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Side 1 

Innledning 

LANGTIDSPLAN 

Langtidsplanen er forbundets overordnede plan og vedtas på Forbundstinget. Rammene for 

planen kan justeres av forbundsstyret med hensyn til målsetninger og gjennomføringsplaner 

dersom vesentlige forutsetninger for planen endres. Planen bygger på Norges Idrettsforbunds 

prioriterte satsingsområder i Idrettspolitisk Dokument. 

VISJON 

Livslang skyteglede! 

VIRKSOMHETSIDÉ 

NSF skal videreutvikle skyting som en attraktiv, trygg og sunn idrett, der både bredde og topp 

blir ivaretatt.   

VERDIER 

- Inkluderende 

- Engasjerende 

- Ansvarlig 
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Norges Skytterforbunds innsatsomra der 

1. AKTIVITETSSUTVIKLING 

a) Rekruttering 

b) Voksenidrett 

c) Utdanning 

d) Skyting for mennesker med funksjonsnedsettelser 

2. ORGANISASJONSUTVIKLING 

a) Klubbutvikling og klubbdrift 

b) Informasjon, kommunikasjon og digitalisering 

c) Internasjonalt fellesskap og ansvar 

3. TOPPIDRETT 

4. ANLEGG 
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Hovedma l 

- Norges Skytterforbund ønsker å beholde medlemmer i et livslangt perspektiv, og øke 

antall medlemmer i klubbene. Spesielt er det viktig å ivareta ungdom, for å hindre 

frafall og sikre videre idrettsglede og engasjement i idretten. 

- Vi må legge til rette for allsidig aktivitet for alle uavhengig av økonomi, alder, kjønn, 

funksjonshemming og nivå man ønsker å drive aktiviteten på. Vi må jobbe for en mer 

aktiv bredde og øke stevneaktiviten i alle våre grener. 

- NSFs mål innenfor innsatsområdene må gjøre organisasjonen bedre slik at 

skyttersporten kan nå visjonen om å tilby skyteglede i et livslangt perspektiv til sine 

medlemmer. 

- Utvikle verktøy for klubbene som gjør hverdagene på klubbnivå enklere. Effektivisering, 

forenkling og modernisering skal bidra til at det blir frigjort mer tid til å skape aktivitet 

på klubbnivå. 

- Bidra til økt samarbeid mellom alle norske skytterorganisasjoner. 

- Videreutvikle kontakten med myndighetene i saker som omhandler våpen, og 

opprettholde og øke forståelsen for skyttersportens egenverdi og eksistensberettigelse. 

- NSF skal bidra i samfunnsdebatten rundt trygg våpenbruk. 

- Arbeide for at det i våpenlovgivningen ikke innføres bestemmelser som unødvendig 

begrenser utøvelsen av skyting som idrett. 

- Norske skyttere skal hevde seg på internasjonalt toppnivå, særlig i de olympiske og 

paralympiske øvelsene. Satsingen innen toppidrett skal styrkes gjennom en felles 

satsing på “Skytterlandslaget” på tvers av grener. 

- Bedre potensialet for reklame- og sponsorinntekter ved å fortsette arbeidet med å 

profilere og presentere “Skytterlandslaget” og deres prestasjoner. 
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1) Aktivitetsutvikling 

Skyting skal være en idrett for alle og NSF skal rekruttere, ivareta og utvikle utøvere på alle 

nivå. Det viktigste klubbene tilbyr sine medlemmene er aktivitet. NSF ønsker at klubbene skal 

skape god og variert aktivitet for mange og legge til rette for at de kan være aktive hele livet. 

Samt å tilby et relevant og attraktivt tilbud uansett alder, nivå og grad av funksjonsevne. 

 

Skyting er en av Norges mest populære aktiviteter og med stor voksenaktivitet. Aktiviteten 

skal være kompetansebasert og all aktivitet bør ledes av trenere, ledere og dommere med 

tilstrekkelig kompetanse. Klubbene skal sørge for god våpen- og sikkerhetsopplæring for alle 

nye medlemmer. 

1 A) REKRUTTERING 

MÅL 

Rekruttering er hovedsakelig klubbenes ansvar. Ved å tilby et attraktivt og allsidig 

aktivitetstilbud kan klubbene øke rekrutteringen og hindre frafall. Vi ønsker spesielt fokus på 

rekruttering av ungdom og kvinner, og ønsker å øke antall medlemmer i aldersgruppen 13-25 

år, og kvinnelige medlemmer med 2 % i løpet av perioden.  

Vi ønsker å utvikle konkurranseprogram og klasser for å forenkle overgangen fra sittende til 

stående skytestilling, spesielt med tanke på pistol og rifle. Ved å utvikle en Ungdomscup for 

alle grener som arrangeres i klubben vil skytterne få et større lokalt konkurransetilbud. 
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TILTAK 

 Utvikle en skyteskole for alle grener som et verktøy i rekrutteringsarbeidet 

 Utvikle kurs i skyteteknikk  

 Utvikle egne plakater med sikkerhetsinstrukser som skal distribueres til alle våre klubber   

 Ny Ungdomscup for alle grener 

 Inkludere viltmål i det ordinære Landsstevnet for rekrutter 

 Opprette et eget Landsstevnet for rekrutter for lerdue 

 Arrangere ungdomssamlinger på kretsnivå for alle grener hvert år 

 Videreutvikle idébanken som et verktøy for rekruttering og økt aktivitet 

 Markedsføre trenerpoolen for å gi mer variasjon, kvalitet og faglig påfyll i treningshverdagen  

1 B) VOKSENIDRETT 

MÅL 

Klubbene skal legge til rette for rekruttering av skyttere i alle aldre, både barn, ungdom og 

voksne. Skyting er en av idrettene i Norge med størst aldersspenn og er en unik møteplass for 

ungdom, voksne og seniorer. Dette er viktig å ivareta og videreutvikle. 

 

Skytterklubbene skal være en arena hvor man kan trene sammen, få tilhørighet i et sosialt 

miljø og treningen kan bidra til å bevare god fysisk og psykisk helse. 

TILTAK 

 Utarbeide en oversikt over muligheter for å kombinere skyting med høyere utdanning i Norge 

 Øke antall voksne konkurranseaktive 

 Skape et attraktivt trenings- og konkurransemiljø lokalt 

 Legge til rette for rekruttering på alle alderstrinn 

 Arrangere treningssamlinger for voksne på kretsnivå 
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1 C) UTDANNING 

MÅL 

For å øke aktiviteten må vi øke kvaliteten og kompetansen på mottakerapparatet i klubbene. 

Vi skal utdanne flere instruktører, trenere og dommere slik at vi får bedre kvalitet og innhold 

på trening og konkurranser. 

Ved hjelp av Trenerløypa ønsker NSF at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til 

kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette 

for god aktivitet i klubbene. 

Vi skal fortsatt ha fokus på å utdanning av dommere for å sikre god kvalitet på gjennomføring 

av stevner og konkurranser, men vi skal også jobbe for å flere dommere ut i virke. 

Vi ønsker å stimulere til at flere kvinner utdanner seg til trenere og dommere. 

TILTAK TRENERUTDANNING 

 Gjennomføre minimum… 

 Ett Trener 1 kurs årlig i grenene viltmål og lerdue 

 To Trener 1 kurs årlig i rifle 

 Fem Trener 1 kurs årlig i pistol 

 Arrangere et årlig trenerkurs for kvinner 

 Gjennomføre ett Trener 2 kurs annet hvert år i samarbeid med presisjonsidrettene (Bowling, 

Bueskyting, Curling og Biljard) 

 I løpet av perioden skal det utvikles materiell til Trener 2 (Lerdue) og Trener 3 (Pistol og Rifle). 

 Tilby regionale etter- og videreutdanningstiltak (EVU-tiltak) for trenere på alle nivåer i 

samarbeide med andre særforbund og idrettskretsene 

 Videreutvikle E-læring som verktøy for trenerutdanningen 

 Utdanne flere internasjonale trenere som skal ha en rolle inn mot Skytterlandslaget, 

kretslag/RTT eller andre satsingsgrupper 
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TILTAK DOMMERUTDANNING 

 Gjennomføre minimum 6 dommerkurs årlig 

 Arrangere et årlig dommerkurs for kvinner 

 Utvikle materiell til dommerutdanning viltmål 

 Utvikle materiell for oppdatering av nasjonale dommere i alle grener etter hver internasjonale 

regelendring 

 Vedlikeholde og oppdatere det nasjonale dommerregisteret 

 Videreutvikle e-læring som verktøy for dommerutdanningen 

 Sørge for at våre internasjonale dommere får erfaring og internasjonale juryoppdrag slik at de 

opprettholder lisensen sin og utvikler seg videre som internasjonale dommere. 

 Muligheten til å gi våre dommere juryerfaring gjennom Nordisk Skytter Region (NSR) skal 

brukes aktivt og som et supplement til oppdrag gjennom ESC og ISSF 

 Gjennomføre samlinger for internasjonale dommere og dommerinstruktører ved behov 

 Benytte internasjonale dommere og dommerintruktører som teknisk delegert eller andre 

juryoppdrag under NM for både å gi internasjonale dommere mer erfaring, men også for å 

bidra til at NM blir gjennomført i henhold til regelverket 
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1 D) SKYTING FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 

MÅL 

Mennesker med funksjonsnedsettelser skal være en viktig målgruppe for NSF. Klubbene skal være 

viktige sosiale møteplasser og vi skal inkludere tilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser i vårt 

ordinære idrettstilbud. 

Vi skal arbeide for økt deltakelse for grupper som trenger spesiell tilrettelegging, og aktivitetstilbudet 

til mennesker med funksjonsnedsettelser skal i størst mulig grad inkluderes i øvrig aktivitet. Dette 

gjelder både på klubbnivå og innen toppidretten.  

Vi skal arbeide innenfor kjerneprosessene; rekruttere, ivareta, utvikle og prestere. 

Funksjonsnedsettelse betyr i denne sammenheng mennesker med: 

- Fysisk funksjonsnedsettelse 

- Nedsatt syn 

- Nedsatt hørsel 

TILTAK 

 Kartlegge status i klubber: Antall klubber med medlemmer som har en funksjonsnedsettelse, 

ulike tilbud i klubbene og behovet for kompetanse- og utviklingstiltak. 

 Arbeide for rekruttering av grupper som trenger spesiell tilrettelegging, spesielt ved å 

videreføre etablerte samarbeid med rehabiliteringssentre som en viktig rekrutteringsarena for 

NSF. 

 Bistå skytterkretser og klubber med å presentere skyting på Grenseløse Idrettsdager i regi av 

Norges idrettsforbund (NIF). 

 Etablere et godt samarbeid med NIFs regionale fagkonsulenter på fagområdet. 

 Bidra til å synliggjøre behovet for ledsager-, fritids- og støttekontaktordning inn mot NIF, samt 

vise muligheter for økt aktivitet for flere utøvere gjennom endringer i regelverk. 
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 Rekruttere og skolere flere mennesker med funksjonsnedsettelse som trenere, ledere og 

tillitsvalgte i klubber, skytterkretser og forbundet sentralt. 

 Bidra til rekruttering av flere utøvere med funksjonsnedsettelser i utvalg og styrer, også 

internasjonalt. 

 Videreutvikling av integrerte nasjonale konkurranser 

 NSF skal ved integreringskonsulenten bistå klubber og kretser i forhold til følgende temaer: 

o Tilrettelegging før oppstart 

o Praktisk støtte ved oppstart 

o Oppfølging 
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2) Organisasjonsutvikling 

MÅL 

Fortsette å sikre organisasjonen et godt økonomisk grunnlag. 

Å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå 

diskriminering, trakassering og hets. 

Utvikling av riktig og økt kompetanse i alle organisatoriske ledd skal være fokus i 

organisasjonsutviklingsarbeidet. 

Jobbe for å få et mer aktivt og styrket kretsapparat som kan bidra til økt aktivitet og bedre 

tilbud lokalt. 

TILTAK 

 Utvise nulltoleranse for diskriminering og trakassering, uansett kjønn, etnisk bakgrunn, 

livssyn, seksuell orientering eller funksjonshemming. 

 Gjennomføre rolleavklaringer og utviklingsprosesser for eget samarbeid i 

forbundsstyret, komiteer og utvalg. 

 Ha tydelige mandater for alle utvalg på sentralt nivå. 
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2 A) KLUBBUTVIKLING OG KLUBBDRIFT 

MÅL 

Aktiviteten skal være kjernevirksomheten i alle klubber, og det må utvikles verktøy for at 

klubbhverdagen blir enklere. Effektivisering, forenkling og modernisering skal bidra til at det 

blir frigjort mer tid til å skape aktivitet på klubbnivå. 

Med vårt klubbutviklingsprosjekt ønsker vi å bidra til at flere klubber får en velfungerende 

klubbledelse med god organisasjonsforståelse. 

Stimulere til at flere kvinner påtar seg lederverv på klubb- og kretsnivå. Økt fokus på 

nettverksbygging og styrking av kvinnenettverk. 

TILTAK FOR KLUBBUTVIKLING OG KLUBBDRIFT 

 Utarbeide en spørreundersøkelse for å kartlegge status i klubber ift. ledelse, anlegg og 

aktivitet. 

 Kartlegge hva som er viktig for kvinnelige utøvere i et idrettstilbud og utvikle 

verktøy/tiltak for klubbene i forhold til dette. 

 Arrangere nettverkssamlinger for kvinnelige utøvere og ledere i organisasjonen. 

 Markedsføre kvinner i sentrale verv på alle nivåer som forbilder for neste generasjon 

frivillige. 

 Utarbeide klubbhåndbok og markedsføre denne aktivt mot klubbnivået. 

 Utarbeide arrangementshåndbok for å sikre en bedre gjennomføring av stevner og 

konkurranser. 

 Tilby klubbutviklingsprosesser for klubber og kompetansehevende tiltak for ledere og 

andre tillitsvalgte. 

 Skolering og oppfølging av klubbveiledere og kurslærere. 
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 Årlig sende deltakere på lederkurs for ungdom og nettverkssamlingers for unge ledere 

i regi av NIF, samt ha en strategi for oppfølging av deltakerne. 

 

2 B) INFORMASJON, KOMMUNIKASJON OG DIGITALISERING 

MÅL 

Markedsføre skyting.no som primær kilde til informasjon. 

Alle kretser og klubber tar i bruk verktøyet SkytterAdmin, for på sikt å gjøre det lettere å 

rapportere inn og tilgjengelig gjøre resultater, og holde medlemslister ved like. 

Videreutvikling av SkytterAdmin, med blant annet automatisert klasseføring og forenklet 

håndtering av påmeldings- og resultatlister for arrangørene  

Utbedre innhold i Skytternytt på nett og produsere saker som når større målgrupper. Og 

jevnlig publisering av Skytternytt-saker. 

Oppnå tilstedeværelse blant medlemmene og vekke engasjement 

Vi ønsker å tilrettelegge for større dekning i mediene av sportslige prestasjoner, og vise fram 
skyting som en aktuell og profesjonell idrett. 
 

Bruke Facebook til å spre saker fra forbundet og skyting.no, blant annet resultatoppdatering 
fra større konkurranser og mesterskap. 
 

Bruke Twitter som verktøy for å opplyse pressen om større hendelser og idrettslige 
prestasjoner. 
 

Bruke Instagram som verktøy for å nå den yngre målgruppen og dele relevante bilder og 
informasjon knyttet til aktivitet i forbundet. 
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TILTAK FOR INFORMASJON, KOMMUNIKASJON OG DIGITALISERING 

 Etablere et eget utvalg for informasjonsformidling 

 Utarbeide en kommunikasjonsplan 

 SkytterAdmin 

o Foran 2018-sesongen skal klasseføringen være automatisert, på grunnlag av 

innrapporterte resultater.  

o Håndtering av påmeldings- og resultatlister skal forenkles for arrangørene.  

o Det skal legges bedre til rette for forhåndspåmelding og -betaling 

 Skyting.no 

 Forbedre katalog-strukturen og kvalitet på søkerfunksjonen slik at det blir 

kortere responstid og mer effektive søk 

 Utbedre nettsidens responsive design og forenkle bruk av siden for 

mobiltelefoner og nettbrett 

 Utbedring av enkeltsider og navigering 

 Fortløpende publisering av resultater ved større internasjonale 

stevner/mesterskap, og alle Norgesmesterskap 

 Skytternytt 

 Økt fokus på produksjon av kvalitativt innhold 

 Utgivelse av PDF fire ganger i året, med både tidligere publiserte og nye saker 

 Sosiale medier 

 Oppdatere om større mesterskap og konkurranser, både nasjonale og 

internasjonale, men også Skytternytt-saker og andre saker på nett 

 Sportssjefen sender ut pressepakke og oppdateringer ved større internasjonale 

mesterskap. 

 Bevisst bruk av Twitter som informasjonskanal i forhold til pressen 

 



LANGTIDSPLAN 2017-2019 (2021) 

Side 14 

2 C) INTERNASJONALT FELLESSKAP OG ANSVAR 

MÅL 

NSF skal som medlem av International Sport Shooting Federation (ISSF), European Shooting 

Confederation (ESC), World Shooting Parasport (WSPS) og Nordisk Skytter Region (NSR) 

arbeide aktivt for å fremme idrettens ideelle mål. 

TILTAK 

 NSF skal fremme kandidater til internasjonale tillitsverv innen alle overordnede 

organisasjoner vi er tilknyttet. 

 NSF skal sende delegater til organisasjonenes generalforsamlinger for å markedsføre 

forbundets synspunkter. 

 NSF skal bidra til å videreføre det nordiske samarbeidet gjennom å delta på og 

arrangere nordiske mesterskap for juniorer i alle grener 
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3) Toppidrett 

MÅL 

Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, 

avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner 

på internasjonalt toppnivå.  

Hovedmålsetting er at norske skyttere skal hevde seg på̊ internasjonalt toppnivå̊, både 

individuelt og som lag i de olympiske og paralympiske øvelser. 

Vi skal skape et sportslig og sosialt tilbud som gir våre skyttere mulighet til å trene og 

konkurrere på øverste internasjonale nivå. Alle utøvere som vil bli best i verden, og som er 

villige til å legge ned det som kreves, skal få muligheten uavhengig av alder, kjønn, 

funksjonsevne, gren og geografi. 

TILTAK 

 Utarbeide komplett sportsplan for alle grener med perspektiv 10 år framover. I første 

omgang gjeldende for OL-perioden 2017-2020. 

 Oppfølging og etablering av regionale satsningsgrupper som RTT og kretslag 

 Skape samarbeid på tvers av alle grener og grupperinger i NSF 

 Etablering av Skytterlandslaget Elite og Skytterlandslaget Junior (inkludert gruppen 

Skytterlandslaget U23). 

 Etablering av gruppene Skytterlandslaget Lerdue, Skytterlandslaget Pistol, 

Skytterlandslaget Rifle og Skytterlandslaget Viltmål. 

 

 Aktivt samarbeide med Antidoping Norge. Gjennomføre prosess for å nå status som 

Rent Særforbund. Alle utøvere og ledere i internasjonale oppdrag skal gjennomgå 

programmet Ren Utøver. 
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 Tydeliggjøre arbeidskrav i hver gren og gi tettere individuell oppfølging for å sikre at 

utøvere og trenere kjenner til hva som kreves for å bli best. 

 Økt fokus på planlegging og rapportering av trening. 

 Åpenhet om og tydeliggjøring av uttakskriterier til internasjonale konkurranser. 

 Sette sammen og utvikle et team av trenere og ledere som har kompetanse og evne til 

å skape trivsel og utvikling for å nå overordnet målsetting. 

 Videreutvikle samarbeidet med Olympiatoppen. 

 Satsingsområder på fysisk trening og skadeforebygging, mental trening, forberedelse, 

konkurranseprestasjon, form og belastning, logistikk, våpen og ammunisjon, 

lagbygging, forskning og teknologiutvikling. 

 Søke internasjonalt samarbeid for å øke kompetanse og forståelse. 

 Skape et produkt av Skytterlandslaget som gjør oss attraktive i media og på det 

kommersielle markedet. 

 Skape et økonomisk grunnlag for satsing på høyeste internasjonale nivå for våre 

toppskyttere på Skytterlandslaget Elite. 
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4) Anlegg 

MÅL 

Det er et økende behov for skyteanlegg og det er derfor viktig at organisasjonsleddene er 

pågående og orientert når det bygges nye anlegg på lokalt plan. 

Vi må sørge for at skyttersporten blir inkludert i lokale planer om bygging av flerbruksanlegg. 

Det er derfor viktig med god anleggskompetanse både sentralt og lokalt for å bedre klubbenes 

rammevilkår. 

TILTAK 

 Etablere et anleggsutvalg med relevant kompetanse 

 Vurdere muligheten for å ansette en anleggskonsulent 

 Subsidiering av juridiske tjenester gjennom avtale med «Idrettsadvokatene» 

 I samarbeid med KUD, DFS og NJFF, lage en veileder i bygging av skytebaner 

 Samarbeid med Bærum kommune og andre offentlige myndigheter slik at 

Løvenskioldbanen får kapasitet og kvalitet til å arrangere større stevner i alle grener 

 Informere klubbene om betydningen av å ha representanter i Idrettsrådet for å få god 

informasjon og innsikt i anleggsplaner på lokalt nivå 

 Oppfordre klubber og skytterkretser til å samarbeide når det skal bygges skyteanlegg 

og flerbruksanlegg i nærområdet  

 Informere klubbene om betydningen av å arbeide kontinuerlig med idrettsråd og 

lokale politikere for å sikre at skyteanlegg kommer inn i langtidsbudsjettene i 

kommunene.  

 Videreutvikling av anleggsmenyen på skyting.no 

 


