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Tilbakemelding til forslag for NM-øvelser mars 2018.
Jeg ser at utvalget som hadde forslag om å endre på antall øvelser og klasser i NM, har kommet
med et nytt forslag basert på tidligere tilbakemeldinger fra skyttere, klubber og kretser. Dagens
tabell som viser øvelser og klasser (gule heftet) viser 89 offisielle NM – gull som kan erverves
individuelt. Forslaget fra utvalget viser 67. Antallet er altså redusert med 22 gullmedaljer. Her er
mange klasser fjernet, men i tillegg er øvelsen hurtig grov fjernet i sin helhet. Det synes jeg er
merkelig og ser ikke at begrunnelsen er noe annet en å spare en arrangementsdag.
Jeg registrerer at utvalget har tatt inn øvelsen mix på 10 meter, men selv om øvelsen er vedtatt som
ny internasjonal øvelse kan ikke jeg se at NSF har gjort noe off. vedtak om å innføre øvelsen som
offisiell NM-øvelse. Mulig jeg tar feil, men jeg ber om en tilbakemelding på spørsmålet. Jeg ønsker
også svar på hvorfor utvalget opererer med alderen 55-65 og 73 i veteranklassene - som om det
allerede er vedtatt?
Fagkomité pistol hadde spørsmålet om øvelser og klasser på dagsorden på stort sett alle
fagkomitekonferanser i min tid. Begrunnelsen for å eventuelt endre antallet var problemer med å
skaffe arrangør til NM i noen øvelser. Men konklusjonen ble at våre medlemmer ønsket å beholde
både øvelser og klasser som i dag - selv om det i noen øvelser er svært få deltakere i klasse ungdom
og junior kvinner f.eks. Ved å fjerne klassene blir det ihvertfall ingen rekruttering.
Forslag om å ta bort øvelser i klasse junior menn og kvinner og ungdom:
Jeg har sett på deltakelsen i alle klasser i alle NM i 2017. Med bakgrunn i liten deltakelse i NM i
øvelsene fin, standard, hurtig fin og finfelt i klasse junior kvinner kunne man bruke det som
argument for å fjerne klassen. Men her har det kun blitt en reduksjon fra 5 til 3 øvelser.
Derimot har man tatt bort u-klassen i spesialpistol og spesialrevolver hvor man er i gang med god
rekruttering. Nevnte øvelser er perfekt for denne klassen med bakgrunn i lette og små våpen i
kaliber 22 med liten rekyl. Det eneste jeg skulle ønske var at avtrekksvekten for denne type våpen i
kaliber 22 ble endret fra 1360 gram til 1000 gram.
Klassene junior menn og felles juniorklasse kvinner og menn og 2 øvelser borte i V-klassene:
Her er det pr. i dag 12 NM-øvelser hvorav 7 er fellesklasse. I det nye forslaget kuttes øvelsene ned
til 9, hvorav bare 3 er rene junior menn øvelser. I tillegg innføres mix 10 meter, Man fjerner fra
juniorklassen øvelsene grov, grovfelt og militærfelt. Øvelsen hurtig grov er i tillegg borte fra alle
klasser. NM 2017 i klasse junior viser dårligst deltakelse i øvelsene grov, hurtig grov, hurtig fin, fri,
standard og silhuett. Men i feltøvelsene militær (9), og grov (11), var deltakelsen etter min mening
god nok for å fortsette med egen klasse. Her ser jeg ingen logikk i forslaget fra utvalget. Jeg føler
dette nærmest er rasering av juniorklassen og ber utvalget tenke nøye gjennom konsekvensene.
Grovpistol er en EM og VM øvelse for menn. Da bør det også være egen juniorklasse i øvelsen.
Hvorfor fjerne øvelsene grov og grovfelt fra V-klassene? Helt uenig og savner begrunnelse.
Dette er mine hovedinnsigelser til forslaget fra utvalget. Det jeg først og fremst savner fra utvalget
er gode begrunnelser for endringene. Hvis eneste begrunnelse er at man synes antallet Norgesmestre
er et problem, må vi kanskje spørre utvalget: Hvem er det i så fall et problem for? Jeg har aldri hørt
en arrangør av NM beklage antallet gullmedaljer.
Til slutt vil jeg gi dere ros for at dere foreslår å beholde 40 skudd på 10 meter for veteraner. Det tror
jeg blir godt mottatt av alle - ihvertfall de over 60.

