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Protokoll - FKR Møte nr.: 1 

Møte: Styremøte i fagkomité rifle Møtedato: 7. mars 2014 

Sted: Videokonferanse  

Referent: Gyda E. Olssen Møteleder: Gyda E. Olssen 

Deltakere: Gyda E. Olssen (GEO), Magnus Wohlen (MW), Arne Morten Nyfløt (AMN), Lindy Hansen (LH) og 
Håvar Ellefsen (HE), Tor-Erik Iversen (TEI) 

 

  

 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 
1/14 Budsjett 2014 

Totalt budsjett for FKR 2014: 1 869 085kr. Dette inkluderer 
overførte midler fra 2013 (385 000kr hvorav 121 000kr øremerkes 
SH), ekstra tildeling fra Forbundskontoret (150 000kr), tildelinger 
fra fordelingsnøkkelen (TEI), tildelinger fra OLT (TEI).   

Underforbruk i 2013 medførte overførte midler (385 000kr) til 
årets budsjett. 121 000kr fordeles til SH og 265 000kr til drift av 
FKR, senior, junior.  

FKR har fått en ekstra tildeling fra Forbundet pålydende 
150 000kr. 

Vedtak: Budsjett for Rifle 2014 godkjent. 

  

2/14 Lønnsbetingelser for Landslagstrener  

Lønnsbetingelser for AGJ skulle vært reforhandlet ila februar 2014 
i.h.t. kontrakt. Dette har blitt utsatt p.g.a. usikkerhet om endelige 
tildelinger for 2014. 

Forslag: Forutsatt godkjenning av budsjett (sak 1) der ekstra 
bevilgninger fra forbundet og faktisk overskudd fra 2013 er tatt 
inn, oppjusteres stillingsprosenten til AGJ fra 60 % til 80 %. Ny 
stillingsprosent gjelder fra 1. mars.  

Vedtak: Forslaget godkjennes av FKR forutsatt ekstra tildelinger 
pålydende 30 000kr fra Norges Skytterforbund. 
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3/14 Toppidrettsplan 

Toppidrettsplanen er under utarbeidelse. AGJ har skrevet en 
rifleplan som kan brukes til utkast. Plan for junior justeres så den 
blir relativt lik som for senior. SH-plan fra LSR må justeres noe før 
publisering – publiseres som egen TIP for SH. Planene ferdigstilles 
av GEO, sendes på høring til FKR innen 21. mars. 

Vedtak: GEO fortsetter arbeidet og sender planene på høring til 
FKR før godkjenning og publisering. 

GEO 21.mars 

4/14 Norgesrekorder 

På grunn av endringer i program og poengsystem, har FKR 
avventet godkjenning av Norgesrekorder for 2013. Internasjonalt 
skal det skytes desimaltall for alle klasser (senior, junior, veteran, 
ungdom) på ligg og luft. Heltall for alle på hel- og halvmatch. 

Utfordring at skiveleverandørene ikke leverer programvare 
tilpasset dette.  

Vedtak:  

 FKR følger ISSF ift rekordsetting. 

 Iht Fellesreglementet teller følgende for godkjenning av 
Norgesrekorder: 

o Stevner i den internasjonale terminlisten 
o Norgesmesterskap 
o Nordisk mesterskap 

 Det settes rekorder for innledende skyting og for finaler 
hver for seg.  

 Nye rekorder fra og med 2013 i alle rifleøvelser unntatt 60 
ligg 300m og 45 skd 15m. 

 Resultater for Norgesrekordsetting i 2013 blir sett på i 
helhet, uavhengig av når ila 2013 dem er skutt.   

 FKR gjennomgår alle resultater fra 2013 og lager en liste 
over nye Norgesrekorder iht ovenstående. Godkjenninger 
behandles på neste FKR-møte. 

HE 26. april 

5/14 Infosaker 

a) Reglement  

 Intet skjedd i Reglementskomiteen siden forrige møtet. 

MW har noe til behandling som ikke har blitt gjort noe 

med. MW forbereder saksdokumenter for godkjenning til 

neste FKR-møte.   

 

 

MW 

 

 

26.april 
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5/14 b) NM arrangement 2014-15 

 NM 10m: AMN har god kontakt med arrangør. Virket 

greit. Hobøl har fremmet ønske om å arrangere NM15m 

høst 2014. 

 2014: FKR har ikke arrangør til NM 50m og 300m. Mulig å 

splitte i to arrangementer. FKR ønsker i utgangspunktet et 

utendørsarrangement, men et innendørsarrangement kan 

også vurderes. AMN snakker med aktuelle lag på NM 

10m.  

 Stor bekymring ift at interessen for å arrangere NM er så 

laber.  

 Øvelser: ISSF har innført ny medaljeøvelse, AR Mix 50 på 

10m f.o.m. 2015. Ble kjørt som prøve-øvelse på EM 10m 

2014. Denne øvelsen gjennomføres som prøve-

arrangement på årets NM 10m. F.o.m. 2015 blir dette 

offisiell NM-øvelse. 

 FKR må oppdatere liste over rekordberettigede NM-

øvelser. Magnus sjekker opp hva som gjelder og fremmer 

forslag til endringstekst.  

 Utstyrskontroll: Ivaretatt ift NM 10m. Samarbeid mellom 

arrangør, KO og FKR. Liste over utøvere med godkjent 

utstyr oppdateres av AMN. Legges på Dropbox for back-up 

og videreføring til senere FKer. 

 FKR-representasjon: AMN skal delta og vil bidra i 

utstyrskontrollen. AMN representerer FKR ift 

medaljeseremonier. Alle finaler skytes på søndag. 
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26.april 

5/14 c) Landsstevne for rekrutter 2014-15  

 Status arrangement: VBS arrangerer Landsstevnet 3. mai. 

 FKR-representasjon: AMN stiller som representant fra 

FKR. 
 

AMN 3.mai 

5/14 d) Ranking og resultater 

 Nytt rankingsystem for senior(etter ønske fra AGJ): HE 

holder oversikt etter innspill/føringer fra AGJ. Resultater 

skutt fra 1. juli 2013 og frem til nå. Etter hvert vil listen 

gjelde for siste 12 måneder. Rankingen vil telle med i 

uttak til WC og mesterskap. Dette står beskrevet i TIP. 

 FKR-protokoller: Magnus retter opp feil i første protokoll 

(mai 2013), Håvard setter inn merknadstekst i protokoll 

fra andre styremøte. Håvard publiserer protokollene på 

www.skyting.no  ila morgendagen.  

HE  

http://www.skyting.no/
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5/14 e) Veileder for utstyrskontroll (AMN) 

 AMN og LH ferdigstiller dokumentet og legger det frem 

for godkjenning på neste FKR-møte.  

AMN, LH 1.mai 

6/14 Gjennomgang av saker til Forbundsstyremøte 13. mars 

 
Arild Groven skriver i innkallingen:  
“Det er ikke mottatt noen forslag fra styrets medlemmer eller 
forslagsberettiget organisasjonsledd og de fleste sakene er rene 
orienteringssaker.  

Sakene vedrørende Løvenskioldbanen  (sak 50) og våpenloven (sak 
51) er imidlertid så viktige, at det på møtet vil bli foretatt en nøye 
gjennomgang av disse. Begge  sakene kan bl.a. få store 
økonomiske konsekvenser for forbundet og det er nødvendig at 
hele styret har nødvendig informasjon. 

Protokoll fra styremøtet 4. januar 2014. 

Ved godkjenning av protokollen, må styret samtidig godkjenne det 
vedlagte forslaget  til budsjett fra Fk lerdue. Jeg ber om at 
kommentarer til protokollen sendes meg senest onsdag 12. mars, 
slik at den eventuelt kan korrigeres før styremøtet.” 

 

  

7/14 Evt 

 Løvenskjoldbanen 50m: Tor Erik forfatter tekst til sak for 
neste Forbundsstyremøte. Legges frem for godkjenning av 
FKR ved neste FKR-møte. Formål: oppgradering av 50 m 
for blant annet NM-arrangement. 

 Stevner for godkjenning av Norgesrekorder: F.eks. 
Fredrikstad Open, Rolvsøy Open, Kisen Open m.fl. FKR kan 
lage en kravliste for hva som kreves for å få arrangere 
rekordberettigede stevner. Utarbeide retningslinjer, 
f.eks.: utstyrskontroll, minimum antall deltakere, status på 
stevne, stevner med finale. Saken tas opp igjen på neste 
FKR-møte. 

 

TEI 

 

 


