestrø (18 år) fra Mysen PL, 

med kvoteplass til YOG Nanjing i Kina i august 2014! 
Norges Skytterforbund fikk Wild Card til Ungdoms OL(YOG). 
Olympiatoppen sendte vår junior landslagskytter Sara og trener Christer 
Magnusson til YOG. 
Dette er første gang Pistol har fått kvoteplass til Ungdoms OL!! 

 

 

2014.040 Norges Cup 2014: 
- Vi arrangert første Norgescup helgen med Ringerike Pk som teknisk 

arrangør. Liten deltagelse, men vi som var der hadde en super helg. 1. 
oktober starter vi opp med en runde i Norges Cupen, så da er det nye 
sjanser til å kvalifisere seg igjen. 

- Forslag til små endringer i statuttene vil bli tatt opp på 
fagkomitekonferansen for å få til et mere attraktivt arrangement. 
 

 

2014.041 Nordisk JR  
- Vi hadde med 7 juniorer og i tillegg Svein Roger Stamnestrø som trener 

og Magnus Strømdal som representant for FKP 
- Beste plassering stod Trude Johansen, Mysen PL for, med en 4.plass etter 

finaleskytingen, og Tonje Skjeldal, Bodø SSK, på en 5.plass. 
- Arrangementet fortsetter som tidligere, Sverige arrangerer i 2016. 

 

 

2014.042 EYL – Mysen PL sammen med FKP står som teknisk arrangør i 2015. 
- Nærmere info kommer så fort lokaler er booket og avklart ang dato. 

 

 

2014.043 Nordisk Feltmesterskap  



- Oppdatering av statuttene ang omskyting og jury tilstedeværelse og 
oversende de andre landene. 

- Orientering om årets arrangement 
 

2014.044 Norges-Felt  
- Oppsummering så langt fra Øyvind Johansen (Mysen PL) er mottatt. 
- Dette ser ut til å fungere etter forventningene og er et meget bra tiltak. 
- Egen presentasjon / gjennomgang av dette på fagkomitekonferansen. 

 

 

2014.045 SH skytterne : 
- VM IPC i Tyskland  : Vi hadde med to utøvere, og der gjorde vår SH 

skytter Anne Cathrine Krüger en super innsats og klarte å kvalifisere seg 
til finalen i øvelsen 10m luft. Hun endte til slutt på en 5. plass. Bjørn 
Morten Hagen fikk en 7. plass på luft standard, og en 5. plass på luft 
fallfigurer. Bjørn Jakobsen var reiseleder. 

 
- WC IPC Alicante : Avlyst pga for få påmeldte deltagere. 

 

 

2014.046 Økonomi: 
- Gjennomgang av budsjettet med prognose endring 

 

 

2014.047 Toppidrettsplan - evaluering: 
- Ansette en felles trener for alle pistol-landslagsskytterne. 
- Trenersituasjon nå og fremover 

 

 

2014.048 FKP konferansen 
- 7.- 9. November på Olavsgaard Hotell (samme sted som i fjor) 
- 20 års jubileum for konferansen 
- Frist for forslag til saker som ønskes tatt opp på konferansen var 15. 

August. 
- Innkomne saker: 
- Alle innkommende forslag er satt opp som gruppeoppgaver. 

 
Vedr. at det er 20 års jubileum for fagkomitekonferansen, inviteres tidligere 
fagkomiteledere som har vært ledere i denne perioden. 

- Hallgeir Slettan (92-94) 
- Ove Svegård (95-97)+(08-10) 
- Per Martinsen (98-00) 
- Bjørn Jakobsen (01-07)+(10-13) 

 

 

2014.049 Årsrapport 2013 og 2014: 
- Oppgaver fordeles 
- Oversikt over oppnådde resultater internasjonalt og nasjonalt i NM i 

2013/2014 må settes opp og sammenfattes. 
 

 

2014.050 Oppdatering Norske rekorder: 
- Oppdateres etter NM resultater og Int.n.resultater. 

 

 

2014.051 PPC:  
- Integrering av PPC i NSF vedrørende reglement  

 

 

2014.052 WEB:  



 

- Gjennomgang av oppdateringer om info og diverse på hjemmesiden 
 

2014.053 Oppfølgingssaker:  
- Reglementsendringer sendt til reglementskomiteen. Synes 

reglementskomiteen ikke fungerer og ønsker en bedre rutine på 
regelendringer om hvordan disse skal fremmes forbundsstyret. 
 

- 3.Rangering på felt må også tydelig inn i reglementet. 
 

- Fagkomiteens retningslinjer for fremtidige NM arrangement. 
Presenteres på fagkomitekonferansen 

 

 

2014.054 Aktivitetsplan/Kalender:  
- Oppdateringer/oppfølginger 

 

 

2014.055 Stipend søknad 2014 : 
- Etter søknad fra Pål Hembre: Innvilget kr. 20.000,- 
- Etter søknad fra Christian Johnsen: Innvilget kr. 10.000,- 

 

 

2014.056 Oppsummering VM :  
- Axel informerte i eget skriv til FKP. 
- Beste Norske : Pål Hembre med 5. plass i Grovpistol med 583 p. 

 

 

2014.057 Prestasjonsfremmende skyteklær: (Tidligere behandlet pr.mail) 
- Fagkomite Pistol har på spørsmål vedrørende kompresjonstøy, (om dette 

er tillatt å bruke under konkurranser?), vurdert dette som 
prestasjonsfremmende utstyr/bekledning, og at det derfor strider mot det 
gjeldene regelverket vi har på pistol. Dette på bakgrunn av tøyets 
bruksområde og funksjon som støttende for muskulaturen og som 
samtidig forbedrer blodsirkulasjonen. Det finnes flere varianter på 
markedet, men det er skytterens ansvar og forsikre seg om at utstyr de 
benytter ikke strider mot reglene. 

- Da det har kommet flere forespørsler ang dette, mener vi det er viktig å 
komme med en uttalelse. 

- Kompresjonstøy(tights/trøyer) anses å være prestasjonsfremmende og 
strider derfor mot Tekniskreglement under § 6.7.2, § 6.7.5.2 og § 8.5.1. i 
pistolreglementet. 

- NB! Ved bruk av dette som undertøy, vil bruken av slike være en skjult 
overtredelse og vil føre til diskvalifikasjon under § 6.12.7.b 

- Eksempelvis vil derfor blant annet 2XU Kompresjonstøy anses som 
prestasjonsfremmende. 
 

 

2014.058 Eventuelt: 
- Representasjons tøy/jakker for FKene? Forslag vises på møte. 
- Videresendes til de øvrige komiteer også hvis intr. 
- Vi bestiller røde jakker med logo og navn for å være godt synlige. 

 

 

 Møtet avsluttet 21.09. kl 14.30  


	Christian Hegstad og Axel Sjøberg, Magnus Strømdal.
	Anne Grethe Rendalsvik, Pål Kristiansen, Anders Dingstad, 

