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1/15-16  Referat og orienteringssaker 

1.1 Orientering fra fagkomiteene  

Fagkomité rifle: De vil delta rifleskyttere både på WC i München, 
European Games i Baku og EM i Slovenia. Landsstevnet for 
rekrutter (50m) blir arrangert av Vestre Bærum Salongskytterlag. 
Gledelig med 2. plass på 50m, 60 skudd liggende til Ole-Kristian 
Bryn under WC i USA og dobbeltseier til Simon Kolstad Claussen 
unser E-cup 300m i Århus. 

Fagkomité lerdue: Fagkomiteene har hatt et konstituerende møte, 
hvor bl.a. arbeidsoppgaver ble fordelt. NM Nordisk trap 2016 
arrangeres av Enebakk JFF. Det ble orientert fra diverse 
internasjonale konkurranser. Spesielt gledelig med 1. plass til 
juniorskytteren Henrik Fylling i EM Compaq Sporting i Italia.  

Fagkomité pistol: Fagkomiteen har avholdt sitt første møte i 
tingperioden. NM 10m arrangeres i Mysen 5.-7. juni. Youth 
League-stevnet som også ble arrangert i Mysen har fått gode 
tilbakemeldinger. Det deltar pistolskyttere i alle de store 
internasjonale stevnene. 

Fagkomité viltmål: Det ble orientert fra GP Plzen og om den 
tradisjonelle utvekslingen i Bisley. EM i Slovenia blir årets siste 
internasjonale stevne. 

 

1.2 Orientering fra styremedlemmer 

Visepresident Tom Lauritzen: Visepresidenten orienterte om 
elektroniske løsninger mht. klasseføring, påmeldinger etc. Det er 
mulig at en pilot foreligger i løpet av høsten. 

Styremedlem Ole Henrik Gusland vil følge opp arbeidet med 
nasjonal trenerutdanning i lerdue. Forbundskontoret bekrefter at et 
utkast til trenerkurs vil foreligge sommeren 2015. 

Styremedlem Siri Vaggen Kanedal orienterte om prosjekt «Jenter i 
sentrum». 

1.3 Orientering fra Presidenten: Presidenten orienterte om et 
berammet møte med skytterorganisasjonen vedrørende 
våpenloven 9. juni ds. Han orienterte videre som status 
Løvenskioldbanen og Åsland-prosjektet. 

 

 

   

2/15-16 Oppnevnelse av arbeidsutvalg for tingperioden 2015-2017 
Arbeidsutvalget (AU) består av president, visepresident og 1 
styremedlem, jf. Fellesreglementet pkt. 1.3.2. NIFs lov § 2-4 skal 
gjøres gjeldende ved oppnevnelse av AU. AU skal forberede og 
legge fram forslag til vedtak på de sakene som fremmes for 
styrebehandling. Videre kan AU, etter fullmakt fra styret, fatte 
selvstendige vedtak i enkeltsaker. 
 
Vedtak: Arbeidsutvalget for tingperioden 2015 - 2017 består av 
president Jan Tore Berg-Knutsen, visepresident Tom Lauritzen og 
styremedlem Siri Vaggen Kanedal. 
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3/15-16 Appelljury for Norgesmesterskap for tingperioden 2015-2017 
Appelljuryen skal bestå av en person fra hver gren og bør 
fortrinnsvis være internasjonal dommer. Juryen er ikke til stede 
under NM, men er ankeinstans på avgjørelser fattet av 
stevnejuryen.  
 
Vedtak: Appelljury for Norgesmesterskap i tingperioden 2015-2017 
består av Helge Olden leder (pistol), Helge Stubberud (rifle), Per 
Bjørnar Moen (lerdue) og Øivind Selnes (viltmål). 
 

 

GS 

 

4/15-16 Fordeling av arbeidsoppgaver i Forbundsstyret 
Styret diskuterte intern fordeling av arbeidsoppgaver.  
Forbundsstyret er kollektivt ansvarlig for alle vedtak som fattes, 
men det vil være formålstjenlig å fordele ansvar for spesifikke 
områder/saker til enkeltmedlemmer, og da slik at 
styremedlemmene blir saksordfører for de sakene de har ansvar 
for. Dette i nært samarbeid med forbundskontoret. Presidenten 
fronter forbundet utad og holder den daglige kontakten med 
GS/forbundskontoret. Han arbeider videre med de løpende tyngre 
sakene som Løvenskioldbanen og våpenlovgivningen. 
 
Vedtak: Arbeidsoppgavene fordeles slik: 
Visepresident Tom Lauritzen: Reglement og informasjon. 
Styremedlem Siri Vaggen Kanedal: Marked og sponsor, Jenter i 
sentrum. 
Styremedlem Eli Enerstvedt: Opplæring. 
 

FS  

5/15-16 Ansettelse av sportssjef, oppfølging av tingvedtak 
Forbundstinget 2015 vedtok at NSF skal ansette en sportssjef ut 
2016 og da slik at det er opp til styret å vedta om stillingen skal 
forlenges. Styret diskuterte bl.a. lønnsbetingelser, stillingens 
varighet og praktiske forhold rundt selve ansettelsesprosessen. 
 
Vedtak: Generalsekretæren utformer en stillingsannonse, som 
sendes styret for godkjenning (pr. e-post). 
Videre lager generalsekretæren en utvidet søkerliste som sendes 
styret til orientering.  
Presidenten, styremedlem Gyda Ellefsplass Olssen og 
generalsekretæren foretar intervjuene og fremmer en innstilling til 
styret, som foretar den formelle ansettelsen. 
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6/15-16 Kongepokalen 2015 
Forbundstinget 2015 vedtok å videreføre ordningen med rullering 
av Kongepokalen mellom grenene. Tinget ga føringer om at styret 
bør sette klarere rammer for tildeling av pokalen og det må sikres 
at pokalen tildeles iht. de kriteriene som er fastsatt av NIF. 
Vedtak:  

1. Kongepokalen f.o.m. 2015 deles ut i henhold til følgende 

prinsipper:  

 Kongepokalen rulleres mellom fagretningene i 

følgende rekkefølge: Pistol, Lerdue, Viltmål, Rifle. 

Fagkomiteene skal ha ansvaret for fordelingen i de 

enkelte år, da slik at pokalen kun deles ut i olympiske 

eller paralympiske øvelser, med unntak for viltmål. 

 Pokalen deles bare ut til gullvinnere i NM, i en av 

grenens OL/Paralympics/VM (ISSF)-øvelser. 

 Pokalen kan deles ut til vinneren i en øvelse utvalgt av 

fagkomiteen på forhånd, eller til den av vinnerne i de 

aktuelle øvelsene som vurderes å ha det beste NM-

resultatet, innledende skyting og finale sett under ett. 

For å avgjøre hva som er det beste resultatet, 

sammenlignes NM-resultatene med resultater som 

nylig er oppnådd i tilsvarende øvelse i internasjonale 

mesterskap/WC.  

 Utover det ovenstående lager fagkomiteene fritt et 

opplegg for tildelingen; hvilket grunnlag som skal 

brukes (tabeller, skjønn…), hvem som tar avgjørelsen 

(komiteen sjøl, toppidrettsansvarlige, ad hoc-utvalg 

etc.), hvor pokalen skal deles ut etc. Fagkomiteen må 

også vurdere om nivået på vinnerresultatene er høyt 

nok til å ivareta NIFs kvalitetskrav. 

I forkant av sesongen legger komiteen opplegget for 

tildelingen fram for styret til godkjenning. 

 Hvis deltakerhistorikk tilsier at det i den grenen som 

står for tur i rulleringsplanen ikke er tilstrekkelig antall 

deltakere i mesterskapsøvelsene for ett eller begge 

kjønn, kan styret i forkant av sesongen vedta at 

pokalen deles ut blant NM-vinnerne på tvers av alle 

grener. Det samme gjelder hvis man vurderer at nivået 

på aktuelle NM-deltakere som for lavt. Det utarbeides 

et eget regelverk for hvordan dette skal gjøres.  

Fagkomite lerdue legger i løpet av juni fram for styret 
hvordan de vil dele ut pokalen for herrer. 
 

2. Pga. deltakersituasjonen i lerdue damer i sesongen 

2015, fordeles Kongepokalen for damer inneværende 

år blant vinnerne i alle aktuelle NM-øvelser i samtlige 

grener. Fagkomiteene peker ut hver sin representant til 

et utvalg som forestår utdelingen.  Utdelingen skjer i 

henhold til følgende prinsipper: 

 I de år der NIFs krav til antall deltakere/kvalitet på 

mesterskapet ikke oppfylles for den grenen der 

Kongepokalen opprinnelig er satt opp, fordeles 

pokalen til den skytteren som oppnår beste resultat 

som vinner i en av de følgende øvelsene i NM 

(«beste resultat» omfatter både resultat fra innledende 

skyting og finale): 

FKL  
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Menn: De 9 OL-øvelsene (3 i hver gren) + 10m viltmål 

30+30 skudd, 10m viltmål 40 skudd mix, 50m viltmål 

30+30 skudd + IPC-øvelsene P1 (luftpistol 60 skudd, 

menn), P3 (25m finpistol, mix), P4 (50m fripistol, mix), 

R1 (luftrifle 60 skudd stående, SH1 menn), R3 (luftrifle 

60 skudd liggende, SH1 mix), R4 (luftrifle 60 skudd 

stående, SH2 mix), R5 (luftrifle 60 skudd liggende, 

SH2 mix), R6 (50m rifle 60 skudd liggende, SH1 mix) 

Kvinner: De 6 OL-øvelsene (6 i hver gren) + 10m 

viltmål 20+20 skudd, 10m viltmål, 40 skudd mix + IPC-

øvelsene P2 (luftpistol 40 skudd, kvinner), P3 (25m 

finpistol, mix), P4 (50m fripistol, mix), R2 (luftrifle 60 

skudd stående, SH1 kvinner), R3 (luftrifle 60 skudd 

liggende, SH1 mix), R4 (luftrifle 60 skudd stående, 

SH2 mix), R5 (luftrifle 60 skudd liggende, SH2 mix), R6 

(50m rifle 60 skudd liggende, SH1 mix) 

 Fordelingen foretas av et utvalg satt ned av styret, 

og som består av en representant fra hver av 

fagretningene. Utvalgsmedlemmene kan være 

landslagstrenere, toppidrettsansvarlig i FK eller andre 

med toppidrettskompetanse. Visepresidenten leder 

utvalget. 

 Utvalget står fritt i sitt arbeid. Som et hjelpemiddel i 

arbeidet utarbeider forbundskontoret en oversikt over 

vinnerresultater fra årets internasjonale 

mesterskap/WC (for viltmål, de siste års 

vinnerresultater), men utvalget må også bruke skjønn. 

Dette fordi det i finalen i flere av de aktuelle øvelsene 

ikke oppnås sammenlignbare resultater. 

Etter sesongen vurderes erfaringene med ordningen, og 
saken tas opp til ny behandling i styret for å komme fram til 
et regelverk som skal gjelde for de kommende år. 

 
 

7/15-16 Forbundsstyrets møtedatoer 2015 
Styret diskuterte tid og sted for styrets møter inneværende år. 
Møtene legges til Ullevål Stadion, Oslo. 
 
Vedtak: Det avholdes styremøter mandag 29. juni, torsdag 3. 
september, torsdag 29. oktober, fredag 27. november-lørdag 29. 
november. 

GS  

8/15-16 Eventuelt 
Fagkomité pistol fremmet forslag på oppnevning av teknisk 
delegert til norgesmesterskap 2015. 
 
Vedtak: Styret oppnevner følgende personer som teknisk delegert: 
NM 10m Pål Kristiansen 
NM felt: Anders Dingstad 
NM spesialfelt: Svein Krakeli 

AGR  
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