Til
Norges Skytterforbund

Ref «Forslag til NM-øvelser»
Norges Feltskytterforbund er en interesse gruppe for feltskyting i Norge, gruppen er voksende og har
som mål å nå ut til alle aktive skyttere som deltar i feltskyting i Norge. Vi er opptatt av å beholde felt
som den særegne øvelsen som feltskyting har og samtidig utvikle feltskytingen fremover slik at nivået
på skytterne blir enda bedre enn det vi har i dag. Rekruttering er også viktig for oss, det betyr at både
ungdom og kvinner er noe som vi ser må prioriteres også fremover hvis sporten vår skal overleve på
sikt!
Med dette i bakhodet har vi de siste dager hatt en liten avstemming på våre sider hvor på få timer
har hatt 30% av våre medlemmer innom midt i vinterferien for å avgi sin stemme, spørsmålet som
ble stilt var rettet mot forslaget på endring av nasjonale klasser – og spesielt klasser for ungdom og
kvinner som har blitt foreslått fjernet!
Tilbakemeldingen var krystallklar fra våre medlemmer, som er aktive skyttere i Norge – over 99% av
disse ønsker IKKE noen endring i Nasjonale klasser (kun 2stk stemmer har merket av for en endring
hvorav en sitter i utvalget som kom med forslaget).
Årsaken til dette er at vi ser at det å fjerne ungdomsklasser og dame klasser er en feil måte å gå frem
på da dette vil senke rekrutteringen blant skytterne, dette igjen vil medføre lavere deltagelse på NM
etc da mange tar med seg familien sin som da er med å deltar, at det bare blir far som stiller vil i
mange tilfeller tilsi at familien vil da heller samles på en annen arena som da ikke blir NM! Dette vil
medføre lavere inntekter for en NM arrangør og igjen på sikt færre arrangører da det er lite kroner å
hente!
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