
Begrunnelse for forslag til NM-øvelser 
 

Kjære NSF, 

Tusen takk for muligheten til å kommentere på NSFs forslag om å endre på øvelsene og klassene våre 
for konkurranseskyting i Norge. 

 Alle former for idrett har behov for å kontinuerlig se tilbake på hva som fungerer bra og hva som 
fungerer dårlig.  Det er viktig å fokusere endringene på å fjerne det som fungerer dårlig uten å berøre 
det som fungerer bra.  Endringer bør fokusere på å løse problemer som sees i form av reduksjon av 
skyttere på store stevner, samt manglende evne til å rekruttere underrepresenterte grupper, som f.eks 
kvinner, juniorer, og ungdom.  Juniorer og ungdom er fremtiden til sporten vår, så hva vi enn gjør av 
endringer må vi for all del ikke påvirke rekruttering av dem i negativ retning. 

I sporten vår har vi tradisjonelt slitt med rekruttering av kvinner, men med kvinneklassene vi har i dag 
ser vi at antallet kvinner på store stevner øker.  I denne forbindelsen ser vi at NSF foreslår å redusere 
antall kvinneklasser i pistolskyting fra 8 til 3.   Tar vi Militærfelt f.eks. var det 36 kvinnelige deltakere på 
NM 2017, og beste kvinnelige skytter oppnådde 99 poeng.   Med NSFs forslag om å slå sammen klassene 
M, K og Jr. til Åpen ser vi at beste kvinnelige skytter ville havnet på en 17. plass, og nest beste kvinnelige 
skytter ville havnet på 29. plass.  Med tanke på at fysikk og styrke er viktig for god rekylhåndtering i 
Militær synes vi det blir særdeles strengt å slå disse klassene sammen. 

Dersom Norges beste kvinnelige skytter i Militærfelt ikke kan klare høyere enn 17. plass kommer hun 
trolig ikke til å gidde å stille i klassen.  Er vi ekstra uheldige er dette den klassen hun trives best i og 
kanskje til og med lar være å møte på NM neste gang.  Om dette skjer har NSF fokusert på de gale 
tingene for å rettferdiggjøre endringer, så hvorfor i det hele tatt risikere en slik utvikling.  Vi stiller oss 
uforstående til motivasjonen bak et slikt forslag. 

Så kommer vi til det vi i styret mener er det mest kontroversielle, nemlig NSFs forslag om å redusere 
antall Junior-klasser fra dagens 17 til 11, samt antall Ungdomsklasser fra 8 til 3.   Juniorer og Ungdom er 
fremtiden til sporten vår og vi må for all del ikke ødelegge det som motiverer dem til å konkurrere i 
sporten.  Vi har noen utrolig dyktige Juniorer, og noen få av dem vil kunne hevde seg i Åpne felt-klasser, 
men langt fra alle.  Det vi må huske er at en 3. plass i NM Militærfelt vil være en enorm motivasjon for 
en Junior-skytter, men i en Åpen klasse hadde han endt på en 100. plass (resultater fra NM 2017).  Hvor 
motiverende vil det være for en aspirerende Junior som vet at han er en av Norges beste skyttere på 
hans alder?  Og faktisk vil han ikke få vite at han er top-3 for Juniorer fordi alder ikke publiseres på 
resultatlistene.  Nei, la ham glede seg med en 3. plass i NM og skyte til alle han kjenner slik at de også får 
lyst til å begynne med sporten vår. 

Eksemplene kunne fortsatt for alle klasser dere foreslår å fjerne.  Vi i Hurum Sportsskytterklubb mener 
dagens program og øvelser fungerer utmerket for rekruttering av kvinner, juniorer og ungdom.  Derfor 
er vårt forlag at NSF lar klassene/øvelsene fortsette slik de er i dag.  Dersom det ikke er et problem som 
må løses bør det heller ikke utføres endringer i et fungerende reglement. 

 

Mvh.  Styret i Hurum Sportsskytterklubb 


