
Først en betraktning: 
Rifle: Må være på ville veier med Vet 45!!! 
  
Så en generell pistolbetraktning: 
Det bør være lagskyting i de grener/klasser det er deltagere. Det styrker lagfølelsen og er en ekstra 
inntekt til arrangør uten at det løsnes flere skudd. 
  
Feltskyting: 
Jeg er ikke aktiv feltskytter, så mine meninger er litt generelle og fra sidelinja: 
Felt bør deles i to grupper, tradisjonell Mil/Grov/Fin/Rev og spesial med SpRev/SpP/Mag1/Mag2. Vil 
da bli lettere å finne arrangør og korte ned tiden så flere kan møte. 
Innen gruppene bør det være samme klasser i alle øvelser for oversiktens skyld. Blir det for mye 
spesielt med klasser vil alle måtte gå rundt med klasseliste i lomma. 
Finfelt er rekrutteringsgren til felt, og må gi alle muligheten til å være med. 
Lagskyting der det er klasser, men med sammenslåing av veteranklassene. 
  
Bane-programmene: 
Vi bør følge ISSF med klasser og grener. Fin er intro til nye skyttere, ikke bare Kv. 
Fin og Grov bør nasjonalt være åpen klasse. 
Nasjonalt er hurtigprogrammet en bro mellom bane og felt, og bidrar til at det ikke oppstår to leire i 
klubbene. Hurtig Fin og Hurtig grov bør bestå, gjerne med Åpen/Jr/vet. 
  
Nå til det jeg vet mye om og brenner for: 
Luftpistol: 
Galskap for veteran og Ungdom å skulle skyte 60 skudd. Vi mister mange veteraner som ikke holder 
60 skudd. Og det vil medføre skader på Ungdom som kanskje akkurat har begynt å skyte stående. Vi 
skal stå med armen rett ut med en kilos vekt i 15 minutter. («Norgesrekorden» med nesten tomme 
bøtter på Farmen er 8 minutter…) 
U og Vet må være 40 skudd!!!! 
  
Så mitt hjertebarn, Luftsprint: 
Siden det skytes Luftsprint over hele landet må den inn som offisiell NM-gren. 

Alle NM og mange stevner arrangerer luftsprint. (Men uten NM-status) 
Skyttere vil reise lenger fordi det er mer å hente 
God skuddtrening for raskere skuddavvikling 
Større tier, alle liker å skyte tiere 
Mer nerve med tidspress  
Enkelt å arrangere 
Start hver halvtime 
Større inntekt for arrangør 
Media og publikumsvennlig, raskere avvikling enn finaler 
Kan gjerne (utenom mesterskap) arrangeres som multistart hvor skytteren betale ny 

startavgift og skyter igjen 
  
Håper mine meninger veier litt i sammenhengen. 
Mvh 
Ove Horgen 
Oppmann luft 
Bærum Pk. 

 


