
INNKOMNE FORSLAG OG GRUPPEOPPGAVER 2016  

Gruppeoppgave 1: 

NM arrangementer :  

Oppgaven besvares på bakgrunn av Ørland Pk sitt innlegg og diskusjon i 

plenum. 

Ørland Pk 

Vi har bare ett NM klart til neste år, spesialfelt på Mysen 2017 

Dette er absolutt ikke bra! Vi må se på flere alternative muligheter for og få NM 

arrangører. NM bør være et godt planlagt arrangement med god kvalitet, ikke 

noe som kostes sammen på kort tid. Det er ikke holdbart at vi år etter år, må 

tigge og be om at noen skal arrangere. Finner vi ikke noen løsning innen kort 

tid, avlyses alle NM som ikke er fastsatt for 2017. I denne forbindelsen må vi se 

på andre løsninger enn de vi har i dag. 

Fagkomite Pistol  

 

Forslag / Gruppeoppgave 2 : 

Premiering på NM? 
 
Her får vi mange henvendelser og tilbakemeldinger iløpet av året, her er en 
sammenfatning av de spørsmålene som er mest stilt. Ørland Pk er her intet 
unntak hvor de her fremmer forslag om en fast prosentsats av 
startkontingenten som skal føres inn i premietabellen 
 

Ørland Pk ++ 

 

 

Forslag / Gruppeoppgave 3 : 

Evaluering av antall NM øvelser: 
Det er flere aspekter som tilsier at vi må ta en gjennomgang av antall NM 
øvelser. Noen ganger må vi stikke fingrene i jorden og kjenne etter om vi er der 



vi ønsker å være. Og vi har fra sentralt hold fått signaler over tid, om å ta en 
vurdering om antall NM Øvelser/titler totalt i Norges Skytterforbund gjennom 
ett år. Vi ser nå at vi sliter voldsomt med og få arrangører og ser det naturlig og 
stille spørsmålene og ta en gjennom gang, sett i lys av denne sammenhengen.   
Hva er viktig og hva er mindre viktig, sett at en redusering kommer. 

Fagkomite Pistol 
 

 

Forslag / Gruppeoppgave 4 :   

Endre til 5 skudd på alle feltøvelser : 

Ønsker å få en diskusjon om innføring av 5 skudd for alle våpen på felt. Dette 
har vært diskutert flere ganger før. Og undertegnede har tidligere vært i mot 
endring, men nå tror vi tiden er moden for dette. Mest pga at spesialpistol og 
spesialrevolver har blitt mer og mer populært, og 5 skudd vil gjøre det lettere å 
sette løyper som passer for alle våpen. En annen ting er sikkerheten når man 
skal ha inn skudd nr 6 i matchpistoler. Har sett mange tvilsomme løsninger på 
dette  

Øyvind Johansen Mysen Pl 
Arild Inge Wollan Støren Sportskyttere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRUPPEOPPGAVER: 

1: NM arrangementer :  

a) Hva er deres konklusjon, etter diskusjonen i plenum, om årets NM ? 

 

b) Hvordan bør NM`ene arrangeres  i fremtiden? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

______________________________________________ 

 Vi har bare ett NM klart til neste år, spesialfelt på Mysen 2017 

c) Hvordan skal vi få noen til og arrangere NM i fremtiden? 

d) Tror dere det vil være enklere å få arrangører om vi har færre øvelser og 

kortere tidsbruk? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

______________________________________________ 

2: Premiering på NM? 

1- Fastsettelse av prosentvis andel av startkontingent? 

 

2- Hvordan bør en eventuell deltagerpremie inngå?  

a. Trekkes fra startkontingenten?(lavere premieandel) 

b. Betales som en engangssum ved påmelding, valgfri? 

 

3- Ingen premiering, kun medaljer og plaketter deles ut på NM.  

Det betales en redusert startkontingent som skal dekke 

arrangørkostnader samt et minne fra arrangementet 

___________________________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 



 

3: Evaluering av antall NM øvelser (Vedlegg øvelser og klasser i NM) 

a) Om vi må redusere antall NM- øvelser totalt, hvilke øvelser er absolutt 

viktig å beholde?  

b) Om vi må redusere antall NM- øvelser totalt, hvilke øvelser er mindre 

viktig å beholde?  

c) Om vi må redusere antall NM- klasser, hvilke klasser er absolutt viktig å 

beholde?  

d)  Om vi må redusere antall NM- klasser, hvilke klasser er mindre viktig å 

beholde?  

                 

___________________________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

4: 5 skudd på alle feltøvelser : 

a) Hvor mange på gruppa er for å endre til 5 skudd ?  _______ 

 

b) Nevn en eller to hovedårsaker til dette:  

 

___________________________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 
 

 

c) Hvor mange på gruppa vil beholde 6 skudd ?    _______ 

 

d) Nevn en eller to hovedårsaker til dette:  

 

___________________________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

 



 


