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75-1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet nr. 10, 6. oktober 2016 

Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 10, 6. oktober 2016 
godkjennes 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

76/15-16 Referat og orienteringssaker 
76.01 Orientering fra fagkomiteene 
Fagkomité rifle: Det ble orientert om riflekonferansen og kick-off 
arrangementet for skytterlandslaget. NM 10/15m er på plass for 
2017, det samme gjelder for LS 50m. Det er imidlertid en utfordring 
å finne NM arrangører som har nødvendig kapasitet mht bane og 
elektronikk til de andre NM øvelsene. 
 
Fagkomité lerdue: Det er avholdt et utvidet møte i fagkomiteen, 
hvor sportssjefen orienterte om det nye skytterlandslaget. 
Fagkomiteen har vedtatt at klasseføringskravet for Nordic Trap i 
2017 skal være på 97 i klasse A og 91 i klasse B og K1. Alle 
norgesrekorder satt inneværende år er godkjent. Det mangler 
fortsatt arrangør av NM skeet 2017. Det er avholdt dommerkurs på 
Biri, hvor 9 nye dommere ble godkjent 
 
Fagkomité viltmål: Fagkomiteen har avholdt samling for utøverne 
med foreleser fra Ungarn. Det arbeides med å få ferdigstilt 
terminlista for 2017. 
 
Fagkomite pistol: På årets fagkonferanse deltok 90 personer fra 17 
skytterkretser. Arrangør av NM spesialfelt 2017 er på plass. 
 
76.02 Orientering fra styremedlemmer 
Visepresident Tom Lauritzen orienterte fra møte/Work Shop i 
ISSF. 
Det gar kommet streke føringer fra IOC når det gjelder prosessen 
rundt nye OL-øvelser. Stikkord her er kostnader til anlegg, TV-
selskapenes krav om idrettenes underholdningsverdi og et 
likestillingsperspektiv. Det blir ikke egne kvoteplasser i mixed-
øvelsene. Det er vedtatt ny trenestruktur D-A, hvor D kurs gjøres 
fritt tilgjengelig. 
Styremedlem Siri Vaggen Kanedal orienterte om møter 
vedrørende sponsorarbeidet. 
Styremedlem Ole Henrik Gusland er engasjert i arbeidet med 
forbundet nye dataløsninger for lerdue, trener I kurs lerdue og ikke 
minst Løvenskioldbanen. Det å få godkjent og få på plass 
avbøtende tiltak i henhold til miljørapporten fra Asplan Viak AS, er 
et krevende arbeid. Haner også medlem av breddekomiteen. 
 
76.03 Orientering fra presidenten 
Presidenten orienterte om møter i SFF og om stevnet Oslo Open. 
Dette er et DFS-stevne, hvor mange av NSFs skyttere også deltar. 
Årets stevne har hele 1180 påmeldte. Det ser igjen ut til at Åsland-
prosjektet vil la seg realisere. 
 
76.04 Orientering fra generalsekretæren 
Generalsekretæren orienterte om utfordringen knyttet til enkelte 
NJFF-klubber som også organiserer NSF aktivitet.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

77/15-16 Organisasjonsprosessen  
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at styret vedtar å fremme til 
Tinget 2017, forslagene til ny komitestruktur slik disse fremkom i de 
fremlagte dokumentene fra organisasjonskomiteen. 
Fellesreglementet og NSFs lov må endres som følge av vedtaket. 
Vedtak: Forbundsstyret vedtar forslag til ny komitéstruktur og 
fremmer i henhold til dette, forslag til Tinget 2017 om endringer i 
NSFs lov og Fellesreglementet del I. 
Generalsekretæren ferdigstiller ting - dokumentene i henhold til 
vedtaket. 
 

 FS, GS 
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78/15-16 NY lov for NSF 
Generalsekretæren la fram forslag til ny lov for NSF, basert på ny 
lovnorm for særforbund og lovjusteringer vedtatt av Idrettsstyret. 
NIF anbefaler at ny lov styrebehandles og innføres, for så å 
konfirmeres på Tinget. 
Det var i lovforslaget ikke gjort materielle endringer i egne 
lovbestemmelser som er vedtatt på tidligere Forbundsting i NSF. 
Vedtak: Styret godkjenner den fremlagte loven som ny lov for 
Norges Skytterforbund. Styret vil fremme loven vedtatt på Tinget 
2017. Styret vil videre foreslå at Tinget 2017 gir det nye 
forbundsstyret fullmakt til å vedta eventuelle lovendringer fattet av 
overordnet myndighet, uten at lovendringene i tillegg må 
tingbehandles 
 

GS  

79/15-16 Status økonomi 
Generalsekretæren la fram økonomisk status pr. 18. oktober 2016 
og da med fokus på prosjekter hvor det er større avvik i forhold til 
budsjett. 
Det er tatt høyde for ekstrakostnadene knyttet til nye IT-løsninger, 
jf. sak nr. 73 15/16 og driftsunderskuddet vil øke i henhold til dette. 
Vedtak: Styret tar status økonomi til etterretning. 

FS, GS  

80/15-16 Budsjett 2017 
Fagkomiteene og generalsekretæren la fram forslag til 
prosjektbudsjett 2017. 
Vedtak: Styret vedta de fremlagte budsjettene for 2017. 
Budsjettene justeres når årsresultat 2016 og tildeling fra OLT 
foreligger. Justerte budsjettforslag legges frem for styret til det 

første styremøtet i 2017. 
 

GS  

81/15-16 Toppidrettsplan 2017 
Sportssjefen la fram forslag til toppidrettsplan for 2017. 
Hovedfokuset vil være etablering av skytterlandslaget og utvikling 
av de skytterne som vil satse fram mot OL 2020. Dette uavhengig 
av gren, kjønn og funksjonsnivå. 
Siden 2017 er et mellomår, uten mulighet til å oppnå kvoteplasser, 
vil det bli redusert internasjonal deltagelse. Midlene som dermed 
spares, vil bli benyttet til satsingen fom 2018. 
Vedtak: Toppidrettsplanen for 2017 godkjennes. 
 

GS  

82/15-16 Løvenskioldbanen 
Styremedlem Ole Henrik Gusland og generalsekretæren orienterte 
om berammet møte med Løvenskiold Vækerø, planavdelingen i 
Bærum kommune og med Norsk Gjenvinning AS. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

OHG, GS  

83/15-16 Oppnevnelse av teknisk delegert NM rifle 2017 
FK rifle fremmet forslag om at Helge Stubberud oppnevnes som 
TD for samtlige rifle-NM og for Landsstevnet for rekrutter i 2017. 
Vedtak: Helge Stubberud oppnevnes i henhold til forslaget fra FK 
rifle. 
 

GEO, GS  
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84/15-16 Oppnevnelse av Ungdomsutvalg NSF 
I forslaget til ny komitéstruktur, ligger det bl.a. forsalg om at det 
opprettes et ungdomsutvalg under Breddeidrettskomiteen. Det å 
etablere et ungdomsutvalg er helt i tråd med anbefalinger fra NIF 
og vil også være et viktig verktøy for det arbeidet som 
administrasjonen gjør innen rekruttering og utdanning. Det er 
derfor et ønske om å få på plass et utvalg som kan være operativt 
fom 2017. 
Vedtak: NSF oppnevner et ungdomsutvalg med den 
sammensetning som er foreslått av forbundskontoret. 
Administrasjonen gis ved behov, fullmakt til å endre 
sammensetning av utvalget. 
 

GS  

85/15-16 Endringer i nasjonale regler og Fellesreglementet fom 2017 
 
85.1 Forslag fra FK rifle om endring av regler for lagskyting i 
veteranklassen 
FK rifle foreslo at det i alle rifleøvelsene i NM, konkurreres i én 
veteranklasse. Dette innebærer at det blir en felles klasse for 
begge kjønn og alle aldre. 
Laget skal bestå av tre veteranskyttere fra samme klubb, og skal 
ha følgende alderssammensetning: 
Deltaker 1 skal være fra klasse V65 eller V70 
Deltaker 2 skal være fra klasse V55, V65 eller V70 
Deltaker 3 skal være fra klasse V45, V55, V65 eller V70 
Vedtak: Forslaget til endring av regler for lagskyting i 
veteranklassene vedtas. 
 
85.2 Forslag fra FK rifle om nasjonale tilpasninger til nytt ISSF 
reglement 
Fagkomiteen varslet i notat til styret, at de senere vil fremme 
forslag om nasjonale tilpasninger til nytt ISSF reglement, bl.a. når 
det gjelder krav til geværskjeftet.  

Vedtak: Tatt til orientering. 
 
85.3 Forslag fra FK pistol om nasjonale regelendringer 
vedrørende omskyting 
FK pistol fremmet forslag om endringer i Pistolreglementet pkt. 
8.25.11.2 og da slik at følgende ordlyd i første avsnitt blir 
gjeldende: 

Hvis en skytter får skudd i sin(e) skive(r) fra naboskytter, som 
skyter med større kaliber/kuletyper, skal vedkommende få skyte 
om igjen hvis treff savnes, dersom skytteren ønsker dette. 
Vedtak: Endringen i pkt. 8.25.11.2 godkjennes 
 
 
 
 

GEO, GS 
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85/15-16 85.4 Forslag fra FK pistol om nasjonale endringer vedrørende 
premiering 
FK pistol fremmet følgende forslag til regelendring i pkt. 
8.25.12.3.7: 
Nåværende tekst: 
Skyttere som står likt etter omskyting, men som ikke lenger er på 
medaljeplass, føres i resultatlisten etter resultatet fra omskytingen 
og rangeres innbyrdes etter plassering fra innledende skyting. 
Ny tekst: 

Skyttere som etter omskyting ikke lenger er på medaljeplass, føres 
i resultatlisten etter resultatet fra innledende skyting.  
Premiering se fellesreglementet 1.4.2.7 
Vedtak: Endringene i Pistolreglementet pkt. 8.25.12.3.7 
godkjennes. 
 
85.5 Forslag fra FK pistol om endringer i nasjonalt reglement 
vedrørende antall skudd i fin- og grovfelt, jf. pkt. 8.25.7.2 
Nåværende tekst: 

Skyteprogrammet for alle øvelsene i gruppe 1 skal omfatte 60 
skudd som fordeles med 6 skudd pr. standplass (Fin-, Grov-, 
Militær- og Revolverfelt). 
For øvelser i gruppe 2 og 3 er det 50 skudd fordelt med 5 skudd pr 
standplass. (Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1, Magnum 2)   
Ny tekst: 

Skyteprogrammet for øvelsen, Fin og Grov i gruppe 1, samt 
øvelsene Spesialpistol, Spesialrevolver i gruppe 2 og øvelsene 
Magnum 1, Magnum 2 i gruppe 3, er 50 skudd fordelt med 5 skudd 
pr standplass. 
For øvelsene Militær- og Revolverfelt i gruppe 1, er det 60 skudd, 
som fordeles med 6 skudd pr. standplass. 
Vedtak: De foreslåtte endringene godkjennes 
 
85.6 Forslag fra FK pistol om nytt punkt 2.6.2.3 i 
Fellesreglementet vedrørende finaleskyting i mesterskap 
Hensikten er å slå fast at skyttere som ikke skyter om 
mesterskapet, heller ikke skal kunne delta i finaleskytingen. 
Forslag til nytt pkt. 2.6.2.3: Finaler i mesterskap er kun for de 
som skal skyte om mesterskapsmedaljer i NM, DM og KM. 
Vedtak: Det nye punktet i Fellesreglementet godkjennes 

 
85.7 Forslag fra FK pistol om nytt pkt. 2.6.2.4 i 
Fellesreglementet vedrørende kravet om at det skal 
gjennomføres finaler i NM, DM og KM 
Forslag til nytt pkt. 2.6.2.4: Kravet om å gjennomføre finaler i NM, 
DM og KM kan fravikes, når det er færre enn 4 deltakere. 
Vedtak: Det nye punktet i Fellesreglementet godkjennes. 

 

PK, GS  

85/15-16 85.8 Forslag fra Akershus Skytterkrets om endringer i 
Fellesreglementet pkt. 2.6.2 vedrørende utenlandske 
statsborgeres deltagelse i NM. 
Forslag: Utenlandske statsborgere som har vært medlem i et 
lag/klubb i minst ett år kan delta i NM.  De kan ikke konkurrere om 
NM-medaljene eller andre mesterskapstrofeer. De kan heller ikke 
delta i finaler. Hvis de har resultat som kvalifiserer til finale blir de 
satt opp på første plassering etter de som deltar i finalene (eks nr 9 
i de fleste øvelsene) på resultatlisten.  
Vedtak: Forslaget vedtas ikke, da forholdet er ivaretatt i andre 
presiseringer i reglementet, jf. sak 85.6 
 

AG  
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85/15-16 85.9 Forslag fra Akershus Skytterkrets om innføring av kun en 
veteranklasse i lagskyting for rifle. 
Vedtak: Forslaget vedtas ikke, da forholdet er ivaretatt i andre 
presiseringer i reglementet, jf. sak 85.1 
 
85.10 Endringer i Fellesreglementet del II som følge av nye 
dataløsninger 
Innføring av nye dataløsninger medfører at enkelte bestemmelser i 
Fellesreglementet må endres. Dette gjelder følgende pkt.: 2.2.2 
Klasseføring for nasjonale stevner. 2.3.2 Startkort. 2.4.2 
Utarbeidelse av terminlister. 2.4.3 Resultatlister. 2.4.5 Avlysning av 
stevner. 
Forslag til vedtak: Generalsekretæren gis fullmakt til å endre 
angjeldende bestemmelser i Fellesreglementet som direkte følge 
av at styret har vedtatt nye dataløsninger. Styret orienteres om 
endringene når de er foretatt. 
 

AG  

86/15-16 Styrets møter i 2017 
Vedtak: Det planlegges med følgende datoer for styremøter 1. 
halvår 2017: Tirsdag 24. januar, torsdag 2. mars og fredag 31. 
mars. 

  

87/15-16 Eventuelt 
Ingen saker behandlet under eventuelt 

  

 
AG 


