
Møtereferat Møte nr.: 2013.01 

Møte: Fagkomité pistol NSF Møtedato:16.-17. mars 2013  

Sted: Rica Hell Hotell Tid: 13:00  

Referent: Harald Setsaas   

Deltakere: Bjørn Jakobsen, Harald Setsaas, Anne Grethe Rendalsvik, Bjørn Gjerstad (16 mars), Svein 
Krakeli   

Fravær: Pål Kristiansen 

Kopi til: NSF forbundskontor og kretser 
 
Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
2013.001    Evaluering av NM 10 meter i Lånkehallen 

Det ble gjennomført 4 uoffisielle og 1 offisielt NM.  
• I den offisielle øvelsen (3a) deltok 82 i klasse menn, 11 

i klasse jr.menn, 1 i klasse SH1, 28 i klasse kvinner, 11 
i klasse jr.kvinner, 18 i klasse ungdom, 24 i klasse V50, 
11 i klasse V60 og 6 i klasse V70. Til sammen 192 
starter. 

• I øvelsen standard luft var det 21 starter i klasse menn, 
1 i klasse jr.menn, 8 i klasse kvinner, 3 i klasse 
ungdom, 5 i klasse V50, 3 i klasse V60, 2 i klasse V70. 
Til sammen 44 starter 

• I øvelsen luft fallfigur var det i klasse menn 63 starter 
og i klasse kvinner 28. Til sammen 91 

• I øvelsen sprintluft var det i klasse menn 60 starter, i 
klasse kvinner 14, i klasse jr.kvinner 6, i klasse junior 
menn 8, i klasse ungdom 17, i klasse V50 15, i klasse 
V60 7 og i klasse V70 var det 3 starter. Til sammen 
131 starter 

• I øvelsen NAIS var det 30 deltakere i en åpen klasse. 
• I «Olden Cup» var det totalt 97 startende 

Totalt antall starter i alle øvelser til sammen var 585  
Etter fagkomiteens oppfatning ble NM arrangert på en god 
måte av en dugnadsgjeng fra de to trøndelagskretsene. 
 

Alle  

2013.002 Orientering fra forbundsstyremøte 14. mars 
• Nasjonale unntaksregler når det gjelder bekledning, 

sikkerhetsflagg, finaler på papp og 10 års krav på 
luftpistolsylinder ble vedtatt  

 

Anne Grethe  

2013.003 NM søknader 2014, 2015, 2016 
NM 2014: 

• 10 meter: Ingen søkere 
• 25/50 meter: Ingen søkere 
• Spesialfelt: Søknad fra Hokksund pk. Godkjent. Dato 

foreligger senere 
• Felt: Foreløpig ingen søkere 

NM 2015: 
• 10 meter : Ingen søkere 
• 25/50 meter: Søknad fra Trondhjems pk. Godkjent. 

FKP gir støtte til elektronikk 40 skiver a kr.1000 
• Spesialfelt: Ingen søkere 
• Felt: Ingen søkere 

 
NM 2016: 

• 10 meter: Ingen søkere 
• 25/50 meter, spesialfelt og felt: Søknad fra Ørland pk. 

Godkjent 
 

Alle  



NB: Hamar il pistolgruppe har muntlig gitt uttrykk for at de 
ønsker å arrangere NM felt på Terningmoen i 2014. 
Ingen søknader fra PPC per dato 
 

2013.004 Nordisk feltmesterskap på Mysen i 2013 
Dato: 14. september. Mysen pk har gjort avtale med Solstrand 
Terasse når det gjelder overnatting for 51 deltakere og ledere. 
 

Anne Grethe  

2013.005 Norgescup i fremtiden 
Etter skriftlig innspill fra Pål Hembre har FKP satt opp forslag til 
statutter for norgescup fra 2014. 
Utgangspunktet for å arrangere norgescup, er å sikre større 
deltakelse i de olympiske øvelsene og å få større interesse for 
en egen norgescuphelg med finaler 

• Det arrangeres norgescup i følgende øvelser: 
Luft 10 meter, fripistol 50 meter, silhuett 25 meter og 
sportspistol (kvinner) 25 meter  

• Finale arrangeres under egen helg på høsten 
FKP lager et forslag til nye statutter for norgescupen som 
oversendes trenerne og landslagsutøvere for kommentarer før 
det presenteres på fagkomitekonferansen til høsten 
 

Alle  

2013 006 Tolkning av våpenforskriftens kapittel 3 paragraf 13: 
Erverv av våpen til øvelses og konkurranseskyting 
FKP er blitt gjort kjent med at våpeneiere i klubber i Møre og 
Romsdal skytterkrets har fått brev fra Nordmøre og Romsdal 
politidistrikt avdeling Molde med krav om tilsendt kopi av 
medlemskort i pistolklubb samt dokumentasjon av aktivitet i 
pistolklubb. Vi er av den oppfatning at politidistriktet har 
misoppfattet paragrafens innhold om krav til å inneha pistol og 
revolver. Vi mener at aktivitetskravet kun gjelder erverv av 
våpen og ikke noe annet  
 

Alle  

2013.007 NM 25/50 meter Oslo, endring 
Anne Grethe Rendalsvik blir fagkomiteens representant under 
NM 25/50 meter. Hun erstatter Harald Setsaas som nå går ut 
av fagkomiteen  
 

Alle  

2013.008 Preliminært uttak EM 25/50 meter i Osijek, Kroatia 
Totalt 5 menn, 1 kvinne, 1 jr.menn og 1 leder er tatt ut  
 

Alle  

2013.009 «Skyteprogrammer» for pistoløvelser 
Et veiledningshefte for skyteledere utarbeidet av Anne Grethe 
Rendalsvik ble gjennomgått og korrigert 
 

Alle  

2013.010 Eventuelt 
• I saken hvor Krapfoss Sportsskytterlag rettet anklage 

mot Anne G Rendalsvik og Bjørn Jakobsen etter 
kretstinget i 2012, ble følgende vedtak fattet: 
«Forbundsstyret mener de innklagede ikke har 
opptrådd klanderverdig og sanksjoner kommer således 
ikke til anvendelse» 

 

Bjørn J. og Anne 
Grethe 

 

 


