
Skyteskole og andre tilbud for 
ungdom i NSF

Med fokus på Livslang Skyteglede



Innhold

• Hva betyr Livslang Skyteglede?
• Aktivitetstilbud for ungdom i NSF
• Skyteskole
• Rifle
• Pistol

• Ny skytestøtte for pistol



Livslang skyteglede

• Vedtatt som NSFs visjon på Forbundstinget 2017
• Men hva betyr det?
• Ha et attraktivt aktivitetstilbud for skyttere
• Alle aldre
• Alle grener



9-12 år 13-14 år 15-16 år 17-20 år 21-25 år
Fokus:
«Lek, mestring og læring»

Aktivitetstilbud:

Skyteskole

Trening 

Lokale konkurranser

Merkeskyting

Ungdomssamlinger

Landsstevnet

Norma Ungdomscup

Fokus:
«Lære å trene»

Aktivitetstilbud:

Skyteskole

Trening 

Lokale konkurranser

Stående med stativ 

«SMS»

Merkeskyting

Ungdomssamlinger

Landsstevnet

Norma Ungdomscup

Fokus:
«Trene for å trene»

Aktivitetstilbud:

Skyteskole

Trening 

Konkurranser

NM

Stående med stativ «SMS»

Merkeskyting

Ungdomssamlinger

RTT

Landsstevnet

Norma Ungdomscup

Trenerkurs

Dommerkurs

Lederkurs osv

Fokus:
«Trene for å konkurrere»

Aktivitetstilbud:

Skyteskole

Trening 

Konkurranser

NM

Internasjonalt/nasjonalt

Ungdomssamlinger

RTT

Norma Ungdomscup

Trenerkurs

Dommerkurs
Lederkurs osv

Fokus:
«Trene for å vinne»

Aktivitetstilbud:

Skyteskole

Trening 

Konkurranser

NM

Internasjonalt/nasjonalt

Trenerkurs

Dommerkurs
Lederkurs osv



Aktivitetshåndbok

• Vet det kan være vanskelig å få en oversikt over alt som 
finnes

• Jobber med å sette sammen en digital håndbok 
• Der vil du finne kort og relevant informasjon om 

aktivitetstilbud i NSF
• … og direkte linker skyting.no hvor du finner mer 

informasjon



Trenerpool

• Gratis trenerbesøk til din klubb
• NSF dekker
• Trenerhonorar
• Reise 
• Evt opphold

• Klubben kan komme med ønsker til treneren
• Eller gi treneren frie tøyler 



Norma Ungdomscup

• Ny i 2017
• Utviklet i samarbeid med BIK Ungdomsutvalg
• For klasse U12 til Junior
• For pistol og rifle 2017/2018 (luft)
• Kommer for lerdue i 2018
• Arrangeres på klubbens egen bane
• Resultatene registreres på nett
• Flotte premer fra Norma og NSF til både utøvere og klubber



Merkeskyting

• Var tidligere en del av rekrutteringsskytingen
• Merkeskyting for poeng
• Merkeskyting for mestring er i utvikling
• Fokuserer på oppgaver og mestring
• Unge nybegynnere



Skyteskolen

• «En god start på en lang skytekarriere»
• Grunnleggende opplæring for ferske skyttere
• 4 kurskvelder i klubben
• Sikkerhet, håndtering av våpen og grunnleggende skyteteknikk
• Målgruppen er unge skyttere i alderen ca 10-25 år, men klubben 

har også mulighet til å tilpasse kurskveldene til eldre 
nybegynnere.



Skyteskole
• Hvorfor arrangere en skyteskole?

• Dette vil gi skytterne en god innføring i grunnleggende 
skyteteknikk, sikkerhet og gode rutiner.

• Lettere å bli kjent når man er flere nybegynnere sammen
• Støtte til klubben

• Alle klubber som har arrangert en skyteskole på 4 kvelder 
kan søke om støtte til kostnader fra NSF.

• Kan få opp til kr 2500,- per skyteskole



Skyteskole 



Rifle

• Del 1: Sikkerhet, håndtering av våpen og utstyr
• Del 2: Sikting og avtrekk
• Del 3: Skytestilling, nullpunkt og pusting
• Del 4: Repetisjon av teknikk, konkurranse og avslutning



Rifle

• Fokus på sikkerhet
• Teori og praksis sammen, men mest praksis!
• Helt grunnleggende skyteteknikk
• Mestring og moro
• Ønsker også å lage et slags aktivitetshefte med øvelser som 

kan brukes til skytetreningen




