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Historie
• Organisert sportingskyting har røtter 

tilbake fra 1867.
• Den 4. Juni 1921 ble, 

INTERNATIONAL UNION OF 
HUNTING (UIC) dannet. 

• På generalforsamling i 1938 ble UIC 
til FITASC, som samlet 27 nasjonale 
organisasjoner innenfor fluktskyting.

• FITASC organiserer i dag flere 
øvelser.

• Norge har skutt FITASC øvelsene 
Sporting og COMPAK® i mange år og 
har i de siste årene hatt ambisjoner 
om å være med i topp i verden.



Historie i Norge
• Fra ‘90 tallet reiste noen ihuga 

lerdueskyttere til blant annet England 
og så hvordan de drev lerdueskyting. 

• Fra 2000 tallet ble det sporadisk 
arrangert stevner rundt om. 

• COMPAK® hadde fremgang i 
broderlandet Danmark og flere 
skyttere reiste etter hvert ned dit for å 
konkurrere.

• Vendepunktet kom i 2013. 
• Kjelstadmøtet 
• FITASC gjengen, Sporting Norge, har 

organisert seg som en gruppe. 
• Vi har valgt en strukturert 

tilnærming for å få presis fokus på 
toppsatsing og breddesatsing. 

• Vi har lykkes med vår tilnærming og 
har vokst veldig helt fra 2014. Vi har 
deltagere i EM/VM og en rekke GP. 
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Hva har vi gjort riktig?

• Vi organiserte oss godt med en god bredde.
• Vi endret tankesett: 
– Skulle è Skal 
– Kunne è Kan

• Vi satte oss mål
• Noen av oss pushet mer enn andre så vi fikk 

fart på folket



Leverandørene støtter oss og vi støtter de.



Suksessfaktorer?
• Spennende og varierende 

skyteform
• Sosial sport 
• Inkluderende og åpent for alle
• Den raskest voksende øvelsen i 

verden
• Teknologiledende
• Muligheter til å oppleve verden
• Samhold



Driverne
• Fokus på lagene i hovedsak
• Fokus på egne prestasjoner
• Ingen stevner er like, alltid nye 

utfordringer
• Kompetansenivået stiger kontinuerlig
• Leverandørene våre har vilje til å støtte 

oss
• Primært COMPAK®, sekundært Sporting
• Variasjonen gjør alle gode på sitt nivå

VM Laggull, junior 2015 EM Lagsølv, junior 2016 EM Lagbronse, junior 2017

EM Gull, junior 2015 VM Sølv, junior 2016

EM Sølv og Bronse, 
junior 2017

WC Gull, 
junior 2017
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