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Begrunnelse for forslag til NM-øvelser Ronald Eikefjord Egersund Pistolklubb
Rekruttering
Det forslaget som ligger ute på skyting.no har svakheter som jeg i mitt forslag har forsøkt å rette opp
i. Svakhetene er først og fremst at det er redusert mye i øvelser for kvinner og i øvelser for de yngste
og dette går for mye utover rekrutteringen i disse klassene. Toppskyttere rekrutteres fra bredden.
Antallet ungdommer må opp slik at gjennomsnittsalderen går ned. Antall kvinnelige skyttere må opp.
Da skapes en bredde i idretten som er et langt bedre utgangspunkt for rekruttering av toppskyttere
enn det vi har i dag.
I min klubb og min krets er det mye godt arbeid som legges ned i rekruttering av ungdom og kvinner
til sporten.
Å redusere ungdom sin mulighet til å skyte mer enn en gren på NM betyr bare at de ikke reiser. De vil
ikke sitte i dagevis å se de voksne skyte uten at de får være med selv.
Å redusere antall øvelser for kvinner ved å øke antallet Åpne klasser er heller ikke godt for
rekrutteringen. Mange vegrer seg for å skyte mot menn i mesterskap.
Uten et fullverdig tilbud, der også NM er med, blir rekruttering vanskeligere.
På grunn av dette har jeg foreslått å beholde Kvinne og ungdomsklassene og har i tillegg foreslått
ungdomsklasser i Felt Revolver, SP og SR.
Veteran
Av uvisse grunner er det beholdt veteran klasser i tre trinn. Ser en på resultatene ser en fort at det
ikke er noen grunn til å beholde V55 (V50) som egen klasse. De som skyter her er ofte like gode som
skytterne i klassen Menn eller Åpen. I noen tilfeller også bedre. Jeg foreslår derfor at denne klassen
strykes.
DM og KM
DM arrangeres i de øvelser og i de klassegrupper som styrene i de samarbeidende kretser
bestemmer. KM arrangeres i de øvelser og i de klassegrupper som styrene i kretsen bestemmer.
Min bekymring er at en stor omveltning i NM-øvelsene vil spre seg til DM og KM og ytterligere
vanskeliggjøre rekrutteringsarbeidet.
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