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Vi brenner for at våre kunder skal få all den hjelp de trenger 
for å kunne hente ut alt sitt potensiale som skytter. Med 
årelang erfaring og som importør og forhandler av ledende 
merkevarer, har vi kompetansen og utstyret for å hjelpe 
deg til å treffe de rette valgene.

Våre åpningstider: Mandag- Fredag: 10.00-16.30. Torsdag: 10.00-18.00. Lørdag: Stengt.



Forsiden: Skytternytt ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt ÅR.
Foto: Hans Olav Bjelvin 

Dette er en historisk utgave av Skytternytt nr. 6 2016 - 34. årgang.
Nå holder dere i siste nummer av bladet som i alle år har kommet ut
i papirutgave i ulike formater, til det vi nå har hatt i farger siden
2007! I hele denne tiden har veldig mange av dere vært med å gjøre
Skytternytt til det bladet det har vært. Jeg, som har vært redaktør
siden 1999, takker dere alle for godt samarbeid!
Hele samfunnet er i utvikling – også vårt Norges Skytterforbund. Se
innlegg i dette nummer av bladet.
IOC – (den internasjonale olympiske komité) har også ”varslet” for-
andringer og det vil komme endringer i programmet under OL i
Tokyo i 2020. IOC har som mål at dette skal ha 50 % kvinnelig
deltakelse og de ulike internasjonale forbundene er kontaktet for å
få dem til å tilpasse sine øvelsesprogram. IOC ønsker også flere
øvelser der menn og kvinner konkurrerer på lag (som i mix-
stafetter).
Det internasjonale skytterforbundet (ISSF) har nedsatt en ad hoc-
komité for å utrede hva skytteridretten kan/må gjøre; det er jo nå 9
skytterøvelser for menn og 6 for kvinner i OL. 
Dette er ”skytterfamiliens” forslag:
– Det skal fortsatt være 15 øvelser, 5 i hver gren (rifle, pistol og

lerdue)
– Dobbelttrap byttes ut med en lagkonkurranse i OL-trap med mix-

lag
– 50m rifle, 60 skudd liggende byttes ut med en lagkonkurranse i

luftrifle, med mix-lag
– 50m fripistol byttes ut med en lagkonkurranse i luftpistol, med

mix-lag
Forslaget skal ut på høring, og planen er et vedtak om OL-pro-
grammet 2020 i juni/juli neste år. 
De foreslåtte mix-øvelsene vil bli tatt inn på øvelsesprogrammet i
WC-konkurransene i 2017, men det vil ikke skje noe med de tre
øvelsene som er foreslått tatt ut av OL-programmet. Selv om
øvelsene forsvinner fra OL, vil de fortsette å inngå i programmet i de
internasjonale skyttermesterskapene.
Nå skriver vi desember 2016. Forbundsstyret har vedtatt at
Skytternytt fra 2017 kun skal utgis på web. En ny epoke starter for
Skytternytt og jeg får håpe det blir det beste for medlemmene, som
fra 2007- takket være kontingentøkning - har bidratt til at bladet har
gitt store overskudd i kassa til NSF. 
Jeg ønsker web-utgaven lykke til og håper at dette er til det beste
for alle våre medlemmer. Jeg ber dere følge med i utviklingen og
kom gjerne med konstruktive tilbakemeldinger.
God jul, takk for meg og nok en gang: Takk for det gode sam-
arbeidet med dere etter 17 år som redaktør i papirutgavene av
Skytternytt.

Grete Nilsen

Lederen

Kjære lesere!
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Kjære Alf! 
Det ble en tung dag for oss alle i Kisen MSL da vi
fikk meldingen om at du hadde sovnet inn
natten til 26. september, 92 år gammel. 

Vi er mange som er veldig takknemlig for den støtten og
jobben du har gjort for Alfhallen og skytebanen! Uten deg
hadde ikke Norges flotteste skytebane vært noen realitet! 
Den aktiviteten vi har i laget nå, er enestående i Norge.
Banen brukes til alle døgnets tider, året rundt! Vi har hatt
en eventyrlig tilstrømming av skyttere fra 10 til 80 år. I til-

legg er landslaget og mange andre skyttere fra andre lag svært glade for å kunne bruke banen. 
Uten støyisoleringen og det nye golvbelegget du har støttet oss med, ville ikke trivselen på
banen vært den samme. 
Kisen MSL har hatt en medlemsøkning fra 33 medlemmer til dagens 150 medlemmer etter at vi
flyttet fra Fram til Alfhallen. Det mest gledelige er alle ungdommene som vi har fått som
medlemmer! Enkelte kvelder er mellom 40 og 50 av dem på banen og trener eller konkurrerer! Og
de har faktisk med sine foreldre som støtter svært godt omkring lagets aktiviteter!  
Igjen, mange takk for all støtte. Vi lover å holde aktiviteten oppe og ikke minst holde banen i
orden til glede for alle.
Vi lyser fred over minnet til vårt æresmedlem, Alf Eidsæther.

Til alle våre lesere: GOD JUL!



Presidenten har ordet

Dette er siste gang jeg skriver: «
Presidenten har ordet» for
SKYTTER-nytt på papirutgiv-
else. 
Det er historisk; vi går over til en
digital løsning hvor det vi
publiserer blir en del av det vi
legger ut på nettet under
«Skyting.no» Det håper jeg, og
regner med blir en moderne og
god løsning.
Det er klart det har kommet
noen (få) motforestillinger. De
problemer som beskrives, må
kunne løses med samarbeid og
god vilje.
Det som forrige Forbundsting ga
Styret fullmakt til å iverksette,
skjer altså nå fra årsskiftet
2016/17.
Dette er en del av den mo -
derniserings- og organisasjons-
prosess vi nå er inne i. Det har
fremkommet sterke ønsker om
endringer og det har vi nå
materialisert under den pågå-
ende endringsprosess vi er inne
i. Vårt ønske er nødvendige end-
ringer, etter det som er frem-
kommet under prosessen som
er godt ledet av Håvard Larsen.
Ønsket er at alle skal bli hørt og
få svar på sine spørsmål.
Jeg har deltatt på Riflekon-
feransen og Pistolkonferansen
samt de mange spesielle mål-
rettede møter man har hatt. Det
er nedlagt et stort arbeid fra alle
involverte. Budskapet nå må
være at man er åpne for end-

ringer. Vilje til forandring blant
dere alle er en nødvendighet om
vi skal komme videre med ny
organisasjon, med moderne IT
løsninger som skal gjøre
hverdagen lettere for alle som
iherdig jobber på frivillig basis
for at alt skal gå så enkelt og
greit som mulig. Vi arrangerer i
overkant av 2000 stevner hvert
år. Her vil man kunne se store
forenklinger og gode løsninger.

Jeg har i denne spalten i nesten
5 år hatt en del gjennomgangs-
temaer:
- Skytebanesituasjonen med

vår egen Løvenskioldbane i
fokus

- Andre skytebaneutfordringer
- Våpenlovutvalget og arbeidet

med ny våpenlov
- Organisasjonsendringer og

vilje til endringer
- Rekruttering og lagsoppfølg-

ing
- Jenter i SENTRUM
- Vår økonomi
- Vårt forhold til media-
- Sponsorbestrebelser
- Ansettelse av SPORTSSJEF
- Deltagelse i Olympiske og

Paralympiske leker

Det er blitt en del temaer gjen-
nom årene. Noe er løst, men det
er fortsatt en del store utford-
ringer.  
Jeg er imponert over den stå på
vilje som finnes i vår egen
administrasjon ledet av
generalsekretær Arild Groven og
hans mannskap. Vel jobba så
langt.
Til slutt vil jeg takke vår alltid
påpasselige og dedikerte
Redaktør Grete Nilsen. Hun har
stått på og ansporet oss alle til å
bidra til at SKYTTERnytt har
vært et leseverdig produkt. Vi får
håpe at våre nye løsninger kan
bringe de gode tradisjoner
videre.
Så takk for meg i dette medium,
vi høres og ses på en annen og
forhåpentligvis minst like god
måte.
Husk: VI ER ALLE SKYTTERE!

Jan Tore Berg-Knutsen
President
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Presidenten har ordet

Så
takk for meg i dette

medium, vi høres og ses
på en annen og for-

håpentligvis minst like
god måte.
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Pistol
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Organisasjonsendring
Det jobbes mye med organisa-
sjonsendringer frem mot for-
bundstinget i april 2017. Det er
meget viktig at alle
medlemmer/klubber/lag/kretser
holder seg oppdatert med infor-
masjon som legges ut på
www.skyting.no frem mot tinget.
Forslaget går i korthet ut på å
endre fra dagens 4 fagkomiteer
til en felles BIK (breddeidretts-
komite), TIK (toppidrettskomite)
TK (tekniske komite). Det blir
viktige valg for fremtidens
organisering av Norges Skytter-
forbund, som skal tas på for-
bundstinget. 

Ny IT-løsning NSF.
Det loves en enklere hverdag for
klubber og kretser med
terminliste, stevneresultater og
klasseføring/startkort med den
nye stevneløsningen, men
samtidig stiller det også større
krav til den jobben klubbene
selv skal gjøre i dette arbeidet.
Først skal klubbens stevne-
ansvarlig legge inn klubbens
stevner/stevner med mester-
skap som søknad i KlubbAdmin,
slik at de kan bli godkjent og
publisert på terminlista. 
Det er personer i krets eller på
regionsnivå som skal godkjenne
stevner som også kan inneholde
KM og DM.
Klubbene må laste ned eventuell
påmeldinger for stevnet, gjen-
nomføre stevnet på vanlig måte i

klubbens resultatprogram eller
manuelt i regneark. Data om
skytternes ID fra nytt startkort
må registres korrekt for at
resultater for statistikk og klas-
seføring skal komme inn på rett
plass i databasen til NIF-Idrett. 
Etter at stevnet er gjennomført,
er det 2 viktige ting som
klubber/lag selv må gjøre:
Laste opp nødvendig data for
statistikk og klasseføring.
Laste opp og linke til en fil i PDF-
format til aktuelt stevne, med
komplett resultatlister som også
må inneholder aktuell KM eller
DM lister. Blir dette flere filer, må
disse lenkes sammen til en fil før
opplasting.
Det blir opplært en del super-
brukere i krets som kan hjelpe
klubbene ved behov og samtidig
er det support på tlf. fra NIF.IT
som kan hjelpe klubbene ved
behov. Det blir også e-opp-
læring på web som klubbene
kan bruke.

Fagkomitekonferansen
Pistol
Årets konferanse, den 23. i
rekken, gikk på Quality Hotel
Olavsgaard. Se referat lengre
inne i bladet. 
Viktige punkter var organisa-
sjonsendringer, info fra lands-
lagssjef om satsing fremover,
rekruttering av nye skyttere og
ikke minst utfordringer rundt
dagens NMer.  

Etter en kort info fra Ørland pk
om årets stort NM, ble det dis-
kutert hva som er viktige
momenter for arrangører frem-
over. Her var det viktig for
mange at en arrangør skulle ha
mulighet for å tjene penger på å
stå som arrangør, så det var ikke
mye stemning for å redusere
antall øvelser i NM. Enkelte
foreslo å redusere på noen
klasser, men det vil ikke
redusere tidsforbruket, altså
antall dager som går med for å
arrangere dagens antall av
NMer. 
Men det hjelper ikke noe om
klubbene gis mulighet for å tjene
penger, hvis ingen vil ta på seg
jobben å stå som arrangør. Fort -
setter denne trenden med lite
pågang av klubber som vil stå
som arrangører, vil det fort
komme et vedtak som redusere
antall NMer.
For at det skal bli fremtidige
konferanser, er det på samme
nivå viktig at klubber/lag/ kretser
melder inn sine behov foraktuell
tema som bør drøftes/be-hand-

Fagkomité pistol informerer

Forts. s.16
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Året 2016 er snart historie og vi
kan se tilbake på et begiv-
enhetsrikt år krydret med
Olympiske Leker (OL), Para-
lympiske Leker (PL) og en rekke
internasjonale medaljer, spesielt
på juniorsiden. Seniorene nådde
ikke opp i kampen om heder og
ære hverken i PL eller i OL, men
det kunne vi heller ikke forvente,
sett ut i fra antall pallplas-
seringer i årets og de senere års
World Cuper.  
Nå er det fire år til OL og PL i
Tokyo, og kursen må stakes ut
for å bli best mulig forberedt til
disse lekene, slik at norske
skyttere kan være med å kjempe
om medaljer. Dette krever end-
ringer og forbedringer i mange
ledd med tanke på blant annet
organisering, planarbeid, kom-
petanse, personellressurser,
prioriteringer og økonomi. 

Organisasjonsforbedringer
Norges Skytterforbund er en
organisasjon i endring, og jeg
opplever at organisasjonen er
endringsvillig og åpen for
modernisering. På tinget i 2015,
ble det vedtatt at Skytterfor-
bundet skulle ansette en sports-
sjef, hvilket var første steg i riktig
retning. Han ble tilsatt i januar
2016, og har overtatt det
utøvende lederskapet overfor
landslagene og spesielt
trenerne. Dette fungerer godt,
men det vil fungere enda bedre
om vi får på plass en Topp-

idrettskomité i stedet for fire fag-
komitéer.
Organisasjonsutvalget som ble
nedsatt av forbundsstyret for
nærmere et år siden, har jobbet
iherdig for å innhente meninger
og tanker om forbedringer blant
skyttere over det ganske land.
Noen endringer ser vi allerede
resultatene av i form av for-
bedrede nettsider, innføring av
ny IT-løsning for påmelding og
resultathåndtering, og digitali-
sering av Skytternytt. Sistnevnte
vet jeg faller mange tungt for
brystet, men det vil fort satt være
mulig å skrive ut eksemplarer
som kan leses på “den gamle
måten”.   
De virkelig store endringene
vedrørende organiseringen av
Skytterforbundet, er av en slik
karakter at det kreves ting-
vedtak før de iverksettes. End-
ringsforslagene fra Organisa-
sjonsutvalget har nå vært på
høring ute i kretser og klubber,
og har vært gjenstand for
behandling i Forbundsstyret.
Personlig tenker jeg at det er til
Norges Skytterforbunds beste
om vi går bort fra dagens
komitéstruktur, og innfører
Toppidrettskomité (TIK), Bred-
deidrettskomité (BIK) og Teknisk
komité (TIK). Dette vil bidra til at
vi får en helhetlig og lik satsning
på Toppidrett uavhengig av
gren, med like muligheter for alle
utøvere uavhengig av om man

skyter med hagle, pistol eller
rifle. TIK vil få en særdeles viktig
rolle med tanke på å sette
ramme-faktorene for topp-
idretten i Norges Skytterfor-
bund.   

Kongepokalene 2016
Kongepokalene for 2016 skulle
opprinnelig tildeles i viltmål med
bakgrunn i rulleringsplanen som
ble vedtatt på tinget i 2013. På
grunn av for liten deltakelse på
NM viltmål, fikk alle grener
mulighet til å kjempe om
pokalene.  
Fagkomitéen gratulerer Sonja
Tobiassen og Are Hansen som
vinnere av Kongepokalene for
inneværende år. Sonja ble tildelt
pokalen for sitt resultat på 10m
luftrifle liggende, og Are Hansen
ble tildelt pokalen for sitt resultat
på 10m luftrifle. 
Med dette vil jeg ønske alle en
riktig god jul!
Med skytterhilsen

Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer

Rifle
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Spennende med mye nytt! 
Ja, vi står foran ei tid med mye
nytt: Den nye sportssjefen som
har ansvaret for toppskytterne
våre, ny dataløsning og forslag
til ny organisasjonsstruktur.
Det at Sportssjefen nå har
ansvaret for toppskytterne, er jo
en vei mot toppidrettssatsingen
og Skytterlandslaget som skal
gå på tvers av alle grenene i
NSF. 
I første omgang bygges dette
rundt fire stikkord:
Planlegging, Ærlighet, Trivsel
og Utvikling.

For året som kommer er det en
junior og U23 gruppe. Olympia-
toppen bidrar med midler i fem
år framover for dette prosjektet.
Det vil også være en senior-
gruppe som bygges opp gjen-
nom 2017 og her vil det kun bli
satset på 3 turer for disse: World
Cup i Nicosia, EM og VM. Dette
kommer bl.a. av at det er mye
mindre midler dette året,
grunnet svake resultater i år.
Den 19. november var det
KickOff på Gardermoen, hvor
Sportssjefen samla alle i junior
og senior elitegruppe for
planlegging av hver enkelt
utøvers sesong.

Ny dataløsning
Dette blir meget bra med hensyn
til all den jobben det har vært
med ranking og resultat opp-
følging i alle grenene våre. For

de klubbene som bruker
Leirdue.net sitt resultatprogram,
vil det nå etter stevnets slutt
automatisk bli oppdatert ranking
i den nye dataløsningen på
skyting.no
Ut i fra dette oppfordrer jeg alle
arrangører til å benytte
Leirdue.net sitt system. For dem
som ikke bruker det systemet,
må arrangørklubben legge inn
resultat for alle utøverne i NIF IT
sin database.(Resultatadmin).
Når klubbene nå har lagt inn rett
klasseføring og mailadresse til
sine medlemmer i KlubbAdmin,
vil alle medlemmene kunne
skrive ut sitt startkort i MinIdrett,
eller ta det ut i en App.

Forslag om ny organisa-
sjonsstruktur
Forslaget med å dele opp i en
toppidrettskomité, en breddeid-
rettskomité og en teknisk komité
høres veldig bra ut.
Toppidrettskomiteen er vel
nesten et must, skal vi få til et
felles Skytterlandslag med en
sterk satsing på å få fram enere.
Når det gjelder Breddeidretts-
komitéen er nok det den
viktigste komiteen for å finne
talenter som vil satse mot
toppen, legge til rette for dem
som ikke vil drive toppidrett og
for å fange opp dem som bare
vil utøve sin idrett i det små, bare
å trene litt med skytingen sin.

Den tekniske komitéen skal
bl.a. ta seg av alt av regler og
lover. Viktig at dette følges opp,
så det er bra med egne folk som
kun skal ta seg av dette.
Vi i leirdue har sett det som
meget viktig at alle grener MÅ
være representert i alle
komiteene for at VÅR idrett skal
bli ivaretatt; dette er viktig fram
mot tinget og vi må finne de
rette personene til de forskjellige
komiteene.
Er det noen der ute som vil
gjøre en jobb i en komité, gi
oss et hint.

Når det gjelder påmelding til
stevner, så oppfordrer vi til at
påmeldingen ikke åpnes før 8
uker før stevnestart og at det
benyttes forhåndsbetaling.
Dette gjøres i mange andre
grener, så derfor begynner vi
med det også. Dette gjelder
spesielt i Nordisk Trap. Det vil
hindre at mange melder seg på
tidlig og dermed glemmer å
komme på stevnet. Leirdue.net
håndterer dette på en fin måte.

Fagkomité lerdue informerer

Forts. s. 16
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”Send stafettpinnen videre”
Siden 2013 har vi hatt utfordringen til klubber og lag om
å skrive innlegg i Skytternytt og vi har fortsatt også i 2016.

Skytternytt vil gjerne at klubber og lag rundt om i Norge skriver litt om
aktiviteten sin – liten eller stor. Det ønsker vi å gjøre ved at den som
skriver et innlegg, utfordrer en annen til å gjøre det samme i neste nummer («send stafettpinnen
videre»). 
Gi gjerne utfordringen til en person/klubb eller lag fra en annen skytegren enn den du selv tilhører!
Denne personen/klubben eller laget kan også gjerne komme fra en annen skytterkrets enn din egen.
Vedkommende som blir utfordret, blir kontaktet av siste skriver av innlegg og spurt om han/hun vil
ta i mot stafettpinnen, før navnet hans/hennes kommer på trykk i bladet. Den som blir utfordret, får
info fra utfordreren med forklaring om prosedyren i denne serien.

Klubben eller laget som lager innlegget gjør dette:
1. Finner et lag eller en klubb som bekrefter at de kan skrive i neste Skytternytt.
2. Deres egen artikkel sendes til webredaktøren: se info på hjemmesiden eller ta kontakt

med nsf@skyting.no. - Husk å legge ved  høyoppløselig(e) bilde(r) (JPG -fil) som egne
vedlegg.

3. Legg ved logo av klubb/lag.
4. Legg også ved info om hvor neste utfordrer er å treffe via e-brev og/eller tlf./adresse.

PS: I dette nummer av Skytternytt er det Sandane Pistolklubb som er utfordrer og har sendt stafett-
pinnen videre til Ålesund PK. Klubben vil komme med en reportasje i Skytternytt nr. 1-2017, men les
hva Peter Bergheim, leder i Sandane pk skriver inne i dette bladet.

Info om:

SKYTTERNYTT ØNSKER ALLE LESERE EN GOD JUL!

Reportasje



Vi har jevnlig lagt ut informasjon på
www.skyting.no vedrørende NSFs nye dataløs-
ninger. På startsiden er det en egen knapp som
heter «Ny dataløsning for skytterforbundet». Her vil
du hele tiden finne all informasjon som har vært
lagt ut og all ny informasjon.
Det er et omfattende arbeid som er gjort siden juni
2016. Sentrale personer har vært Dag Olav Røn-
ning, Kenneth Eikenes, Pål Kristiansen, Magnus
Strømdal og Håvard Larsen. Fra NIF IT (Norges
Idrettsforbunds IT-virksomhet) har de sentrale
personene vært Kim Toftner, Øyvind Stråle og
Therese Togstad Berg.
Da vi planla arbeidet i mai/juni, var ambisjonene
vesentlig lavere enn den løsningen som nå
lanseres. Utgangspunktet var å lage en løsning for
ISSF- og IPC-øvelser begrenset til pistol og rifle og
som hadde løsninger for terminlister og «10 på
topp». Imidlertid viste det seg raskt at vi kunne
utvide arbeidet til å omfatte det meste av det
Norges Skytterforbund driver med. Videre startet
vi ut med 3 stevneleverandører, etter hvert har
dette økt til 8 (selv om ikke alle er på plass når
dette skrives).
Fordelen med den økte funksjonaliteten er selv-
sagt at mange flere kan bruke løsningene fra
starten. Ulempen er at mye av funksjonaliteten
kommer sent inn i selve produksjonsløsningen.
NIF IT la ut en ny versjon 15. november som hadde
vesentlig mer funksjonalitet enn den som ble lagt
ut 18.oktober. Imidlertid har vi allerede flere ting vi
vil ha med, både funksjonelt og utseendemessig.
Det vil derfor bli lagt ut ytterligere en ny versjon 14.
desember som er den versjonen som dere brukere
faktisk får tilgang til 15. desember.

Hva gjør den nye dataløsningen?
Den nye dataløsningen dekker det som skjer før et
stevne arrangeres og det som skjer etter at ett
stevne er gjennomført. Stikkord er:
- Startkort med klasseføring
- Dommer-register
- Opprettelse av stevner
- Terminlister fra og med 1.1.2017
- Påmeldingsfunksjon for stevner (valgfritt f o r  
- Betalingsfunksjon for påmeldinger (valgfritt for

arrangør om den brukes)
- Tilgang til alle resultatlister
- 100 på topp
- Ranking (hvor ranking-poeng gir egen ranking

utover skutt resultat)

Hvilke data ligger i dataløsningen når den
produksjons-settes?
- All informasjon om deg som medlem (dersom

du har oppdatert deg selv i MinIdrett)
- All informasjon som klubbene har lagt inn i

KlubbAdmin
- Klasseføring for alle skyttere for 2017

kvalitetssikret av egen klubb
- Dommerregister oppdatert pr. 14.12.2016
- Anleggsregister (som vil trenge oppdateringer i

alle fall godt inn i 1.kvartal 2017)
- Terminlister som inneholder alle innmeldte og
godkjente stevner for 2017 pr. 14.12.2016
Startkort i pdf på nett og mobil. Startkortet
inneholder navn, klubb, fødselsdato, Person-Id og
alle øvelser du er klasseført i med klasseføring.
Dersom du er godkjent dommer, vil dette stå på
startkortet; hvilken type dommer du er og til når
godkjenningen gjelder.

Reportasje

NSFs NYE
DATALØSNINGER
15. desember 2016 settes de nye dataløsningene i
offisiell produksjon.

SKYTTERNYTT NR. 6 - 2016 13
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Reportasje

Hva kan du gjøre fra og med 15.
desember 2016?
- Du kan ta ut ditt Startkort med Person-Id og

klasseføring for 2017
- Du kan se alle terminlister for 2017 oppdatert

pr. 14.12.2016
- Du kan melde deg på stevner som arrangeres

i 2017

Hvilke stevneleverandører er de nye
dataløsningene integrert med?
Vi arbeider med å integrere med 8
stevneleverandører. Når dette skrives (16.
november), er Leirdue.net (web-applikasjon),
resultat.net og Sandnes-systemet godkjent. Vi
regner med at alle 8 er på plass i løpet av januar
2017. Det at en leverandør er godkjent, betyr ikke
at dette virker på den lokale stevne-PCen. Aktuell
stevneleverandør vil sende ut / kunne laste ned en
oppdatert versjon av løsningen som alle klubber
som benytter denne løsningen, må installere på sin
lokale stevne-PC. De som ikke har en stevneløs-
ning som er integrert eller ikke får resultatene lastet
opp, benytter en ferdig tilpasset mal i Excel fra
ResultatAdmin som arrangør kan legge resultatene
rett inn i.

NIF Support
NIF Support kontaktes på
telefon 03615 eller
support@idrettsforbundet.no. Hit
rettes alle typer spørsmål.
Normale åpningstider er mandag-
fredag kl. 0800-2000. 
Det vil være en spesiell support
lørdag/søndag morgen og søndag
kveld for stevne-arrangører i 1.
kvartal 2017 for at stevne-arrangører
skal få støtte til å laste ned påmeld-
ingslister og laste opp resultatlister.
Det er opplært 25-30 superbrukere
som dekker de aller fleste kretsene.
Hvem som er superbruker i din krets, får

du vite fra ditt kretsstyre, eventuelt at du ber din
klubb formidle det til klubbens medlemmer. 
Dersom du har kommentarer til selve løsningene,
kan disse sendes til Håvard Larsen på
mail@havardlarsen.net 
Ullevål, 17. november 2016

Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund

NSFs NYE DATALØSNINGER forts.

GOD JUL
OG

GODT NYTT ÅR



Utgangspunktet for organisasjonsutviklings-
arbeidet har vært tuftet på at Norges Skytterfor-
bunds tillitsvalgte skal bruke mindre tid på
administrative oppgaver og at beslutnings-
myndighet skal flyttes lenger ned i organisasjonen.
Arbeidet har vist at klubber og kretser jobber tett
sammen og at det selvsagt er her utviklingen av
skytterne skjer. Nesten uten unntak er kretsene
svært lite opptatt av hva som foregår i fagkomiteer
og forbundsstyret. Trenger klubber og kretser hjelp
fra sentralt holdt, kontakter de Administrasjonen.
Unntaket er nasjonale mesterskap og landslag.
Fagkomiteene er i dag 4 «toppidrettskomiteer»
som i parallell for 4 grener gjør de samme opp-
gavene med minimal koordinasjon innen «bredde,
topp og teknisk».

Forslagene går ut på å flytte ansvar og myndighet
fra forbundsting og forbundsstyret til 3 komiteer
som arbeider mer dedikert med definerte
mandater på tvers av grenene for å få mer kraft i
aktivitetene. Det er ingen nye oppgaver i forslaget,
sammenlignet med de oppgaver forbundsstyret og
de 4 fagkomiteene har i dag.
Forslaget gjør at forbundsstyret blir som et «A/S-
styre», dvs vedtar strategi, retning og overordnet
økonomi. Beslutningsmyndigheten innenfor disse
rammene legges i komiteene med støtte av
Administrasjonen. Dagens arbeidsutvalg utgår.

Prosessen frem til styrebehandling 25. november
Arbeidsutvalget anbefalte 10. november å fremme
forslaget for styrebehandling 25. november. Et
foreløpig forslag som kretslederkonferansen

støttet, ble presentert 17. juni. Siden Kretsleder-
konferansen og frem til behandlingen i arbeids-
utvalget 10.november har det vært gjennomført en
rekke møter i 3 arbeidsgrupper (en pr. komité),
presentasjon på riflekonferansen, presentasjon og
gruppearbeid på pistolkonferansen og status har
vært tema på alle forbundsstyremøter.

Prosessen fra styrebehandling til forbunds -
tinget 2. april

Forbundsstyret vedtok 25. november enstemmig å
fremme forslaget for forbundstinget. Represen-
tanter fra forbundsstyret og/eller organisasjons-
utvalget vil besøke samtlige kretser i perioden
januar-mars 2017. Det er naturlig at dette skjer i
forbindelse med kretstinget i respektive krets hvor
mange av klubbene også deltar.

Sak X. Y. Sammensetning forbundsstyret

Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag: NSFs lov § 17, pkt. 10. endres slik:
Foreta følgende valg:
a) President og visepresident
b) Lederne av Breddeidrettskomiteen, Topp-

idrettskomiteen og Teknisk komité og 2
varamedlemmer.

c) Nestlederne av Breddeidrettskomiteen, Topp-
idrettskomiteen og Teknisk komité.

d) 5 utvalgsledere i Breddeidrettskomiteen, 3
komitemedlemmer i Toppidrettskomiteen og 3
komitémedlemmer i Teknisk komité.

e) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2
varamedlemmer.

Reportasje

Forslag til ny sammensetning
av forbundsstyret og ny
komitéstruktur

SKYTTERNYTT NR. 6 - 2016 15
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f) Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 2
varamedlemmer.

g) Representanter til ting og møter i de organisa-
sjoner Skytterforbundet er tilsluttet eller gi styret
fullmakt til å oppnevne representantene.

h) Valgkomité med leder, nestleder og 4
medlemmer med varamedlemmer.

i) Ordenskansler for NSF, med varakansler velges
for 4 år.

President og visepresident velges enkeltvis.
Lederne og nestlederne av komitéene velges
enkeltvis. Deretter velges medlemmer og

varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølge

Det henvises til dokumentet «Komitéer med leder i
NSFs styre» datert 12. november 2016 (som ligger

på www.skyting.no).
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til for-
slaget, kan disse sendes til Håvard Larsen på
mail@havardlarsen.net

Ullevål, 28. november 2016

Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund

Reportasje

Forslag til ny sammensetning av forbundsstyret og ny komitéstruktur forts.

les. Uten tilstrekkelig pågang fra dere blir det
neppe flere konferanser bare for pistol.

NM 2017
Status for NM i 2016 så langt er at det kun er
arrangør for spesialfelt og PPC. Melder det seg
ikke arrangører til de andre NMene innen års-
skiftet, vil det bli avlysninger for 2017. 
Det burde være mulig for klubber/lag på øst-
landsområde å få arrangert både felt- og
baneNM på Løvenskiold som har kapasitet
både på antall skiver og område for feltskyting.
Vil benytte anledningen til å takke alle sammen
for et givende verv i fagkomite pistol siden
2000, spesielt med ansvar for terminlista og
senere opplinking av resultatlister fra og med
2007. Har gitt valgkomitéen beskjed om at jeg
ikke tar noe gjenvalg, nå som det blir annen
løsning på terminlista videre. 

Pål Kristiansen
Fungerende leder 
fagkomité pistol

Fagkomité pistol informerer

På vårt forrige møte i fagkomiteen ble det bestemt at
klasseføringskravet for 2017 i Nordisk Trap, er 97 til kl
A og 91 til kl B og K1. Denne oppgangen i krav
kommer av at det har blitt skutt veldig bra denne
sesongen.
Vi godkjente også alle Norgesrekordene som er satt i
år.
Vi mangler fortsatt en arrangør av NM i Skeet, så
meld i fra om din klubb tar dette.
Når det gjelder terminliste for 2017, så er det kommet
inn mange stevner og lista vil være å finne på vår
hjemmeside (www.skyting.no) I forbindelse med den
nye dataløsningen til forbundet må nå hver enkelt
klubb legge inn de stevnene de skal ha utover, De vil
deretter bli godkjent og kommer så ut på terminlista.
Mer om hvordan dette skal gjøres kommer i en egen
artikkel på hjemmeside, så følg med der utover.

GOD JUL OG GODT NYTT SKYTTERÅR TIL
ALLE!

Knut Leer 
Leder i fagkomité lerdue

Fagkomité lerdue informerer

forts. fra s. 7 forts. fra s. 11
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Nye dataløsninger 
De nye dataløsningene har fått en egen kampanje-
boks i høyremenyen på forsiden av
www.skyting.no. Her finner du alle informasjons-
artikler som er laget og ikke minst de som kommer.
Der finner du også en egen kampanjeboks for for-
slaget til organisasjonsendring som skal tas opp
som tingsak på kommende forbundsting. Begge
disse kampanjeboksene vil bli oppdatert fort-
løpende med ny informasjon. 

Toppmeny
I forbindelse med lansering av de nye dataløs-
ningene 15. november, vil det bli en endring av
strukturen i toppmenyen. Det vil bli en fast ned-
trekksmeny som kategoriserer innholdet slik at det
blir mer oversiktlig og lettere for brukeren å finne
frem til relevant informasjon. 

Konkurranse
Menyvalget «Konkurranse» vil bli synlig i topp-
menyen, og under denne vil terminlister, resultater
og ranking bli tilgjengelig. I tillegg vil det bli en
veiledning for de ulike rollene i den nye dataløs-
ningen. Du vil komme til de samme sidene dersom
du på forsiden på www.skyting.no går inn via gren-
knappene lerdue, rifle, pistol og viltmål. De fire
grensidene er nå oppdatert med egen nyhetsvis-
ning som viser de siste nyhetene innenfor her gren. 

Webredaktør
Det er mye aktivitet rundt omkring i klubber og
kretser som har almen interesse som vi i forbundet
ikke får registrert dette. Organisasjonsleddene
oppfordres derfor til å informere forbundet
om/sende inn aktuelle saker. 

Reportasje

www.skyting.no vil være forbundets primære informasjonskanal og målet er at siden stadig opp-
dateres med nyheter og annen relevant informasjon. I fornyelsen av NSFs dataløsninger ligger
også en stor utvikling av www.skyting.no. 

DIREKTE FRA: WWW.SKYTING.NO - HVA SKJER?
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Reportasje

DIREKTE FRA: WWW.SKYTING.NO – HVA SKJER? forts.
Forbundet vil på nyåret engasjere en web-redaktør
som også vil være en del ute på mesterskap og
andre evenementer slik at «fersk» informasjon
kommer på www.skyting.no. Webredaktøren vil
produsere stoff både for websiden og Skytternytt.
Med en webredaktør på plass vil vi i større grad
kunne følge opp aktuelle saker i klubb og krets
som NM, samlinger, kurs og annen interessant og
spennende aktivitet som skjer i klubbene. 

Skytternytt
Videre vil det komme et menyvalg i toppmenyen
som heter Skytternytt. Her vil du bl.a. finne
minimum alle Skytternytt som er utgitt i 2015 og
2016, alle artikler som hører til «Ladehjørnet», alle
artikler som heter «Presidenten har ordet», osv.
Selv om Skytternytt ikke lenger kommer på papir
vil f.eks. Ladehjørnet fortsette som før og bli lagt ut
på www.skyting.no.

Utdanning
Du har kanskje allerede fått med deg at vi har
lansert nye utdanningssider? På disse sidene har
vi strukturert og kategorisert innholdet slik at det er
lettere å finne frem til relevant informasjon. Hver
kurstype har fått sin egen side, og stort sett alt vi
har av kursmateriell er lagt ut for nedlastning. Her
vil du vil også finne informasjon om støtteord-
ninger, e-læring, skyting under utdanning og for-
slag relevant fagstoff. 

Barn og ungdom
Barn- og ungdomsmenyen er bygd opp på samme
måte som utdanningsmenyen. Her vil du blant
annet finne informasjon om NSFs kon-
kurransetilbud for barn og ungdom, regelverk for
barn og ungdom, idebank og sikkerhet på banen.
Dersom du trenger nye impulser til klubben din i
arbeidet med barn og ungdom, så anbefaler vi
virkelig at du oppsøker disse sidene. Her vil du
finne flere gode forslag på rekrutteringstiltak og
sosiale tiltak man kan gjennomføre for ungdoms-
gruppa i klubben. 

Kalender 
Nederst på forsiden på skyting.no vil du finne en
kalender. I denne kalenderen vil du til enhver tid
finne oppdatert informasjon om NM, viktige tids-
frister, internasjonale stevner og mesterskap, alle
planlagte trener- og dommerkurs, ungdoms- og
trenersamlinger og konferanser.  Vi håper at
kalenderen blir et godt verktøy for klubber og
kretser, når det skal planlegges og arrangeres kurs
og konkurranser. 
Ullevål, 20. november 2016

Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund

GOD
JUL!
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Reportasje

Riflekonferansen ble holdt på
Scandic Hotell Gardermoen
22.10- 23.10-2016. Klokken
1200 lørdag formiddag ønsket
fagkomité leder Gyda Ellefsplass
Olssen deltakerne velkommen.
Det var totalt 38 deltakere,
inkludert presidenten, fag-
komiteen og foredragsholdere. 

Tor- Erik Iversen var årets kon-
feransier og introduserte årets
hovedtema, klubbutvikling og
organisering. Temaene og foredragsholderne er
knyttet opp mot riflekonferansen fra 2015 og den
spennende prosessen organisasjonen nå er inne i,
med blant annet en ny sportssjef og et organsisa-
sjonsutvalg som ser på mulige forbedringer i
måten forbundet er organisert på. 
Håvard Larsen var første foredragsholder og for-
talte om hvilke endringer organisasjonsutvalget
foreslår inn mot forbundstinget 2017. Håvard
brenner for den prosessen han har satt i gang og
deltakerne hadde en god dialog med Håvard
under hele foredraget. Konferansen ble innledet på
en slik måte at deltakerne fikk nye ideer, nye tanker
og gode diskusjoner om veien videre i NSF. 

Håvard jobber også iherdig med nytt datasystem
som behandler klasseføring, påmelding og
resultater for hele NSF og for alle grener. Dette
systemet er i rute til å bli lansert 15/12-2016. Dette
vil forenkle arbeidet for klubbene, fagkomiteene og
administrasjonen, og ikke minst vil resultatene bli
lett søkbare og ranking kommer automatisk.
Andre foredragsholder ut, Tor Idar Aune, hadde
forventningspresset fra salen. Det er alltid stor
interesse for hva som skjer med toppidretten og
spesielt er interessen stor nå etter OL. Tor Idar for-
talte om hva som skulle til for å bli satset på og om
den nye landslagsmodellen. Vi kan oppsummere
det hele med ordet: «spennende». 

Riflekonferansen 2016
V/ Kristina Vestveit Nervold, medlem av fagkomité rifle og organisator for riflekonferansen
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Tor Idar hadde også fått i oppdrag fra fagkomiteen
å fortelle litt om sine erfaringer fra «sitt tidligere liv»,
nemlig breddeidretten. Tor Idar fortalte om sin
klubbfilosofi som inspirerte oss alle. Foredraget ga
oss konkrete verktøy for hva og hvordan en
breddeidrettskultur skaper fellesskap og utvikling.
Tilbudet om en kaffekopp må ikke undervurderes!
Videre denne lørdagen fortsatte damene fra for-
bundskontoret, Helene Rønningen, Wenche
Horten og Lindis Græsdal. Damene informerte om
aktivitetsutvikling og rekruttering, klubbutviklings-
prosjektet og om ulike praktiske verktøy.
Foredragene var nyttige, konkrete og fremover-
rettet. I tillegg til foredragene hadde damene en
grundig diskusjonsrunde, hvor deltakerne ble delt
inn i grupper på tvers av klubber og kretser.
Deltakerne fikk i oppgave å diskutere spørsmål til
temaene. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at
dette var svært nyttig. 
Etter endt diskusjon ble deltakerne samlet for en
kort introduksjon til søndagens diskusjonstemaer
med påfølgende treretters middag og sosialt
samvær. Det var svært god stemning og gode dis-
kusjoner utover kvelden.  

Søndag morgen avholdt Ola Herje dagens første
foredrag hvor hovedtema var Det Frivillige
Skyttervesens filosofi og hjelpemidler inn mot økt
rekruttering. Deltakerne fikk en god innføring i
skyteskole-prosjektet og verktøy laget av DFS sin
administrasjon. 
Helene Rønningen var enda en gang foredrags-
holder, men denne gangen om et helt annet og
svært viktig tema. Foredraget heter «Det vi ikke
snakker om» og hadde som mål å bevisstgjøre oss
om hvilke verdier vi står for og hvilken kultur vi
ønsker oss. Helene snakket blant annet om trakas-
sering, mobbing, homo fili, frafall av norsk ungdom
i idrett og viktig statistikk i norsk idrett. 
Vi avsluttet konferansen med 4 ulike diskusjons-
temaer, basert på innspill fra deltakerne og fra fag-
komiteen. Det ble diskutert hvilke nasjonale tillegg
vi bør gjøre i forhold til de nye ISSF reglene, tiltak
for å skaffe NM-arrangører, tiltak for å skape økt
stevne aktivitet i bredden og om vi ønsker
premiering på alle stevner. Diskusjonen ble gjen-
nomført i små grupper og endte opp i en plenums-
oppsummering. 
I etterkant av konferansen kan vi glede oss over et
gnistrende engasjement fra deltakerne, solide og
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trygge foredragsholdere, et ønsket og fremover-
rettet hovedtema, god mat, hyggelig sosialt
samvær og store forventinger om en ny fremtidig
konferanse. 
Vi i fagkomité rifle ønsker å takke alle deltakere og
foredragsholdere for oppmøte og engasjement, og

vi ser alle frem mot det neste treffpunktet, hvor vi
kan gjøre hverandre og NSF litt bedre.
Neste gang oppfordrer vi alle skyttere, foreldre og
tillitsmenn i alle nivåer til å delta. Dette er en viktig
arena for å knytte kontakter og styrke samholdet i
skytter-Norge.
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Anne Grethe Rendalsvik
hadde fredag kveld gleden
av å ønske et stort antall av
representanter fra 17
kretser, 22 klubber, NSFs
styre, og gjester, totalt 79
personer, velkommen til
den 23. fagkomitékon-
feransen for pistol.
Etter en presentasjons-
runde av alle deltagerne,
ble det en gjennomgang av
dagsorden og diverse
praktiske opplysninger, før
det var Sportssjefen sin tur til
å ta ordet.
Tor Idar Aune startet med å
presentere seg selv og jobben
som Sportssjef i NSF.
Toppidrett handler om å trene
og konkurrere på linje med de
beste i verden. En som satser
på dette kalles altså en Topp-
idrettsutøver. Dette er et
krevende «yrke» med mye
oppofring, men dog frivillig.
Sportssjefens jobb er å sørge
for å tilrettelegge for at
utøverne kan oppfylle sine
drømmer. Denne tilrettelegg-
ingen består i mange ele-
menter som utøverne trenger

hjelp til. Her ligger også
et ansvar for å si ifra
hvis noe er uoppnåelig
for utøverne.
Tor Idar sitt motto er at
alle som vil bli best i
verden, og som for-
tjener det, skal få
muligheten til dette,
uavhengig av alder,
kjønn, funksjonsevne,
gren og geografi. Topp-
idretten omfatter alle
grener, Lerdue, Pistol,

Rifle og Viltmål. Geografi kan
være en utfordring men ingen
hindring.
Hvorfor skal vi ha toppidrett?
NSFs visjon er at Norge skal
være en topp skytternasjon i
global sammenheng og være
godt synlige i media.
NSF-Skyting ligger på en 11.
plass av de største særfor-
bundene (fotball er på topp).
Norge har tatt 14 OL gull i skyting
opp gjennom tidene, siste i 1988.
Status landslag:
Situasjonen for Juniorene i 2016
er meget lovende, og de har
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Referent Anders Dingstad. Foto: Tom Cato Karlsen

Årets første snøfiller dalte ned over Østlandet da det igjen var klart for den årlige fag-
komitékonferansen for pistol på Quality Hotel Olavsgaard 4. - 6. november.
Det er da 23 år siden første fagkomitékonferanse for pistol ble avholdt.

3 av medlemmer fra fagkomité pistol. F.v.(bak) Anders
Dingstad, Pål Kristiansen og Anne Grethe Rendalsvik.

Tor Idar Aune



vunnet mye. På senior siden er det noe dårligere
resultater å vise til.
Lite er dokumentert om hva som er gjort tidligere
for å få frem toppidrettsutøvere, og dette skal vi bli
bedre på. Det er dårlig samarbeid mellom grener,
men også innad i grenene pr. i dag.
Global status: 
Det er mange gode skyttere ute i verden fra Italia,
Tyskland, USA og land i Asia.
Det er stort sett heltidsutøvere, med 1500 timers
trening i året, med enormt støtteapparat, mye tek-
nologi, og de beste vinner alltid (de som legger ned
mest arbeid).
Skytterlandslaget skal bestå av alle grener og vi
må samle alle i en enhet med rettferdig fordeling av
ressurser, med kompetanseflyt, bedre kvalitet i
treningsarbeidet med bedre oppfølging for å sikre
fremtidens utøvere. Kunnskapen fra toppidretten
må brukes inn mot breddeidretten.
Landslaget vil bestå av: Senior, junior, og med
gruppe U23 i alle grener.
Det skal være «Kick-off» 19.11.2016 på
Gardermoen for alle skyttere som ønsker, for å
kartlegge hvilke skyttere som kan komme på
landslaget. 
Alle vil få info om hva som kreves for å bli best i
verden og treningsplaner skal lages.
Vi har pr. i dag ingen på skytterlandslaget, men
dette skal kartlegges i løpet av 2017, og i 2018 vil
det være fra 0-6 skyttere på laget. Det skal da
satses for fult på disse.
Det blir også en Elitegruppe i hver gren med 4-10
skyttere med egne personlige trenere.
Junior landslaget får en historisk satsing med tett
samarbeid med Olympiatoppen, og det skal
jobbes med alle elementer.
U23 landslaget skal ta vare på juniorskyttere som
skal over i seniorklassen. 
Rekrutering er veldig viktig og her må det satses
mer. Start med luftpistol. Hovedfokus er å få frem
ungdom som liker å skyte og ha det moro.

Trenere skal være gode på kommunikasjon for å
skape godt tillitsforhold til utøverne, og ha evne til
å lære bort og ta imot. Teknisk ferdighet kommer i
2.rekke.
Vi skyter for Norge, Vi gir aldri opp! 

Visjonen er norske utøvere på hele pallen!

Sportssjefen avsluttet med å svare på spørsmål fra
salen.
Visepresident Tom Lauritzen fortalte så om kom-
mende regelendringer i ISSF nå etter OL. Varsel
om dette er sendt ut, og ny regelbok legges sann-
synlig ut i slutten av året.
Dette går ut på blant annet at finalene i 10 og 50
meter endres med antall innledende skudd.
Finalen i 25m finpistol kvinner blir med fire serier
duell før første skytter går ut.
Klassifikasjon får ny betegnelse.
Regler for papirskiver blir flyttet til eget vedlegg.
Papirløse konkurranser – startlister, resultater, info
osv. alt på nett.
Ved diskvalifikasjon vil resultater slettes, og det vil
kun stå DSQ.
Definisjon av lading: Når ammunisjon eller
magasin kommer i berøring med våpenet.
Musikk: krav under finaler + kommentarer. Også
på innledende, hvis mulig.
Mobiltelefoner forbudt på banen, men også alle
andre duppeditter som kan kommunisere.
Coaching er tillat i det stille (uten verbalt)
Blinders: Sidebeskyttelse ikke tillatt.
Sikter: forbud mot fiberoptiske eller reflekterende
farge på siktet.
Justerbar pistolstøtte på benken blir tillat også i
finaler – max. 100 cm totalt.
Så var det tid for middag og sosialt samvær.
På dag to var det Presidenten, Jan Tore Berg
Knudsen som startet dagen med å fortelle om
endringene som er på trappene i NSF. 
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Våpenloven ble også
omtalt, og den er
fortsatt under vurde-
ring.
Status på Løven -
skiold banen: Det har
vært en gjen-
nomgang på avrenn-
ingen fra banene
med hensyn på miljø.
Det jobbes nå med
begrensende tiltak
for å minske på
avrenningen og gifts-
toffer. Kommune og

fylke er med på planene for banen, men grunneier
er lite samarbeidsvillig. Løvenskiold banen er selv-
finansierende.
Skytterkollen har kun lukkede selskaper, men kan
benyttes/leies av den som ønsker.
Presidenten var på OL i Rio og fortalte litt om inn-
trykkene derfra. 
Forbundstinget skal være på Scandic på Fornebu i
april neste år.
Neste post på programmet var organisasjonsend-
ringer ved Håvard Larsen som er hyret inn av

styret i NSF til å lede
organisasjonsutvalget,
som skal tilrettelegge
for et forslag til omor-
ganisering. 
Det var fire temaer
som skulle gjen-
nomgås, bakgrunn for
omorganiseringen, ny
IT-løsning, omlegging
av Skytternytt til web-
løsning, og ny komité
struktur. 

Først fikk vi en oppsummering av aktivitetstallene i
hver gren, så litt om hvor mye tid det brukes på
administrasjon.
Mange er intervjuet i forbindelse med å få frem et
forslag til endringer, og mye informasjon er viktig
og det har det vært hele veien så langt.
Forutsetningen for endringer er å få mindre
manuelt arbeid og frigi tid for klubber, kretser og
komiteer. Dette ved hjelp av automatisering av det
som er manuelt i dag.
Effekter av dette vil bli felles søkbar terminliste,
klasseføring, startkort, påmelding og resultatlister.
Data løsningene ble beskrevet og hvordan det er
tenkt at det skal fungere, med automatisk klas-
seføring og startkort, muligheten for påmelding og

resultatlister, samt terminlister og ranking med 100
på topp.
Skytternytt på papir legges ned fra januar 2017,
men blir en del av web løsningen.
100-lappen som i dag finansierer Skytternytt skal
brukes til å bedre medlemsservicen og web løs-
ningen, samt å engasjere en web-redaktør på
deltid. 
Ny komitéstruktur: 4 fagkomiteer videreføres i 3
nye komiteer, Breddeidrettskomiteen (BIK), Topp-
idrettskomiteen(TIK) og Teknisk komite (TK).
BIK skal støtte og hjelpe kretser og klubber. Og
skal bestå av 5 utvalg, Anlegg, Arrangementer,
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Håvard Larsen

Deltakere fra Buskerud og Vestfold.

Jan Tore Berg-Knutsen



Informasjonsformidling, Ungdom/rekruttering,
Utvikling og opplæring.
TIK skal sikre en bærekraftig satsning på topp-
idrett for alle grener, og sørge for utdanning av
trenere på toppnivå, og være rådgiver for sports-
sjef og generalsekretær.
TK skal ta seg av alt regelverk, dommere og
instruktører, være rådgivere angående våpen,
våpenloven, utstyr til skytterne og på anlegg, samt
oppnevne og godkjenne juryer til Norgesmester-
skap, Nordiske mesterskap og landskamper. Skal
også godkjenne nye rekorder.
BIK skal bestå av 7 medlemmer hvor alle grener
skal være representert.
TIK skal bestå av 5 medlemmer fordelt på alle
grener.
TK skal bestå av 5 medlemmer fordelt på alle
grener.
Forbundsstyret skal bestå av 5 medlemmer,
President, Visepresident, samt de tre utvalgs-
lederne for BIK, TIK og TK. AU legges ned.
Alt dette skal det nåværende forbundsstyret ta stil-
ling til den 25.november for innstilling til forbund-
stinget i april 2017.
Til slutt fikk alle gruppeoppgaver som skulle
besvares. Det var først spørsmål om hva som var
bra og mindre bra med nye data-løsninger og hva
som er viktig frem til lanseringen 15. desember.

Her kom det inn mange bra innspill og ideer som
blir litt for omfattende å oppsummere her.
Forslag til ny komitéstruktur var neste oppgave, og
her kommer en samlet oppstilling over de viktigste
punktene som ble tatt opp.
Hva liker jeg av forslagene?
Det var stor enighet mellom gruppene og dette
oppsummeres i følgende punkter:
- Mulighet for en ny toppidrettssatsning, få frem

topper i alle grener
- Mer satsning på breddeidrett
- Ansvarsområdene er ryddig fordelt
- Større fleksibilitet
- Mindre byråkrati
- Godt at det tenkes nytt, dette er endringer som

er etterlengtet
- Økt fokus på fellesbegrepet skyting, samordne

kompetanse
Har du andre forslag?
Også her var gruppene samstemte om noen få
punkter:
- Alle komiteene skal ha representanter fra alle

grener 
- Søke samarbeid med NJFF og DFS
- Synliggjøre BIKs ansvar for jevnlig fagkon-

feranser
- Markedsføre idretten vår på en positiv måte

både i media og sosiale media
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Hva blir viktig i det videre arbeidet frem til for-
bundstinget i april 2017?
Vi fikk mange gode råd. I første omgang tar vi
disse med oss til behandlingen i forbundsstyret 25.
november:
- Videreføre kunnskap fra eksisterende fag-

komiteer inn i ny struktur
- Valgkomiteen har en viktig jobb for å finne

personer med kompetanse og vilje til å gjøre en
jobb i komiteene

- Informasjon til klubber og kretser, distribuer lett-
fattelig informasjon om ny organisasjon og kon-
sekvenser/virkninger av denne for krets, klubb
og den enkelte utøver

- Få alle grener i alle komiteer
- Positivt at dette kan erstatte noe som ikke

fungerer så bra i dag
Trenernes time ved
Petter Bratli stod så
på programmet og
Petter startet med å
gå igjennom hvem
som har vært på
landslaget, men det
er flere som har gitt
seg av forskjellige
årsaker.
Jobben med å få
frem gode interna-
sjonale skyttere er

en lang prosess og mange ting som skal på plass. 
Treningsplanen/rapporten er en viktig brikke i dette
arbeidet og Petter viste hvordan dette fungerer i
praksis. Mye av samtalene med skytterne foregår
via Skype og så er det samlinger med en til en,
men også større samlinger med flere. Ønskelig
med flere fellessamlinger. Internasjonal deltagelse
på konkurranser er også en viktig del av treningen.
Videre viste han hva skytterne har oppnådd så
langt, og en utfyllende skildring av veien til OL for
Anne-Cathrine Krüger, om alle utfordringene, for-

beredelsene, planleggingen, og gjennomføringen,
hvor hun endte på en tiende plass på luft, bare to
poeng fra en finaleplass og det ble en tjueniende
plass på finpistol.

Videre fremover vil
fokuset være på å sette
større krav til skytterne,
blant annet angående
egen trening.
Etter lunsj orienterte
Helene Rønningen, fra
forbundskontoret, om
ungdom og rekrut-
teringsarbeidet i for-
bundet. 2016 har vært
ungdommens år, og
ungdommen utgjør 12
% av den totale

medlemsmassen. Ungdomsutvalget som er opp-
rettet, består av ungdommer fra alle grenene og de
skal jobbe med rekrutteringsaktiviteter, kom-
petanseutvikling, utvikling av unge skyttere og
være viktige bidragsytere i organisasjonen. De får
mange oppgaver å jobbe med opp mot unge
utøvere innen skyttersporten i Norge.
Klubbene har hovedansvaret for rekruttering, men
det fins verktøy som forbundet tilbyr klubbene for
å lykkes med denne satsingen. 
Det er nå lagd nye web-sider for Barn og Ungdom
på forbundets hjemmesider, hvor det ligger mye
nyttig info.
Nye utdanningssider er også utviklet og er til-
gjengelige på hjemmesidene på www.skyting.no
Evaluering av årets NM på Ørlandet var neste
tema, og Bjørn Harald Vik fra Ørland PK innledet
med å fortelle om hvorfor de tok på seg dette
arrangementet, og foruten at klubben er 60 år, og
ønsket å gjøre noe nytt, skulle dette bidra til å
finansiere nye innendørsbane.
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Vi fikk så en gjennomgang av økonomien og
finansieringen som resulterte i et overskudd på ca.
kr 250.000,-. Budsjettet var lagt opp til det dob-
belte i overskudd.
En oppsummering av hele arrangementet viser at
det var mange frivillige som stilte opp og mange
gode tilbakemeldinger fra deltagerne som var der,
men noe kunne vært gjort annerledes, blant annet
å dele det opp litt annerledes. Alle var fornøyde
med deltagerpremiene og finaleskytingene i
sentrum av Brekstad ble spesielt godt mottatt, noe
som flere arrangører burde prøve å få til på
fremtidige NMer.
Det var mange utfordringer med et så stort
arrangement, blant annet å få med nok mannskap,
å få involvert og engasjert flest mulig, få nok tid til
forberedelsene, og at Megalink er for dårlige på
support under NMer generelt. Dette må fag-
komiteen og forbundsstyret ta tak i.
Hva kunne vært gjort annerledes? 
Bane øvelsen og felt øvelsene burde vært delt opp
hver for seg, og burde det kanskje være fastsatt fra
sentralt hold når NM skal arrangeres?
Bør premieandelen fastsettes av forbundet? som
en viss % andel? og hva med deltagerpremien?
Diskusjonen gikk ivrig i salen rundt dette.
Status for NMer 2017 og 2018 ble vist av Anne
Grethe, og det mangler en del arrangører fremover.
Pr. dato er det kun fastsatt arrangører på NM

spesialfelt i 2017, i Mysen, og på NM felt og
spesialfelt i 2018, på Oppdal. 
Det ble diskusjoner i salen om hva som kunne
gjøres for å få flere til å søke om å arrangere NMer
fremover, og spesielt NM Luft.
Det var deretter klart for å gå løs på de obli-
gatoriske gruppeoppgavene som i år bestod av de
ovenfor nevnte temaer, hvordan bør NM
arrangeres, premieringen på NM, evaluering av
NM øvelser, og hvordan få flere klubber til å ta på
seg NM. 
Til slutt var det om et tema som har vært diskutert
flere ganger før, nemlig om vi skal ha 5 eller 6
skudd på felt, Det var helt klart at de fleste ønsket
å beholde dagens ordning og tradisjon, men det
var også flere aktuelle argumenter i forhold til
sikkerheten ved fin og grov øvelsen, der det i
hovedsak benyttes matchvåpen. For enkelte igjen
var det klinkende likegyldig.  
Etter at alle gruppeoppgaver var besvart, ble det
en liten pause før kveldens underholdnings-inn-
slag satte i gang. I år hadde vi hyret inn den fantas-
tiske buktaleren Jan Robert Henriksen med sine
flotte dukker med forskjellige personligheter. Han
skapte god stemning med mye latter, før det var tid
for å gå til en fire retters middag og prat rundt
bordene om dagens diskusjoner.
På konferansens siste dag startet vi med en gjen-
nomgang og oppsummering av gruppeoppgavene
med diskusjon / kommentarer i plenum.
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Danske gjester: Michael Brandt og Sune Rognsted fra
Pistolutvalget DGI. «Rogalandsbenken»
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Vi fikk så et lite innblikk i Youth League v/Anne
Grethe, som fortalte hva dette gikk ut på, og
hvilken fin mulighet for å rekruttere nye unge
skyttere dette er. Luftskyting kan være spennende,
med musikk og resultater underveis.
Oppfordrer til å arrangere YL stevner for å få med
flere ungdommer, noe som ble støttet av blant
annet Petter Bratli.
Anne-Cathrine Krüger kunne dessverre ikke
komme og fortelle oss om sin deltagelse i
Paralympisk 2016, men Petter Bratli formidlet på
vegne av Anne Catrine hennes inntrykk fra Rio. Vi
fikk et godt innblikk i forberedelser, reisen og kon-
kurransen.
Så var det Christian Hegstad sin tur til å snakke
om PPC og aktivitetene i året som har gått. Det er
pr. d.d. 530 norske skyttere innen PPC, hvorav 272
er klassifisert i WA1500 sitt system. Det har vært
21 stevner i 2016 med totalt 421 starter, og NM i
PPC ble arrangert i Bergen med 132 starter på 36
deltagere med mye gode resultater.
Det arrangeres EM –VM annen hvert år, og under
årets EM i Tsjekkia, hvor det var med 6 norske
utøvere, må det nevnes at Norge tok gull på
Standardpistol (5 tom), ved Haakon Hegstad med
588 poeng, som er en meget god prestasjon.
Det er i dag 23 nasjoner med i WA1500, og det er
Friedrich Storrer fra Tyskland som er President.
Det er nå et fungerende PPC-råd under NSF fag-
komite Pistol, med Arnth Lien i spissen, som skal
ta seg av innrapportering av resultater, oppfølging
av regler opp mot WA1500 og opp mot NSF, skaffe
NM arrangører, samt ordne med en Norges-cup.
Videre fortalte Hegstad om hvilke våpenklasser det
skytes i PPC og hvordan de forskjellige skytestil-
lingene er. Det ble også vist hvordan skivene ser ut
og hvilke typer våpen som brukes, samt hvordan
klasseinndelingen for skytterne ser ut med High
Master som høyeste klasse.

Av kommende arrangementer kan nevnes VM
2017 i Tyskland, og EM 2018 i Tsjekkia.
Pål Kristiansen hadde så en gjennomgang av
statusen på terminlister for 2017, og det er fortsatt
noen kretser (9 stk.) som ennå ikke har sendt inn
terminlista for neste år. Dette begynner å haste, da
dette nå skal inn i nytt datasystem før 15.
desember.
Per Arve Iversen fra Farris Sportsskyttere fortalte
litt om deres nye baneanlegg i Larvik, og viste oss
en del bilder fra prosessen. De har brukt yrkes-
skolen til å hjelpe seg en del, og det var et billig og
bra samarbeid.
Arbeidet med ny bane ble påbegynt i 2012 og
anlegget sto ferdig i 2016.
Kostnadsrammen var på 3,6 mill. og regnskapet
viser at de har brukt 4,2 mill. totalt, men da er noe
mere tatt med enn det som opprinnelig var tenkt.
Men totalt sett har finansiering og dugnader gått
meget bra, noe som har resultert i at de nå ikke har
noe lån på dette anlegget!
Siste punkt på programmet var oppsummering av
konferansen ved Anne Grethe Rendalsvik, med
gode ord om alle som hadde bidratt med innlegg
og foredrag.
Vi vil til slutt takke alle for å ha bidratt til nok en fin
fagkomitékonferanse på Quality Hotel Olavsgaard.

Reportasje

REFERAT FRA FAGKOMITÉKONFERANSE PISTOL 2016 forts.

Pål Kristiansen blir gratulert av president Jan Tore
Berg-Knutsen
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Tålmodighet er en dyd, men nytes ikke for tiden!
Utålmodighet kan føre til dårlige beslutninger og for-
søkes unngått. En ting er det å prosjektere et bygg
med økonomi og krefter i omgivelser for å få det til, en
ting er markedsføring, en annen er reglement og byrå-
krati (les også kvalitetssikring) gjennom en rekke
nødvendige dokumenter som ikke alltid er like lett å
finne ut av. En annen ting er de politiske krefter som
må pleies underveis. Dette i lag med mye annet er det
som til slutt skal føre frem til nye lokaler. 
Som nevnt forrige gang, hadde vi ikke så mange for-
hold igjen, men noen dukket opp igjen med nye opp-
gaver. I sær gjelder dette anleggsnummer for søknad
om tilskudd, hvor tomta og formål er blitt delt opp i 6
ulike anleggsnummer ift rammer for tilskudd og dertil
antall søknader. Videre har vi blitt forespurt om å fylle
i ny søknad om kommunal garanti og pågår. Vi venter
denne snarlig behandlet etter å ha fått sendt den Vi
imøteser forhåpentligvis igjen positiv tilbakemelding
fra vår kommune. Jeg må si at annet vil overraske
meg stort, især i og med at det stort sett kun er kom-
munal garanti vi snakker om i forpliktelse for kom-
munen, og ikke del finansiering som for andre bygg
og kommuner. Det er også slik at vår kommune, og
oss er avhengig av ekstern godkjenning på kom-
munal garanti med bakgrunn i tidligere feilslått øko-
nomisk valg (låneopptak som gikk vasken - Terra-
skandalen). Spenningen blir da om våre lokale
politikere på ny vil gi oss kommunal garanti, og hvor
dette også eksternt blir godkjent. Samme sum gjelder
pålydende 42 millioner eks. mva fordelt på begge
våre klubber og felles flerbrukshall.
Selve prosessen knyttet til å fylle i de ulike søknadene
virker grei gjennom elektronisk utfylling. Kommunen
har allerede registrert dem og de er påbegynt av oss.

Mye av det samme gjelder i alle søknader, men tar sin
tid å legge inn i hver av dem i lag med det særlige
knyttet til det enkelte formål. Her må vi holde tunga
rett i munnen, eller overført til skytterverden, blikket
på kornet, for å treffe det vi ønsker og motta til-
skuddene.
Vi har avtale med lokalt firma for utarbeiding av vår
ground funding (ulike navn på dette, ser vi J) på
webside for gaver og sponsormidler i prosjektet. Vi
retter tro på at vi der kan greie å få inn nødvendige
kroner som vil være svært viktige ift del av total øko-
nomi og dertil redusert låneopptak. Egen logo for vårt
felles driftsselskap for bransjekjennskap, bruk på
brevark, klær osv. fremover i tid er også under
utarbeidelse. Tidsplan for dette samlet er satt og vi
håper at det blir som avtalt.
I klubben vår for øvrig har det ellers vært oppe
engasjement ift papirløst Skytternytt og som tid-
ligere ble lagt på i sum for å få tilsendt. Foreløpig
har jeg ikke fått med meg annet enn at alle
engasjerte medlemmer hittil ønsker å få tilsendt
Skytternytt pr. papir og ulike momenter på hvorfor
dette er viktig. Jeg er ikke kjent med resultat på
drøfting av dette på nylig avholdte fagkomitekon-
feranse pistol, men regner med at dette ble tatt
opp med ønsker til det.

Hvor vidt vi får avklart oppstart av prosjektet før eller
etter jul henger derfor noe enda ift tiden som går, men
målet vårt er hele tiden så raskt som mulig! Om ikke
lenge er det tid for gløggskyting i HPK (siste trening
før jul) hvor medlemmer og ev. familie/andre som
møter, får gløgg og pepperkaker til å skyte seg inn/ut
av skiva med. 

Til neste gang…!

Haugesund Pistolklubb 
og prosjektering av nye lokaler.

Del 10: Veien mot nye lokaler-
oppstart før eller like etter jul….? 
v/Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund pistolklubb
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Bakgrunnen for klubben var nok
først og fremst at ein del pistolar
frå krigen framleis var i private
folks eige – og desse karane likte
å konkurrere seg imellom , så for
å få det i organiserte former vart
Sandane pk stifta.  Det var i
mange år ein eksklusiv liten klubb
der du ikkje vart oppteken som
medlem utan å vera anbefalt av
eitt eller fleire eksisterande
medlemmer, ein praksis som
heldt stand til godt frampå 70-
talet.

Frå 1966 hadde klubben ei utandørs
bane litt utanfor Sandane Sentrum ,
i ”Jølet” som det heiter på folkemunne. Dette
området vart så teke til museumsområde og pis-
tolklubben var slett ikkje velkomen der lenger, men
den trassige gjengen med pistolar heldt stand
gjennom utallige kranglar med både museum og

kommune – heilt til Ura Pistolbane stod ferdig med
10 elektroniske skiver i 2012. 
Bana er heilt og hallent bygd på dugnad, ein fast
gjeng jobba tre kveldar i veka i to år – til saman
2500 timar før bana stod ferdig. Det nye klubb-

Klubbens «Grand Old Men» – Andreas Kvile (t.v.) og Odd Apalseth er
framleis fast inventar på stemner både på heimebane og ”ute i
provinsen”. Desse to skal ha mykje av æra for at klubben har blitt det
den er i dag.

Sandane Pistolklubb 
v/Nestleiar Peter Bergheim

Sandane Pistolklubb vart stifta 27.11.1963 og er heimehøyrande i
Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Klubben er fylkets eldste, og

skipingsmøtet fann stad på bakrommet på «Sentrum Café» på Sandane. Bygget eks-
isterer framleis og har seinare husa både likningskontor og folkeregister, før det vart
omdisponert til leilegheiter.

Byggestart 2.9. 2010
22.11.2010 var betongarbeidet ferdig, då vart plata til
klubbhuset støypt.

I serien: ”Send stafettpinnen videre”



huset har blitt lyst og triveleg og det er godt å ha
ein plass der medlemmane kan samlast til møter,
kurs og liknande. Med den nye bana har medlem-
stalet gått opp, og oppmøte på treningskveldane
har meir enn dobla seg. 
Klubbens medlemmer har tatt 15 KM og 4 DM-
titlar siste året og vi har den høgaste aktiviteten av
alle klubbane i fylket. 
Mange lange og mørke vinterkveldar gjekk med før
dugnadsgjengen hadde tett bygg, men våren 2011
kunne vi starte på innearbeidet. Klubben har eit
bredt spekter av yrkesgrupper innan handverks-
faga, så det var berre å kommandere troppene ut
ettersom behovet var der – betongarbeid, kranbil,
fleire tømrarar, golvlegger og elektrikarar – alle
stilte villig opp når leiaren i baneutvalget ringde.
Utan denne trufaste og velvillige gjengen hadde
det blitt eit umogeleg prosjekt for en så liten klubb.
Sjølv om bana er ”ferdig”, så blir den vel eigentleg
aldri heilt ferdig likevel – det kjem stadig gode

Reportasje

SKYTTERNYTT NR. 6 - 2016 31

17.9.2011 kom pipa gjennom taket, den var sponsa av
Weber Norge

Her er Leif Arne Sæthre(t.v.) og Kjell Solheim i full gang med å
montere vindtettplater på klubbhuset.

19.11.2011.Peter Bergheim i sving med fuging rundt
feieluka

Vinteren 2010-2011 var den mest snørike på lange tider

16.11.2011. Leiar for baneprosjektet Peter Bergheim i
gang med pirkearbeidet, tilpassing av skifer til brann-
mur og pipe i opphaldsrommet
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idear og forslag over kaffikoppane i klubbhuset –
og med den dugnadsgjengen vi har klart å avle
fram, så er det sjeldan langt frå idé til handling ! 
Neste store prosjekt er å laga eit permanent tak
over dei elektroniske skivene slik at dei kan vere
operative året rundt. Dette er dog litt avhengig av
at moder natur samarbeider, for det er ikkje
uvanleg at takraset ligg så høgt vinterstid at det er
under halvmeteren klaring oppunder takrenna ! 
Det har også blitt bygd ei 10m luftbane med tre
standplassar, der vi kan trene i oppvarma lokale
heile vinteren – dette vart ordna ved at ein har iso-
lert veggar og himling ute på standplassen og laga
isolerte dører og luker som kan stengast i dei
periodane alt anna er nedsnødd.
Klubben har gjennom mange år vore representert i
styret for skyttarkrinsen med fleire personar – og
slik har det blitt knytta et stort kontaktnett som
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Sandane Pistolklubb forts.

18.12.2011 Endeleg kunne vi fyre opp, godt å vere
ferdig med pirkearbeidet!

13.11.2011.Ei ny pistolbane må ha litt ekstra «stæsj»
i brannmuren, dette er resultatet av tre timar
med vinkelsliper

25.11.2011 Pynten er på plass

Praten går livleg blant dei som ikkje er ute og skyt, og
lukta av nysteikte vaflar er med på å lage god stemning

20.4.2011, våren i anmarsj og takplatene er på plass



også går utanfor fylkesgrensene. Klubben har vore
så heldig å ha mange engasjerte medlemmar, noko
som viser igjen i så vel dugnadsinnsats som i verv
på krinsplan. Sjølv om personane har vore skifta
fleire gonger, har klubben bortsett frå eit år hatt
krinsleiaren dei siste 15 – 16 åra. Det å sitte i styret
for ein klubb med så mange engasjerte og arbeids-
villege medlemmar, er rett og slett inspirerande –
og slik sett drar det eine med seg det andre, slik at
det kjem alle medlemmane til gode.
Det finaste med pistolskyting som idrett, er det
gode miljøet som uavhengig av kjønn og alder har
noko å gi til alle som er med. Også konkurrentar
utvekslar erfaringar og er
alltid villege til å dele
kunnskap og gode tips til
uerfarne skyttarar.
Skyttarar frå andre
klubbar stiller opp og
hjelper arrangørklubben
som dommarar eller
skyteleiarar, dersom det
trengs – det er aldri nei å
få om spørsmålet dukkar
opp.
Sandane Pistolklubb har
gjennom mange år vore
engasjert i ungdoms-
arbeid gjennom eit lokalt
tiltak som går under
namnet ”Idretts-
klubben”.  Dette er eit

dugnadsbasert tiltak som kvar fredag opnar
idrettslaget sitt klubbhus og gymsal for ungdom,
og der dei kan drive ulike aktivitetar – deriblant pis-
tolskyting. Det heile blir overvaka av foreldre som
på dugnad fungerer som vakter og til å drive kiosk
med vaflar og saft til ungdommane og kaffi for den
eldre garde. Pistolklubben stiller med luftvåpen,
skiver og kuler vederlagsfritt og dette er populært.
Dei som vil får ta med seg skivene sine heim og
ikkje sjeldan dukkar nokre av ungdommane opp
seinare på et av pistolklubben sine nybegyn-
narkurs, gjerne då saman med ein av foreldrene.
Også lokale 4H-klubbar har på forespørnad fått
prøva pistolskyting på samlingar i anledning opp-
startinga på et nytt 4H-år.
Klubben har også fleire gonger stilt opp på sam-
lingar gjennom Fosterheimstenesta i S&Fj og hatt
pistolskyting som aktivitet på deira familiesam-
lingar. Dette har vi fått svært gode tilbakemeld-
ingar på, og vi har stor tru på at dette er med på å
gi et godt inntrykk av klubben og skytesporten til
personar som elles kanskje ikkje ville kome i kon-
takt med skyttarmiljøet. 
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Skiveoppsettet på 25m

Her er tre generasjonar med på same laget i feltskyting, ikkje mange andre idrettar
kan vise til slik aldersforskjell på deltakarane!
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Klubben er for tida den mest aktive i S&Fj. I 2015
talde klubben 69 medlemmar og vi arrangerte 14
stemner med til saman 768 startar - ein oppgang
frå 2014 på 431 startar. To av stemnedagane var
det over 100 startar. 
Geografisk sett ligg Sandane PK godt plassert og
innafor to timar med bil når vi dei fleste andre
klubbar i fylket samt dei nærmaste klubbane i
nabofylka. Dette er en klar fordel både for dei av
oss som reiser en del rundt og det er med på å gi
god deltaking på våre stemner – ikkje sjeldan er

meir enn ti ulike klubbar representert på stemna
våre. 
Viktigast av alt er likevel stemninga, humøret og
gleda over å kunne samlast som en stor kamerat-
gjeng, vennskapeleg konkurranse – og så klart litt
erting for resultata, dersom den anledninga byr
seg.
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Sandane Pistolklubb forts.

God stemning på bana

Sandane Pistolklubb utfordrar
Ålesund Pistolklubb til å sende
stafettpinnen vidare.
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I år deltok det 8 skyttere
fra vår nasjon: Arild Inge
Wollan, Ole Johan
Elvestad, Jon Løvseth,
Thor Jacobsen, Anita
Utse, Helge Olden, Bjørn
Myrset og Ståle
Waagbø.
Britt Elena Wollan, Arild
Inge Wollan og Ole
Johan Elvestad dro fra
Trøndelag med bobil til
Sverige og der traff vi
Helge Olden.
Vi kjørte derfra til Karls-
tula i Finland for å ligge i
treningsleir der.

I Karlstula kunne vi
skyte det vi ville hele
dagen. Litt spesielt var
det med luft skyting ute
i skogen med mygg
som var på størrelse
med luft skiva og ca. 1
milliard rund oss hele
tiden.
Vi var der i 4 dager før vi
dro videre til Lahti for å
delta på Veteran Nord-
isk. Det som var trist,
var at Helge Olden ble
syk og ble liggende ei
uke på sykehuset, men

Veteran Nordisk bane, pistol 2016.
V/Arild Inge Wollan

Vi var ikke mange fra Norge som konkurrerte, men vi forsynte oss godt fra medaljefatet:
I pistoløvelsene fikk vi totalt 12 medaljer- 2 gull, 4 sølv og 6 bronse og i tillegg satte vi
ny nordisk rekord i lag på hurtig grov. Vi håper på flere deltagere fra oss i fremtidige
nordiske veteranmesterskap.

Fra venstre Arild Inge Wollan, Ole Johan Elvestad og Jon Løvset. Lag skyting gull og
ny nordisk rekord i Hurtig Grov.

Ragnar Skanåker og Arild Inge Wollan.



ble skrevet ut akkurat til å delta siste dagen på luft
pistol.
I Lahti skulle vi være i en militær leir, Britt Elena og
jeg lå i bobil inne på leiren, mens de andre lå på
hotell.

Britt Elena er for ung til å delta på Veteran Nordisk
(heldigvis). 
Det var en kjempe fin uke med over 3000 km med
bobil totalt.
Det er veldig gøy å delta på Veteran Nordisk og

treffe mange «gamle»
godt voksne skyttere,
men å få treffe Ragnar
Skanåker fra Sverige
var nok høydepunktet.
Han hadde mange his-
torier på lager og han
er en imponerende
skytter - selv i høy
alder. Han har bl.a.
flere medaljer fra OL.
Det er synd at det er få
norske som deltar, så
jeg oppfordrer flere til å
melde seg på slike
stevner. Det er et
veldig sosialt stevne
og i år var vi sammen
med rifle, så det var
flere hundre skyttere.
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Arild Inges 7 medaljer og våpen koffert. 

Veteran Nordisk Bane Finland 2016  -  Medaljehøsten

Fri Pistol VM Fin Pistol
V55 Ståle Waagebø Bronse Lagskyting
V45 Aarild Inge Wollan Bronse Arild Inge Wollan
V70 Ole Elvestad Bronse Ole Elvestad Bronse

Lag Skyting Grov Thor Jacobsen
Arild Inge Wollan Hurtig Grov
Ole Elvestad Sølv V45 Arild Inge Wollan Sølv
Thor Jacobsen V70 Ole Elvestad Sølv

Standard Pistol
V45 Arild Inge Wollan Bronse Lag Hurtig Grov

Lag Standard Pistol Arild Inge Wollan
Arild Inge Wollan Ole Elvestad Gull
Ole Elvestad Bronse Jon Løvseth
Thor Jacobsen Ny Nordisk rekord
Luft Pistol

V55 Ståle Waagebø Gull

Lag Luft Pistol
Ståle Waagebø Sølv
Thor Jacobsen
Helge Olden
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S.P.S. DEN SPANSKE COLTKLONEN

Mitt første møte med den spanske reven var da
jeg på sent 90 tall, leste en test om denne pis-
tolen. Hoved tittelen på artikkelen var nettopp
”Den spanske reven”. Da jeg så fikk en S.P.S. i
hende, har jeg forsøkt å finne ut av dette, hvor-
for den var kalt for den spanske reven. Det
første jeg oppdaget, var at det var relativt
sparsomt med opplysninger om S.P.S. Jeg fant
fort fram til produsenten S.P.S. Guns sin
hjemmeside, men ble ikke mye klokere av det.
Det som kommer fram på produsentens
hjemmeside, er en presentasjon av pistolene
som de produserer, samt produksjonsmetoder
og samarbeidsparter. Det er åpenbart at bruk
av ”top of the line” produksjonsutstyr, gjør at
kvaliteten er førsteklasses. Løpene til S.P.S.
sine pistoler er produsert av verdenskjente
Lothar Walther. Baksiktet kommer fra, ikke
mindre kjente BO-Mar, som produserer sikter
av førsteklasses kvalitet. 

S.P.S, som våpenprodusent, ble etablert så sent som i 1996. Nå, 20 år senere, produserer S.P.S.
fort satt Coltkloner, særlig med tanke på det dynamisk skytende miljø, eller praktisk, som vi tid-
ligere kalte det. Imidlertid er dette konkurransevåpen av høy kvalitet, som også passer godt i våre
hjemlige feltløyper.

v/Hans Olav Bjelvin

S.P.S. World Custom. Et flott stykke håndvåpen med
gedigen kvalitet og finish. Her finnes det lite å sette fingeren
på. Personlig kunne jeg tenkt meg serratering foran på
sleiden også, men som sagt i artikkelen, er dette tatt hånd
om på de nyere modellene. Grepet har skarp og god nett-
skjæring som sikrer et godt tak på herligheten. Innfelt sees
fabrikkens testskive. 5 skudd skutt på 25 meter. Samlingen
er det ingenting å si på. Dette skytejernet gjør jobben sin,
resten avhenger av deg som skytter. Legg også merke til
den utvidete magasinutløseren.



Så hva har S.P.S. gjort? De har tatt Colts velprøvde
2011 konstruksjon og gjort den til sin, som Idol-
dommerne uttrykker det. Finishen er upåklagelig.
Likeså tilpasningen de bevegelige deler i mellom.
Her er slarken akkurat så stor som den skal være
for å sikre funksjoneringen. Presisjonen er det
heller ingen ting å si på. Som testskivene viser, er
presisjonen førsteklasses. Testskuddene er skutt i
benk med Ransom Rest på 25 meter.
Rund årtusenskiftet kom 2. generasjons våpen fra
S.P.S., med betegnelser som bl.a. Pantera, Vista,
Enduro og Falcon.

Den pistolen jeg har fått i hende, er sannsynligvis
en 1. generasjons modell. På venstre side av
sleiden er det inngravert ”World Custom”, mens
det på høyre siden står inngravert ”DC Custom”.
Etter hva jeg har klart å bringe på det rene, likner
denne pistolen mest på dagens Pantera med 6
tommers løp.
Pistolen har kunststoff grep og avtrekkerhus.
Utvidet magasinbunn og grep som huser
magasiner av double stack (dobbelt radig) type.
Magasinene er av rustfritt stål og av ypperste
kvalitet. Pistolen kommer i ei søt håndveske av tykt
semsket skinn og huser foruten pistolen hele tre
magasiner. Pipen er en 6 tommer lang matchpipe
av Bull Barrell type som kommer fra Lothar
Walther. Baksiktet er et kvalitetsprodukt fra Bo-
mar og er fint nedfelt i sleiden. Serrateringen på
sleiden er dyp, sitter på bakre del av sleiden og
gjør at du får et godt grep ved oppspenning av pis-
tolen. Personlig kunne jeg ha ønsket meg
serratering også foran på sleiden ved munningen.
Dette har S.P.S. gjort noe med og den nye genera-
sjonen pistoler har nettopp det. Som seg hør og
bør en 2011 Coltklone, er pistolen utstyrt med
grepsikring og har en stor fin beaver-tail. Avtrekket
er rent som ei barnerumpe, har et glatt og passe
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Baksiktet er et Bo-mar sikte. Det er justerbart i side og
høyde og er av førsteklasses kvalitet. Bo-mar sikter
regnes som noe at det ypperste som kan oppdrives hva
siktemidler angår. Legg også merke til hvor pent siktet
er nedfelt i sleiden

Adskillelsen begynner med tomt våpen, hvor magasinet er blitt
fjernet.  Sleiden trekkes bakover til overensmerket faller på
plass. Sleidestoppen trekkes ut og frigjør sleiden som kan
trekkes av ramma.

Snu sleiden på hode. Ved hjelp av tommelen presses
rekylbufferen framover, slik at en spiker eller liknende kan
stikkes inn i et av hullene i rekylfjærstanga. Deretter skrus
denne løs fra bufferen. Buffer, rekylfjær og rekylfjærstang
fjernes og legges til side.
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lett fortrykk og veier 1480 gram på min elektroniske
avtrekksvekt.
Den totale vekta på pistolen er på 1286 gram med
tomt magasin og pistolen har en fin balanse.
Balansen og vekta på pistolen gjør at rekylen opp-
leves som behagelig og lett kontrollerbar.
Adskillelse for puss og sammensetning går som en
lek etter et par treningsrunder. Jeg regner med at
dette er ”barneskirenn” for innehavere av 2011
kloner, men for alle andre skal jeg prøve å guide
veien litt. 
Først av alt, sjekk at våpenet er tomt og fjern
magasinet. Deretter trekkes sleiden bakover til
overensmerket og sleidestoppen trykkes ut fra
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S.P.S. DEN SPANSKE COLTKLONEN forts.

Pistolen adskilt for puss. Legg merke til magasinet i rust-
fritt stål. Kvaliteten på dette er overdådig. Overdådig er
forresten et begrep som kan benyttes på resten av pis-
tolen også.

Når sammensettingen av pistolen på det nærmeste er unnagjort, er den siste tingen du gjør å sette sleidestopperen på plass. Jeg
plundret litt med å få denne skikkelig på plass til å begynne med. Det du gjør, er å trekke sleiden tilbake, som vist på bildet til venstre.
Den går inn, men ikke helt inn. Helt på plass får du sleidestopperen ved å trekke sleiden ytterligere bakover som vist på bildet til
høyre. Nå trykkes sleidestopperen helt inn og på plass

S.P.S. leveres i en flott tykk semsket skinnveske. Innvendig er veska foret med filt. Her er det festeanordning for pis-
tolen og magasinene. I tillegg er det også en lomme for oppbevaring av reservedeler, verktøy eller andre ting som
kan være kjekt å ha med seg.
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høyre side. Fjern denne og skli sleiden av ramma.
Snu sleiden på hode, trykk rekylbufferen bak på
rekylfjærstanga framover og sett inn en spiker eller
liknende i ett av hullene foran på rekylfjærstanga
og skru denne ut av rekylbufferen. Legg bufferen
og rekylfjærstanga til side, trekk rekylfjæra og
rekylfjærhylsa ut av sleiden og legg også disse til
side. Det vanlige nå er å trekke pipa bakover og ut
av sleiden, men som du forstår, skal pipa ut av
sleiden motsatt vei, altså samme veien som kula
forlater løpet.
Etter rengjøring settes pistolen sammen igjen i
motsatt rekkefølge. Den eneste utfordringen er
rekylfjæra som har en tendens til å slå krøll på seg,
men etter å ha gjort dette noen ganger, går dette
også som en lek. Når det gjelder innsettingen av
sleidestoppen, viser jeg til bildene med forklaring,
som viser dette lille trikset bedre enn jeg klarer å
forklare det.
S.P.S. pistoler blander seg fint inn i rekken av high-
end konkurransepistoler som bl.a. SVI og STI. Det
hyggelige som taler til S.P.S. sin fordel, er prisen,

som er en smule gunstigere etter hva
jeg har latt meg fortelle. Hvor reven tok
veien, har jeg ikke den fjerneste anelse
av. Jeg har også forsøkt å finne ut hva
S.P.S. står for, uten at dette har lyktes
meg. Det eneste jeg har klart å finne ut,
er at dette er en pistol med de beste
skyteegenskaper, hva angår presisjon
så vel som funksjonering. En ny
Pantera koster i Statene rundt 1800
dollar, noe som skulle tilsi i overkant av
15.000 kroner. En stor takk for lånet til
Martin Krüger, en lykkelig eier av dette
presisjonsinstrumentet.

FAKTARUTE.
Land: Spania

Fabrikk: S.P.S.

Kaliber: 9x19 (9mm)

Løpslengde: 6 tommer

Magasin: dobbeltradig i rustfritt stål

Magasinkapasitet: 18 + 1

Avtrekksvekt: 1480 gram

Vekt: 1286 gram

Importør: Ingen norsk importør for
øyeblikket.

10 skudds samling skutt på 25 meter. Samlingen er
skutt i benk med Ransom rest. Kula er ei Golden Sabre
355 på 102 gr. 5,3 gr. 340 krutt i ei GFL hylse.
Samlingen måler 30 mm og viser hva som bor i denne
konkurransemaskinen.

GOD JUL!
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Etter mange års utdanning til
Trener 1 og Trener 2, fullførte jeg
Trener 3 utdanning og fikk god-
kjent på min innleverte oppgave.
Måtte også bruke masse tid og
penger, da utdanningen foregikk i
Trøndelag og trener 3 på Olympia-
toppen. Utdanningen var solid og
god, godt kameratskap og meget
flinke trenere og forelesere. Jeg var
optimist og det smittet over på
trening i min lokale pistolklubb og
treningene fikk nye momenter og vi
fikk også nye medlemmer,
deriblant unge gutter og jenter
som skjøt luft. De momentene som
ga best resultat, var vel stige-
skytingen* og at vi noen ganger
fikk til oppvarming før treningstart.
Innførte også ekstra treningstid til
dem som ville satse, men med liten
deltagelse. Fikk til et kretslag for
ungdommer og deltok noen år på
landsstevne (bronsemedalje ble
resultatet) 

Stigeskyting er en fin form for
trening. Du blir pålagt å skyte en
bestemt poengsum eller mer. ( for
eksempel 21 poeng på 3 skudd.
Klarer du det, økes poeng summe.
Til slutt står det igjen bare noen få
skyttere og vi får en finale. Du
trener da konkurranse skyting på
trening og blir dermed mer skjerpet
fra skudd nr. 1. Har av og til lagt inn
”straff” for dem som ikke klarer det,
for eks, 10 armbøyninger.

Etter forespørsel fra mange,
avviklet jeg et Trener 1-kurs med
stor deltakelse og fornøyde
deltagere.

Senere ble også ett Trener 2 kurs
satt opp, men det meldte seg for få
deltagere.
Noen år senere var ett Trener 1
kurs aktuelt med mange deltagere,
men fikk da vite at trenerstigen var
forandret og at jeg ikke lengre
kunne avvikle Trener 1 kurs.
Mange timer, mange mil og ikke
minst mange kroner var bortkastet.
Og her mener jeg at forbundet har
gjort en meget stor bjørnetjeneste
for å øke antall skyttere og ikke
minst kvaliteten. Jeg skal forklare
hvorfor. Selv om armen er kaputt
og synet ikke lengre er hva det var,
deltar jeg på en del inne-stevner
og mye på felt (kan bruke begge
hender på noen våpen)
Og jeg ser at spesielt nybe gynnere
gjør mange basisfeil som gjør at
mange forsvinner på grunn av dår-
lige resultater. Spesielt tilpassing
av våpen er kanskje den største
feilen, avstand til avtrekker og
skjefte er feil. Mange klubber har
også dårlig utvalg av klubbvåpen.
Utgangsstilling finnes ikke, for-
skjellig grep om våpenet og
etterhold er meget mangelfullt.
Press på avtrekker mangler, slik at
det blir mye napp; det ser man
hvor skuddsamlingen sitter.
I vm-program er det mange som
støtter våpenet eller løpet i benken
og løftet blir da forskjellig og
resultatet poengsum langt nede.
Jeg har spurt en del nybegynnere
om hvorfor de sluttet og svaret var
at de fikk det ikke til og mistet
interessen og gløden. Jeg har

gjennom 25-30 år kjørt 2 til 3
nybegynnerkurs hvert år med 5
eller flere deltagere og jeg vet at
det er trolig under 2 % som for-
tsetter som skyttere. Jeg var krets-
leder en periode og mente da at
alle klubber burde ha en som var
ansvarlig for å ta vare på
nybegynnere. Nå ser jeg at de
burde også ha ett trener 1 kurs
(basis her er viktigst, og ikke som
nå en masse tillegg). Jeg har også
deltatt på mange forbundsting og
hvert år er det tema hvordan få nye
skyttere og hvordan ta vare på
dem, og her skal dere få noen
ideer.
I hver krets settes det opp en
kretscup kun for nybegynnere (to
vm og to standard, der poengsum
legges sammen og premieres)
avsluttes med en konkurranse der
kretsene konkurrerer og premieres
med gode premier som bør
organiseres av forbundet og ta en
eller flere samlinger med de beste
fra hver krets. Møre og Romsdal
har hatt en slik kretscup i mange år,
men der deltar alle skyttere, uan-
sett klasser.
I dag er jeg kun trener for min kone
som har vært den beste kvinnelige
skytter de siste 10-12 årene i Møre
og Romsdal.

Lykke til!
Jarle
Bjølverud
Molde pistol-
klubb. 

Reportasje

En ex-treners synspunkter
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The American Rifleman May,
1934.

For to år siden eller der omkring
sendte «Les» Pope meg, fra
vestkysten, noe informasjon om
the Star Progressive Reloading
Machine. Fra hans beskrivelse
syntes det som at denne
maskinen hadde distinkte
muligheter som et produksjons-
verktøy for kvantumslading av
patroner for politi og pistol-
klubber. Basiskonseptet var en
nedskalert utgave av de kom-
mersielle lademaskinene Win-
chester tidligere brukte til sin
ammunisjonsproduksjon. Flere
Star lademaskiner ble tatt i bruk
for testing, med formål å
eliminere alle «bugs» in design.
Resultat er at det nå er en nær
perfekt «device» ferdig for
markedet. Den er produsert av
the Star Machine Works, of San
Diego, California.
C.R. Peterson, produsenten,
sendte meg en av disse Star
«Tools» for inspeksjon og
utprøving i det caliber han har
adoptert som standard - den
populære .38 Special. The Tool
er også laget i andre populære
pistolkalibre; .45 ACP, .45 Colt,
.44 Special og 9 mm, og en uni-
versell modell kan lade noen av
de korte riflepatronene, slik som
.25-20 Repeater og .22 Hornet.
The Tool jeg fikk tilsendt, var

arrangert for behandling av en
.358-caliber wadcutter bullet,
.38 Special hylser med store
tennhetter (Peters) og en ladning
med 3.8 grains av Pistol Powder
No.5. Den var pakket og sendt
helt satt opp for ladningen oven-
for.
The Star Tool er ca. 16 inches
høy, eksklusive ladehåndtaket,
og har en sirkulær bunnplate 9
inches i diameter. Den er solid
og gjennomført kvalitetsbygget,
ryggraden er en kompakt
stålsøyle, steel shaft, 1 1/4 inch i
diameter. Alle glideflater er
herdet til høy Rockwell hardhet.
Den er en vertikalt rettlinje lade-
maskin, med tilstrekkelig kraft til
å utføre alle multiple lade -
opperasjoner med en «single
down stroke of the handle» Det
betyr tennhetteutstøting, WC hel
sizing av hylsen, tenn-
hetteisetting, i fylling med krutt, i
setting av bullet, og crimping av
hylsemunningen. Den gjør det
samtidig på alle hylsene på
hylseplaten med det glidende
hodet, hvor dier og kruttmål
sitter.
En horisontal roterende plate
med 6 stasjoner nær basen av
the Tool holder hylsene med
munningen opp, og bringer hver
av dem suksessivt under riktig
die, expander og kruttrør, som er
montert på et vertikalglidende

hode over platen. Disse to
delene er i perfekt opplinjering
ved utfrest spor og låsesplint i
skaftet og kort og lang styre
stang. En avfyrt hylse blir plas-
sert til venstre i hylseplaten, sta-
sjon null, så roterer hylseplaten
til høyre, til første stasjon, som
bringer den til helsize dien og
tennhetteutstøteren. Etter en
komplett ned senkning av hodet
og heving av ladearmen, blir
neste avfyrte hylse plassert og
platen rotert. Slik fortsetter det
til alle stasjonene har mottatt sin
hylse. 
Den andre stasjonen er for tenn-
hetteisetting, et tennhetterør
mater tennhettesleiden med
tennhette, som mates frem
automatisk. Den tredje sta-
sjonen er rett under materøret til
kruttmålet, som er den del av
the Tool. Den fjerde stasjonen er
for bullet i setting. Den femte
stasjonen slipper ferdig patron
gjennom et hull i basen til en
oppsamling boks under bordet
hvor the Tool er montert. Det
samme gjelder for øvrig med
brukt tennhette, som samles i en
liten boks under bordet. Ønsker
en taper crimping av .45
ACP/9mm, monteres dien i
hodet på stasjon fem, og hullet i
basen plugges igjen. Ferdig
patron bli så kastet horisontalt
ut.

Ladehjørnet
The Star Progressive Reloading Machine
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For å sikre seg mot dobbelt lad-
ning av krutt aktiveres en sikker-
hets kam som blokkerer ope-
rasjonen av lademaskinen,
denne kammen går automatisk
til utløser posisjon, når hylse-
platen roteres. Det eksentrisk
plassert kruttmålet arbeider
automatisk; det gjør også tenn-
hettesleidens vinkelarm ved
hver komplette ladearmbeveg-
else. Det følger med to tenn-
hetterør, to plukkere og to tenn-
hette punches for små og store
tennhetter. Kruttmålet er svært
nøyaktig med nøyaktighet +-
0.05 grain, takket være at krutts-
leiden vibrer ved frem- og til-
bake føringen. Kruttsleiden er
fast og er bestemt av
diameteren i hullet. Sleider med
ønsket krutt-type og ladning
bestilles fra fabrikken.
En plukker blir brukt til å fylle
tennhette materøret. En følges-
tang med lodd og med
gummitupp hviler på tenn-
hettesøylen, og gir indikasjon
om antall tennhetter i materøret.
Videre, når siste tennhette er
brukt, går gummi enden ned i
tennhetteroen og blokkerer rota-
sjonen av hylseplaten. 
De beskrivelsene som er gitt,
viser at the Star Tool utfører alle
de nødvendige ladeopera-
sjonene progressivt. Progre-
sjonen er også positiv, ingen
nødvendige ladeoperasjoner blir
hoppet over. Tennhetten blir all-
tid satt like dypt, siden dybden

er uavhengig av hvilken muskel-
kraft ladearmen aktiveres med.
Tennhettene er alltid perfekte
uten arr og groper.
The Star Universale Progressive
Reloading Machine er robust og
velkonstruert og vil vare i flere
generasjoner av ladere og
skyttere. Så langt har det ikke

vært så mye som en «hitch» ved
noen ladeoperasjoner, og sizing
og crimping er perfekt. Den
ladede patronen måler .3715»
ved nakken,372» ved bullet
serrateringen og .379» ved
hodet. Den kamrer i .38 Special
revolveren like godt som fabrikk
ammunisjon.
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Skytternytt nr. 6 2016. Det siste på
papir. Jeg har vel skrevet det
Filosofiske hjørnet i over ti år. 
Jeg har levd av det trykte ord i ca. 50
år, ikke som skribent men som bok-
trykker og avistrykker. Ordene må
ned på papir og leses. Settes i hyller
for å kunne tas ut og leses om igjen. 
Skytternytt på nett? Interessen for
diskusjon på fagkomité pistol sin
konferanse var null. Mye av det som
skjer i disse dager av forandringer i
NSF er basert på at alle har tilgang til
internett og PC er. Mange har ikke
det. Har du en mailadresse, er ikke
det samme som nett tilknytning. Jeg
pleier å printe ut en del terminlister til
folk som mangler tilgang. Jeg har
tatt med meg min 4g ruter fra
Telenor på kjøretur rundt i kom-
munen og kan fastslå at det er dårlig
utbygd. (Jeg nevnte dette også i mitt
innlegg i forrige Skytternytt, men må
skrive det nok en gang).  
Det Håvard Larsen kom med, skulle
han kommet med på fredag og svart
på spørsmål på lørdag. Det han la
fram, ville jo gjøre arbeidet i kretsene
enkelt. Ikke mase om klasseførings-
lister og startkort. Stevnene legger
klubbene inn selv uten å gå om
kretsen. VI kan kjøre ut startkort selv.
Topp opplegg. 
Jeg var på pistolkonferansen. En
merkelig seanse. Fagkomiteens
medlemmer virket slitne og kanskje
litt umotiverte. Merket jeg en viss
skurring mellom dem og styret? Jeg
spør. Å diskutere endringer ble det
liten anledning til, for folk forsvant.
Det var lagt opp til gruppearbeider.
Vi kunne fylle ut noen svar på spørs-

mål om de nye dataløsninger. Alle
fylte ut og leverte til Larsen. 
Det neste var da feltreglement. 5
eller seks skudd på felt. Flertallet var
for seks. Men hvorfor ta opp det
igjen? Jo, de har det i Danmark. Det
var to danske gjester der. De hadde
ikke vært borte da middagen ble
servert. Ingen kom på å spørre om
hvorfor ikke danskene kunne
begynne med seks skudd. Også var
det det med de våpen som ikke har
plass til seks skudd i magasinet. Og
er det for mange NM klasser?
JAAAA! Tar du med alt, er det 89
klasser som i verste fall skal ha tre
medaljer. Det kom en del forslag.
Noen bra og noen ikke bra. Noen vil
ha kun en veteranklasse. Fra 65 år.
At åpen klasse herrer i felt skyter
grovpistol og finfelt bare blir for
kvinner juniorer og ungdom. Her får
noen kloke hoder litt å bryne seg på.
Hva skal bort og hva skal vi ha. En av
årsakene til at spesialfelt kom inn,
var en muntlig beskjed til fagkom.
pistol i 1999 fra en seniorrådgiver i
POD om at hvis det ikke ble konkur-
rert i spesialpistol og revolver, ville de
små våpnene ikke lenger bli tillatt.
Og så var de på NM programmet.
Lørdag var det show og middag.
Showet var hysterisk bra. Vil dere se,
så gå inn på YouTube. Der er han,
buktaleren Jan Robert Henriksen.
Det positive var sportsjefen. Han
utviklet virkelig positive vibrasjoner
og jeg sitter igjen med et stort spørs-
mål. Hvorfor ble ikke en slik mann
ansatt for ti år siden?
Det var konferansen. Det er jul snart.
Med ni barnebarn så er ønskelista

kort men kostbar. De fleste ønsker
seg penger så de kan kjøpe det de
vil og det er ok. De er så store at de
har egen konto nå. Men ikke den
minste. Hun kan skrive selv om hun
er 5,5 år. På ønskelista står alt fra
hest, kanin, katt, ski, nytt hus og
speke andebryst og elgpølse. Jule
middagen er tradisjonell med ribbe,
pølse og surkål og til ribba er det
Gammel Oppland. Hvert år siden jeg
anerkjente aquaviten som godt
drikke, er det Oppland. Løiten har
mye godt de og, men til ribba er det
bare en ting. Så er jo pinnekjøtt og
kalkun fast innslag. 
Før jul er det et bord med rakfisk,
røkelaks, speke elg, gravet elg,
speket hval og tyttebærrømme. Til
det har vi øl og ting fra Løiten. Det er
rart det er bare Skytterlaget og
Aquaviten som heter Løiten. Alt det
andre heter Løten. All snapsen er
klar til smaking. Krekling snaps er
godt. Granskuddsnaps smaker
gran. Så har vi tyttebærlikør og villb-
ringebærlikør som lager dans for
smaksløkene. Idrett og alkohol hører
ikke sammen, men det er jo jul. 
Så er det et spørsmål. Hva skjer med
Det Filosofiske Hjørnet? Jeg har
etter et sterkt press fra de som leser
det som det første de leser i
Skytternytt, gått i tenkeboksen.
Først vil jeg avvikle jula. Så perfek-
sjonere mine luftpistolferdigheter.
Avholde kretstinget i Hedmark.
Prøve å skrive ut et startkort og
melde meg på et stevne elektronisk.
Hvis jeg får til alt det, kan det hende
at skrivekløa kommer, men det kan
da hende at jeg setter meg rolig i en

DET FILOSOFISKE HJØRNET
AV JON-TORE GRAN
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krok til det går over. Vi får se.
Filosofens lille mathjørne utkommer
med siste oppskrift i dette nr.  
Jeg er meget bekymret for min kjære
venn Pramm med to m er og skog
nær svenskegrensa. Han fikk satt
inn tre eller fire stent i hjertet i
sommer men ble oppmerksom på at
alt ikke var som det skulle være
under elgjakta. Han må på Feiring og
få ordnet opp i problemene. 
I disse dager våknet hele verden til et
sjokkvalg i USA. Da kan nok

våpeneieren være trygge på å få
beholde sin rett til å bevæpne seg.
Det er jo rart at de velger en slik
person som president. Er de
dumme? Det er jo flere millioner der
som er av norsk avstamning. Vel,
han er jo forretningsmann og har nok
penger. Han greier seg nok. Noen vil
nok oppdra ham.
Fra Dag Evjenths bok: Salme ved
heisens har jeg sakset en passende
slutt fra avsnittet ”Frist meg ikke inn i
ledelsen”- avsnittet: ”FLOSKELÅR”

Det er stortingsvalg for alle stortings-
selgerne. 
Store småting er på salg og allting
kjøpes av velgerne.
Så klager vi alle på det vi får 
men det hjelper ikke med klager for
disse får sitte i fire år
og kan ikke byttes innen fjorten
dager.

Som de sa i et for lengst avsluttet
radioprogram. ”Takk for seg og godt
nytt år etter en velsignet jul”.

Du trenger: 1 kg salt lammekjøtt, 800 g poteter, 1,5 dl byggmel, 2 ss hvetemel, 1,5 l vann, 1 ts timian,
kjøttkraft, 100 g bacon, 4 ss smør, salt og nykvernet pepper, kålrot, gulrot og potet. 
Legg kjøttet i kaldt vann og la et ligge natta over. Slå av vannet og ha kjøttet i en kjele og dekk det
med vann. La det koke opp og la det trekke et par timer. Når kjøttet er ferdig, ta vare på kraften. Den
skal komlene trekke i. Kok 1/4 av potetene. Riv eller mal de rå potetene på ei kvern, strø over salt og
bland i melet. Mos de kokte potetene og rør dem inn i blandingen. Melmengden vil også variere etter
potetkonsistensen. Røren må ikke være så løs at komlene blir grøtete, og ikke så faste at de blir
tunge. Kok opp kraften du tok vare på og form komlene til runde boller. Det er smart å ha en bolle med
kaldt vann til å ha nevene i mellom hver gang du lager en bolle. Legg dem i kraften etter hvert som du
lager dem og la dem småkoke i ca. 25 minutter. Når de er ferdige, flyter de opp i kjelen. 
Komlene kan serveres med mye. Jeg har en sønn i Stryn og pleier å reise dit på torsdag morgen, slik
at jeg kommer dit til middag. De serveres med småbacon, vossakorv, salt lammekjøtt, potet, kålrot-
stappe eller kålrot. Gulrot. Noen har sirup og surmelk til. 
Kålrotstappe kan alle lage, men det er godt med litt av kjøttkraften i stappa. Jeg foretrekker hel kålrot
men smaken er som baken - delt. Det er også noen som har en fleskebit midt inne i Komlen. Da er
det Komle m/dott.
Er du i tvil, finnes det oppskrifter på nettet. BON APPÉTIT

Filosofens lille mathjørne

Hver torsdag, fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord blir det
servert Komle og det pleier å koste kr 99,00. Kjært barn har mange
navn: Potetball, Raspeball, Kompe. Her i innlandet sier de Kubb. 

Komle

DET FILOSOFISKE HJØRNET forts.
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 Vi tror de e er verdens beste skive for 10 meter lu , 15 og 50 meter ri e 
 Forblø ende presisjon – det beste som nnes på markedet?  
 Godkjent av NSF og DFS for hhv 10 meter lu , 15 og 50 meter ri e (søknad inne hos ISSF) 
 Teknologien bak 3D-Score er helt ny, og patentert. Den patenterte teknologien innebærer blant annet at  

skiva er utrolig dri ssikker. Den har mye redundans i form av mange lysgardiner. Selv om et større område  
er dekket l inni skiva anviser den fortsatt presist 

 Tåler ulike typer belysning i lokaler 
 Det er enkelt å by e ut eksisterende skiver med 3D-Score 
 Ikke behov for jevnlig renhold for at skiva skal fungere - tåler svært mye støv, par kler og annet «grums»  

over lysgardinene. Grunnet den patenterte teknologien (vi detekterer i tre dimensjoner, ikke to) oppnår  
man endelig en op sk skive uten parallaksefeil. I llegg introduserer vi cross re-deteksjon (oppdager  
skudd i feil skive) og på toppen får du anvist has ghet på kula – for hvert skudd direkte på  
monitor. Ypperlig for tes ng av din ammo sam dig som du trener 

 Integrert regulerbar LED belysning – lbakemelding fra de første kunder er at skiva er MEGET  
behagelig å skyte (sikte) på 

 3D-Score koster mer enn andre skiver fra Megalink – men foreninger sparer 
inn mye på robust skive, og ikke minst får du svært lave ( lnærmet null)  
dri skostnader (ingen gummi eller papirrull nødvendig).  

 Med 3D-Score slipper du i llegg jobben med å ski e ruller, renhold,  
bes lling mm – og klargjøring før trening / stevner blir lekende le ! 

 Produsert i Norge, norsk support og service  
 Kom gjerne på besøk l oss i Drøbak for å se på skiva, evt mail / ring for mer info 

3D-Score - Den nye skiven
Første serie er produsert og solgt
Ny serie er på gang i disse dager

www.megalink.no salg@megalink.notelefon: 64 93 34 12

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

Returadresse: Norges Skytterforbund, Sognsveien 73, 0840 Oslo
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