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Møte:  Styremøte i Norges Skytterforbund      Møtedato: Fredag 27. november, lørdag 28. november 2015 

Sted:  Scandic Holmenkollen Park Hotell, Oslo  

Referent:   Arild Groven 

Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen, Anne Grete Rendalsvik, Gyda Ellefsplass Olssen, Knut Leer, 
Øivind Selnes, Eli Enerstvedt, Siri Vaggen Kanedal, Astrid Landsverk (varamedlem), Svein Roger Stamnestrø 
Forfall: Ole Henrik Gusland 
Fra Adm.: Arild Groven 

  

   
 
 
Saksliste 
 
Sak nr. 27/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i oktober 2015 
Sak nr. 28/15-16 Referat og orienteringssaker 
Sak nr. 29/15-16 Rammebudsjett 2015 
Sak nr. 30/15-16 Regelendringer lerdue 
Sak nr. 31/15-16 Miljømessig ettersyn Løvenskioldbanen 
Sak nr. 32/15-16 Leieavtale AS Løvenskioldbanen skytesenter (AS LS) 
Sak nr. 33/15-16 Ny avtale Norsk Gjenvinning (NG) 
Sak nr. 34/15-16 Endring av NSFs rekrutteringsprosjekt 
Sak nr. 35/15-16 Teknisk delegert Rifle 2016 
Sak nr. 37/15-16 Eventuelt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

27/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i oktober 2015 

Vedtak: Protokollen fra styremøtet nr. 4, 29. oktober 2015 
godkjennes 

 

   

28/15-16 Referat og orienteringssaker 
28.01 Orientering fra fagkomiteene 
Fagkomité rifle: Fagkomiteen oppsummerte sesongen 2015 både 
for seniorlandslaget, landslaget for funksjonshemmede og 
juniorlandslaget. Fagkomiteen oppfordrer igjen klubber til å søke 
NM-arrangementer i 2016 og 2017. Arne Morten Nyfløt engasjeres 
som trener for juniorlandslaget i 2016. 
 
Fagkomité lerdue: Fagkomiteen har sammen med 
landslagstrenerne, gått gjennom sesongen 2015. I 2016 vil kun 
Harald Jensen bli engasjert som landslagstrener, mens opplegget 
rundt OL-trap vil bli videreført. Det fylles opp med stevner i 
terminlista for 2016. Det er startet opp et prosjekt med skyting for 
funksjonshemmede. 
. 
Fagkomité viltmål: Det vil delta viltmålskyttere på det internasjonale 
stevnet i Gyør i helgen, på samme bane som skal benyttes under 
EM 10m i 2016.  
 
Fagkomite pistol: Det ble orientert om landslagssatsingen og at 
Petter Brattli er engasjert som landslagstrener ut 2016. 
 
 
28.02 Orientering fra styremedlemmer 
Visepresident Tom Lauritzen arbeider mye med regler og 
orienterte også om EU-kommisjonens forslag til nytt våpendirektiv.  
Styremedlem Eli Enerstvedt orienterte om flere saker innen 
utdanningsområdet.  
Styremedlem Siri Vaggen Kanedal orienterte om planlagt 
jentesamling vinteren 2016. 
28.03 Orientering fra presidenten 
Presidenten orienterte om tilbakeslaget år Åsland-prosjektet. 
Kommunen har, til tross for tidligere lovnader, ikke bevilget penger 
til prosjektet for 2016. Dette i strid med innstillinger og anbefalinger 
fra Oslo Idrettskrets. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29/15-16 Rammebudsjett 2016 
Styret diskuterte rammebudsjett for fagkomiteene. Deler av 
medlemskontingenten sammen med prosjektmidler fra OLT, 
danner grunnlag for fagkomiteenes budsjetter for 2016. Mens 
fordelingsnøkkelen er forholdsvis låst som følge av diverse 
tingvedtak, kan styret fritt disponere øvrige inntekter fra 
medlemskontingenten. Satsingen mot OL/Paralympics 2016 må 
prioriteres, noe som medfører at det må kuttes på andre 
aktivitetsområder innen komiteenes ansvarsområder. 
Vedtak: Fagkomiteene utarbeider forslag til budsjett for 2016 innen 
rammen av de tildelte midlene. Budsjettene fremmes styret på 
førstkommende styremøte. Generalsekretæren legger frem forslag 
til budsjett for forbundets øvrige virksomhet 
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30/15-16 Regelendringer lerdue 
Fagkomité lerdue fremmet forslag om innføring av veteranklasse 
for OL-øvelsene innen lerdue. Det ble videre fremmet forslag om 
en prøveordning med nytt finaleprogram, samt nye regler for 
opprykk i klasse. 
Vedtak: Det innføres fom 2016 en klasse for veteran 55 år for OL-
øvelsene skeet, OL-trap og dobbelt-trap. Forslagene om nytt 
finaleprogram og endring for opprykk vedtas ikke. 

GS  

31/15-16 Miljømessig ettersyn Løvenskioldbanen 
Fylkesmannens miljøavdeling har sammen med 
kommuneoverlegen i Bærum, foretatt ettersyn på 
Løvenskioldbanen. Ettersynet ble iverksatt etter mottatte 
bekymringsmeldinger fra «Folkeaksjonen mot støy fra 
Løvenskioldbanen». Folkeaksjonen hadde gjennomført egne 
målinger av vann fra bekker utenfor lerduebanen og mener å 
kunne påvise tungmetaller i et omfang som kan medføre en 
potensiell risiko for miljøet. 
I miljøavdelingens rapport fremkommer det at NSF bl.a. pålegges å 
innføre internkontroll-rutiner på banen og at det må iverksette 
system med målinger for å kunne avdekke omfanget av 
forurensning. Forbundet er gitt frist til 1. februar 2016 med å gi en 
tilbakemelding på hvilke tiltak som vil bli iverksatt. 
Vedtak: Generalsekretæren iverksetter de tiltak som rapporten 
krever. Kostnadene for målinger etc. tas inn i budsjettet for 2016, 
men styret forutsetter at AS Løvenskioldbanen skytesenter i 
vesentlig grad bidrar både økonomisk og praktisk ved å innføre 
nødvendige kontrollrutiner på lerduebanen. 
 

GS  

32/15-16 Leieavtale AS Løvenskioldbanen skytesenter (AS LS) 
AS LS har fremmet ønske om å få forlenget leieavtalen med 10 år. 
Dagens leieavtale ble inngått i 2008 og løper til 2029. Ønsket om 
forlengelse skyldes at AS LS har fått tilbud om å overta den 
nyoppførte hytta på banen. Det ligger noen forutsetninger i 
gavebrevet som gjør at leieavtalen må forlenges. 
NSF har tidligere gitt utrykk for at forbundet positivt vil vurdere en 
forlengelse. 
Med tanke på de miljømessige utfordringene og dertil hørende 
kostnader som er knyttet til lerduebanen, må forbundet kreve 
endringer av betingelsene i avtalen før den eventuelt forlenges. LS 
AS må forpliktes både med hensyn til internkontroll og økonomisk 
bidrag som følge av offentlige pålegg og fremtidig arbeid med 
miljøforbedrende tiltak. Det bør også vurderes om det i avtalen skal 
ligge konkrete forpliktelser til å stille baner til disposisjon for NSFs 
landslag til en overkommelig pris. 
Vedtak: Presidenten og generalsekretæren gis fullmakt til å 
reforhandle avtalen med AS LS. Avtalen forelegges styret før den 
signeres. 

 
 

JTBK, GS  

33/15-16 Ny avtale Norsk Gjenvinning (GS) 
NSF har en avtale med NG vedrørende massemottak og bygging 
av støyvoller rundt lerduebanen og viltmålbanene. NG har 
omstrukturert sin organisasjon og ønsker å overføre avtalen til et 
eget prosjektselskap. En slik overføring kan bety at NSF står 
meget svakt rent juridisk i det tilfelle hvor prosjektselskapet slås 
konkurs og arbeidene ikke er fullført. Videre vil selskapet fritt kunne 
selge avtalen til andre. 
Vedtak: Presidenten og generalsekretæren gis fullmakt til å 
signere overdragelse av avtalen, forutsatt at NSFs nye rettsstilling 
er avklart. 

JTBK, GS  
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34/15-16 Endring av NSFs rekrutteringsprosjekt 
Rekrutteringsskytingen har eksistert siden 1983, men oppslutning 
om og virkningen av ordningen viser at det er på tide å tenke nytt. 
Det foreslås at det utvikles et konkurransetilbud som er mer 
interessant for målgruppen, f.eks. en Norges-cup for alle grener, 
samtidig som det lages et brukervennlig resultatprogram for å 
administrere ordningen. Merkeskytingen kan fortsette som et tilbud 
til klubbene, uten at det organiseres som et landsomfattende tiltak. 
Utviklingssjef Lindis Græsdal orienterte styret om saken. 
Vedtak: Forbundsstyret tar orienteringen og de fremlagte 
endringene til etterretning. 

GS  

35/15-16 Teknisk delegert NM Rifle 2016 
FK rifle fremmet forslag opp at Helge Stubberud oppnevnes som 
teknisk delegert til samtlige NM i 2016 og a Rune Sørlie oppnevnes 
som leder av juryen ifm NM 10m og 15m. 
Vedtak: Helge Stubberud oppnevnes som teknisk delegert til 
samtlige NM rifle i 2016. Rune Sørlie oppnevnes som leder av 
juryen til NM 10m og 15m. 

 
 

GEO  

36/15-16 Oppfølging Langtidsplanen 
Styret foretok en statusgjennomgang av Langtidsplanen på 
området «Antidopingarbeidet» 
Vedtak: NSF skal i løpet av 2016 få status som «Rent 
særforbund». Sportssjefen blir kontaktperson mot Anti Doping 
Norge. 

GS  
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37/15-16 Eventuelt 
 
37. 1 Regelendringer rekrutt 
 
Begrepet «Åpen rekrutt» ble lansert i forbindelse med 
Landsstevnet for rekrutter i 2013. Forbundet hadde da en 
gjennomgang av reglene for å unngå å bryte NIFs 
barneidrettsbestemmelser, der man bl.a. har satt 11 år som nedre 
grense for konkurranser med rangering.  
11 år ble dermed satt som nedre grense for å kunne delta i det 
offisielle Landsstevnet, og for å kunne gi et tilbud til de som var 
yngre ble «Åpen rekrutt» tatt i bruk. I klassen konkurrerer man etter 
samme regler som for U12, men det settes ikke opp en rangert 
resultatliste. 
 
I 2013 ble det nevnt at klassen også kunne tas i bruk i vanlige 
stevner, men enn så lenge har dette bare skjedd i begrenset grad. 
 
Vedtak: Åpen rekrutt innføres som en del av det obligatoriske  
klassetilbudet i alle vanlige luftpistol- og luftriflestevner.  
Klassen arrangeres etter samme konkurranseregler som for U12 
Resultatlista i klassen skal inneholde navn og resultat. Deltakerne 
skal ikke rangeres, men føres opp alfabetisk eller klubbvis. 
Dersom det er premiering i stevnet, skal alle deltakere i klassen 
premieres, jfr. pkt. 1.4.2.1 i Fellesreglementet. Premiene skal ha 
mest mulig lik verdi.  

 
37.2 Regelendringer rifle 
 
FK rifle fremmet forslag om endringer i «Nasjonale supplerende 
bestemmelser til ISSFs reglementer» og endringene er i hovedsak 
presiseringer og tydeliggjøring av regler for klassesetting og 
øvelser. 
Videre fremmet komiteen forslag om endringer i «Tabell 5-
Merke/opprykkskrav» for rifleøvelsene, da slik at tabellen justeres 
iht. gjeldende internasjonale regler og nasjonale supplerende 
bestemmelser. 
Forslagene følger som vedlegg til protokollen. 
Vedtak: Forbundsstyret godkjenner de foreslåtte regelendringene 
 
37.3 Regelendringer pistol 
 
37.3.1 PPC 
Fk pistol fremme forslag om at gjeldene internasjonalt reglement 
for PPC, godkjennes som reglement for PPC innen NSF. 
Vedtak: Forbundsstyret vedtar forslaget. Fagkomiteen i samarbeid 
med administrasjonen og reglementskomiteen gis fullmakt til å 
foreta nødvendige tilpasninger i fellesreglementet og tabellene. 
 
37.3.2 Feltskyting 
FK pistol fremmet forslag til endringer av Feltreglementet 
vedrørende transport av våpen mellom standplassene i feltløypa: 
 
8.25.2.7  (nåværende tekst) 

Før skytteren forlater sin standplass, skal 
vedkommende forvisse  
seg om at det ikke er patroner i kammer eller 
magasin, og få dette  
bekreftet av standplassleder/standplasspersonell. 
Når dette er  

GS  
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bekreftet, plassere skytteren våpen og eventuelle 
magasin i  
hylster, ryggsekk, bag, veske, futteral, koffert eller 
lignende. Våpen  
som skal bæres i hånden mellom 
standplassene, skal være  
plugget med godkjent sikkerhetsplugg. 

 
8.25.2.7  (NY tekst) 

Før skytteren forlater sin standplass, skal 
vedkommende forvisse  
seg om at det ikke er patroner i kammer eller 
magasin, og få dette  
bekreftet av standplassleder/standplasspersonell. 
Når dette er  
bekreftet, plassere skytteren våpen og eventuelle 
magasin i  
hylster, ryggsekk, bag, veske, futteral, koffert eller 
lignende.  

 
8.25.2.10 (nåværende tekst) 

Våpen skal være nedpakket, eller våpenet være 
plugget med  
godkjent plugg til skyteleder på standplass gir 
ordre om at våpen  
kan pakkes fram. Når våpen er pakket ut, gir 
skyteleder ordren;  
«FYLL MAGASIN ELLER TØNNE MED KORREKT 
ANTALL 
PATRONER». 

 
8.25.2.10 (NY tekst) 

Våpen skal være nedpakket til skyteleder på 
standplass  
gir ordre om at våpen kan pakkes fram.  
Når våpen er pakket ut, gir skyteleder ordren;  
«FYLL MAGASIN ELLER TØNNE MED KORREKT 
ANTALL 
PATRONER». 

 
8.25.7.8  (nåværende tekst) 

Forflytning 
 
Ved forflytning mellom standplasser skal våpen og 
tomt  
magasin(er) være pakket ned i hylster, veske, bag, 
ryggsekk,  
futteral, koffert eller lignende. Det tillates at 
våpenet bæres i  
hånden, men da skal våpenet være plugget 
med godkjent plugg. 

 
8.25.7.8  (NY tekst) 

Forflytning 
 
Ved forflytning mellom standplasser skal våpen og 
tomt  
magasin(er) være pakket ned i hylster, veske, bag, 
ryggsekk,  
futteral, koffert eller lignende.  
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Vedtak: Forbundsstyret godkjenner forslagene til endringer i 
Feltreglementet. 
37.3.3 Innføring av V80 som valgbar klasse i feltskyting 
Fagkomiteen fremmet forslag om innføring av veteranklasse 80 
som en valgbar klasse i feltøvelsene. 
Vedtak: Forbundsstyret godkjenner ikke forslaget. 
 

AG 


