Numedal Sportsskyttere sine forslag til endringer er listet opp og argumentert under.
Vi velger å starte med et spørsmål:
Hva kan vi gjøre for å øke interessen for skyting i Norge?
* Lytte til skytterne
* Se hva som har lykkes tidligere
* Lære av DFS, bedriftsskyting (og Svenskene)
- Felles klasser men kåre Norgesmestere/medaljer fra hvert kjønn uavhengig av
klasse, og øvrig premiering etter klasse?
Rifle:
Individuelt:
10m 60 skudd luft: Vi mener det vil øke motivasjonen blant skytterne å konkurrere i klasser med
begge kjønn, selv om det er delt internasjonalt. I Norge er rifledamene/junior damene vel så gode
som herrene. Og en fellesklasse tror vi vil løfte nivået ytterligere blant begge kjønn.
50m 60 skudd liggende: Slå sammen veteranklassene til to klasser. V45 og V65, større klasser,
«gjevere» å vinne. Vi ser at vinnerresultatene i de ulike veteranklassene er nokså like. Dette tenker vi
også på 300 meter 40 skudd liggende! Vår oppfatning er at de fleste synes det er artigere å bli nr. 4 i
en klasse med 20 stk, enn å bli nr 1 i en klasse det er to deltakere.
300m 40 skudd liggende Ungdom! Denne øvelsen MÅ inn, den absolutt største rekrutteringsarena
for å få DFS skyttere til å prøve NSF.
Vi ønsker også 15m 30 STD som en offisiell NM øvelse. Rekrutteringsarena for DFS. Tenker da klasse
Åpen, Junior og 4 veteranklasser.
Lag:
Her har vi en stor enighet i klubben. Skyter du samme programmet, slår man sammen lagskytingene.
Dette gjør at mange flere klubber kan stille lag, og det mer enda gjevere å vinne medaljer på NM. Det
gjør også at man vil jobbe for å få med flere skyttere, og alltid artig når veteraner og ungdommer kan
delta på samme lag. Her mener vi lagskytingene bør endres til «åpne» for både rifle og pistol!
Pistol:
Individuelt:
Slå sammen JK og JM til en klasse, nivået er nokså likt. Vi er ikke helt sikker om M/K bør være to egne
klasser eller også her sammen i en klasse. Dette fordi nivået er såpass forskjellig, og kanskje mange
av damene «gir opp»…
25m fin bør absolutt Menn og JR være med!
25m grov bør være en åpen klasse
Revolverfelt er kanskje den klassen som har best deltakere av damene i feltøvelsene, og her er nivået
ulikt og bør derfor fortsette i to ulike klasser.
Norge kan ikke starte med diskriminering! ALLE må få mulighet til å skyte alle øvelser. Når endelig
damene får skyte grov/fri på Europa Cup, blir det helt feil og nekte damene å skyte grov her hjemme.
Herrene må også kunne skyte fin, dette er jo treningsvåpen nr. 1 på krutt.

Feltskyting er en stor majoritet av skyttere. Når det ble egne dameklasser, økte deltagelsen. De 2
desidert største øvelsene på damesida i dag er finfelt og revolverfelt. Hva risikerer vi ved å slå
sammen til åpen klasse? Alle ønsker jo økt deltagelse i skytteridretten. Vi tror det lønner seg å høre
på skytternorge.
Antall veteranklasser og når en blir veteran er også noe en bør tenke på.
Lag:
Vi ønsker at alle som skyter samme program, kan delta på samme lagskyting! Det er allerede få dame
skyttere slik at de sjelden klarer å stille klubblag, derfor stiller de allerede ofte på herrelaget, godt
argument for å lage åpne lagskyting for alle som skyter samme program.
Evt. gå ned til 2 personer på laget, slik at det blir ennå mer kniving også internt i klubbene.
Forøvrig bør kanskje rifle og pistol bør kjøre noenlunde lik stil??
Kan det være en ide å sette sammen en gruppe fra klasse menn/kvinner , felt/bane/rifle som kan
vurdere ”sine” øvelser, en gruppe juniorer som vurderer ”sine” øvelser og en gruppe veteraner som
vurderer ”sine” øvelser? Gruppene bør bestå av skyttere på alle nivå.
Vi i Numedal Sportsskyttere er i alle fall helt enige om en ting:
Vi må gjøre skyttersporten mest mulig attraktiv, det er det som er det viktigste!
Mvh.
Styret
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