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72/13-14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. september 2014. 

Vedtak: Protokollen godkjennes med de endringer som fremkom 
på møtet 

  

73/13-14  Referat og orienteringssaker 

73.1 Orientering fra fagkomiteene og komité opplæring 

Fagkomité rifle: Alle landslagene har prestert i verdenstoppen i 
sesongen 2014, ikke minst i World Cup -finalen hvor Ole Kristian 
Bryhn vant bronse i helmatch og Malin Westerheim sikret 5. 
plassen i halvmatch. Det norske riflelaget tok sølv i Youth League 
2014. Fagkomiteen arbeider bl.a. med prosjektsøknader, budsjett 
og planer for kommende sesong. Fagkomiteen inviterer til 
riflekonferanse på Gardermoen 17. januar 2015. 

Fagkomité lerdue: Tore Brovold avsluttet sesongen med en flott 6. 
plass i World Cup finalen. Sesongen 2014 har totalt sett ikke vært 
så god som de forrige sesongene. Det arbeides, i samarbeid med 
OLT, med å få på plass et trenerteam for landslaget. Terminlista er 
lagt ut, men det mangler fortsatt arrangør av NM i skeet og 
FITASC. 

Fagkomité pistol: Fagkomiteen har fått god tilbakemelding på den 
avholdte fagkonferansen. Petter Brattli engasjeres som 
landslagstrener fom 2015. Pål Hembre tok gull både i grov og 
standard under EC finalen 2014. Anne-Cathrine Krüger er i ferd 
med å etablere seg som SH skytter på topp internasjonalt nivå. 

Komité Opplæring: Det arbeides intensivt med å få sluttført e-
læring i dommerkurs og da med fokus på selvstudiet 
(forhåndsoppgavene) i rifle og pistol. 

 

73.2 Orientering fra styremedlemmene 

Visepresident Tom Lauritzen orienterte fra møte i 
organisasjonskomiteen for IPC WC i Stjørdal, samt fra årets 
fagkonferanse pistol. 

Styremedlem Wenche Horten orienterte om sponsorarbeidet og 
samarbeidet med profesjonelle aktører innen markedet. 

 

73.3 Orientering fra presidenten 

Presidenten orienterte fra årsmøtet i SFF. SFF er nå etablert som 
en sentral aktør innen norsk idrett og en av hovedoppgavene er å 
koordinere saker av felles interesse for særforbundene, herunder 
svar på høringer. Han orienterte videre om fremdriften for 
Åslandprosjektet. 

 

 

   

74/13-14 Breddemidler til klubber og kretser 
Forbundstinget 2013 vedtok en ny innretning for tildeling av 
breddemidler til klubber og kretser. Utviklingssjef i NSF, Lindis 
Græsdal, orienterte om de nye kriteriene, samt at styret fikk seg 
forelagt tildelingen for 2015. 
Vedtak: Styret tar kriteriene for utregning av breddemiddeltilskudd 
og tildeling i 2015 til orientering. 
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75/13-14 Budsjett 2015 – Tildeling av økonomiske rammer til 
fagkomiteene 
Arbeidsutvalget (AU) fremmet forslag til fordeling av økonomiske 
rammer til fagkomiteene for 2015. AU understreket at satsing på de 
aller beste utøverne må gis økonomisk prioritet i tiden frem mot Rio 
2016. Fagkomiteene ble tildelt midler gjennom den eksisterende 
fordelingsnøkkelen og med bakgrunn i Tingvedtak i 2013, hvor det i 
sak nr.10 ble vedtatt at NSF skal budsjettere med minimum  
kr. 4 850 000 til fagkomiteene i 2015. 
Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til økonomiske 
rammer for fagkomiteene. Det tas høyde for at tildelingen må 
justeres som følge av endelig tildeling fra OLT. 
Fagkomiteene legger frem sine prosjektbudsjett på styremøtet i 
februar 2015. 
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76/13-14 Kretslederkonferansen 2014 

Generalsekretæren orienterte om justert program for konferansen, 
samt diverse administrative forhold. Det var påmeldt 47 personer til 
konferansen og samtlige skytterkretser var representert. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

TL, GS 

 

 

77/13-14 Brev til styret vedr VM 2014 i Granada 

Styret har mottatt en klage omhandlende nytelse av alkohol under 
VM i Granada. Det ble i klagen bl.a. påpekt at det ikke var samsvar 
mellom den informasjon som ble sendt ut før mesterskapet og 
håndheving av bestemmelsene. 

Vedtak: Styret beklager at den presiseringen vedrørende bruk av 
alkohol som ble vedtatt på siste styremøte i sak nr. 72.2, ikke ble 
formidlet før mesterskapet. 

TL, GS 

 

 

78/13-14 ISSF GA 2014 

Generalforsamlingen i ISSF avholdes 2.-3. desember 2014. 
Visepresidenten og generalsekretæren representerer NSF. De 
nordiske landene vil avholde et møte i forkant av 
generalforsamlingen, slik at de eventuelt kan koordinere saker av 
felles interesse. 

Vedtak: De norske delegatene gis ikke bundet mandat og fristilles i 
alle saker. 

TL, GS 

 

 

79/13-14 Status Våpenloven 

Presidenten og generalsekretæren orienterte bl.a. om møte i 
Justisdepartementet 24. november. Forslag til ny våpenlov 
forventes behandlet i Stortinget våren 2015. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

GS  

80/13-14 Løvenskioldbanen 

Presidenten og generalsekretæren orienterte. Det foreligger ingen 
avklaring når det gjelder disponering av grunn til støyvoller rundt 
lerduebanen og viltmålbanene. Inntil dette er avklart, vil 
plansøknaden ikke bli fremmet for politisk behandling i kommunen. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

JTBK, GS  

81/13-14 Veteranklasse FITASC 

Fagkomité lerdue fremmet forslag om innføring av veteranklasse i 
FITASC, samt å åpne opp for Compaq Sporting. 

Vedtak: Forslaget må presiseres nærmere og utsettes til neste 
møte. 

KL, GS  
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82/13-14 Eventuelt 

 

82.1 Ny offisiell NM-øvelse rifle 

FK rifle fremmet forslag om innføring av Air 50 som ny offisiell NM-
øvelse. Øvelsen ble skutt under årets EM 10m og ble videre skutt 
under årets NM med stor suksess. 

Vedtak: Øvelsen Air 50 godkjennes som ny NM-øvelse. 
Reglementskomiteen fremmer forslag mht. reglement for øvelsen 

82.2 10m luftsprint som ny øvelse 

FK rifle fremmet forslag om innføring av 10m luftsprint som ny 
øvelse, men ikke som offisiell NM-øvelse. Øvelsen skytes i 
følgende klasser: U 12-16, Junior, Senior, V45, V55, V65, V75,  

SH 1 ligg, SH2 ligg. 

Vedtak: Øvelsen 10m luftsprint rifle godkjennes som offisiell 
øvelse, dog ikke som NM-øvelse. 

82.3 Reglementendring 15m standardrifle 

FK rifle fremmet forslag om endring av reglementet for øvelsen 15 
m standardrifle og da slik at klassene Junior og Senior blir felles 
klasser, uavhengig av kjønn. 

Vedtak: Regelendringene vedtatt 

 

82.4 Ungdomsklasser luftsprint 

FK pistol fremmet forslag om innføring ungdomsklasser i 10m 
luftsprint og da med klassene U12, U14 og U16. 

Vedtak: Forslaget vedtatt 

 

82.5 Pistol 10m fallfigur og standard 

FK pistol fremmet forslag om at øvelsene kun skytes i åpen klasse 
(Klasse A) og med 40 skudd for kvinner og menn. 

Vedtak: Forslaget vedtatt 

 

82.6 Skytestilling 10m i klassen U14 

FK pistol fremmet forslag om en presisering i reglementet, ved at 
ungdommer i klassen U 14 kan velge å skyte stående med en 
hånd uten støtte (U16) og at de fritt kan velge forskjellig 
skytestilling fra stevne til stevne. 

Vedtak: Forslaget vedtatt 

 

  

 


