Begrunnelse for forslag til NM-øvelser Greipstad Pistolklubb
Songdalen, 02.03.2018
Vi i Greipstad Pistolklubb ønsker IKKE en reduksjon i antall NM-klasser. Innad i klubben
har vi ikke hørt om èn eneste skytter som ser logikken med å redusere antallet.
Ved en reduksjon av antall klasser – hovedsakelig blant ungdom, juniorer og kvinner –
mener vi dette vil ødelegge mer enn det vil gagne sporten vår. Så med mindre det er
dette som er målet så vil vi heller har flere NM-klasser -nettopp blant ungdom, juniorer
og kvinner for å styrke rekrutteringen mer enn ødelegge den. Vi har hørt fra flere
skyttere, ungdom og kvinner i vår klubb som ble direkte skuffet og lei seg at de ikke blir
prioritert, heller følelsen av å bli bortgjemt. Flere vurderer å gi seg med sporten… Det er
vel ikke hensikten?
Skal vi klare å rekruttere flere unge og kvinner – noe vi har klart de siste årene – så MÅ
vi også vise at vi verdsetter dem.
Å redusere antall klasser vil redusere interessen for NM. Litt av sjarmen med NM er en
slags OL-følelse med flere forskjellige grener. Å redusere antall øvelser vil seriøst
ødelegge mye av interessen for skyting da ikke alle skyter alle øvelser. Og ikke alle føler
de behersker alle øvelser. Noen må prioritere en eller flere øvelse de liker og føler de
mestrer. Norges Idrettsforbunds visjon er å gi unge, nye deltakere en god
mestringsfølelse. Med nytt forslag blir unge skyttere tvunget til å skyte en øvelse de ikke
nødvendigvis mestrer og vil også føle de ikke deltar på linje med jevngamle/jevngode.
De vil selvsagt miste motivasjonen. Det er som en friidrettsutøver som skal være like god
i å kaste spyd som i høydehopp og 400m hekk...
For mange er NM årets høydepunkt – spesielt blant de unge. Å redusere antall øvelser
for de unge vil redusere interessen, ødelegge rekruttering, og dermed også redusere
antall deltakere og seriøst redusere inntekten til arrangerende klubb(er). Som om ikke
det er vanskelig nok å finne arrangører.
Så håper vi dere er seriøse i at dere vil høre på det klubbene sier. Vedlagt er vårt forslag.
Skulle det allikevel være et ønske og behov for å redusere antall klasser så ser vi strengt
tatt ikke behovet for 3 veteranklasser. Holder det ikke med 1 (V65)? Noen av landets
beste skyttere er nemlig i 50-65 års alderen.
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