Til Norges skytterforbund
v/Utvalget som ble satt ned for å lage forslag til nye NM-øvelser
Jeg har følgende kommentarer til det jeg leser på skyting.no vedr forslag til nye NM øvelser fra
utvalget.
For det første vil jeg poengtere at det er forskjell på øvelser og klasser innen skyting. Det opereres
med at vi har så veldig mange øvelser i skyting, noe som er helt feil. I pistol sies det at vi har hele 85
øvelser i pistol slik det er i dag, og at det nye forslaget til utvalget ønsker å redusere antallet til 67
øvelser (Versjon 8. mars 2018). I realiteten har vi kun 18 øvelser pr i dag fordelt på 3 luftøvelser (40og 60 skudd og mix), 7 baneøvelser og 8 feltøvelser. Utvalgets forslag er å redusere EN øvelse, dvs ta
bort hurtigpistol grov og beholde alle de andre øvelsene.
Det utvalget i realiteten ønsker er å ta bort klasser i de forskjellige øvelsene, med begrunnelse, sitat:
«Summen av foreslåtte endringer vil redusere NM-bane med to dager»
Dette vil ikke føre til å få pistolskyttere opp på et høyere internasjonalt nivå, noe jeg trodde var
hovedhensikten.
Jeg registrerer at de aller fleste som var på Skytterkonferansen nå i 2018 var sterkt i mot de
foreslåtte endringer. Videre leser jeg av innlegg som er kommet i denne saken fra skyttermiljøet
hvor de mener det samme, de er i mot endringer. Jeg er for demokrati og at flertallet skal bestemme
selv om jeg personlig kan være uenig.
Det gledelige fra ISSF sin side i år er at vi kvinner endelig kan skyte 60 skudd luftpistol. ISSF har også
tidligere, endelig, åpnet opp for at vi kvinner også kan skyte standardpistol og grovpistol i Europa
Cup. Vi mangler fremdeles å få lov til å skyte fripistol og silhuettpistol. La Norges Skytterforbund gå i
bresjen for at vi kvinner skal bli likestilt med menn i alle øvelser.
Hvis det skal tas vekk noen øvelser, må det ikke være noen av de internasjonale øvelsene. For å få
pistolskyttere opp på et høyere internasjonalt nivå, mener jeg det bør fokuseres på de internasjonale
øvelser både på NM men også på de vanlige stevner rundt om i Norge. De internasjonale øvelsene er:
Luftpistol (inkl mix), fripistol, silhuettpistol, finpistol, grovpistol og standardpistol.
Hurtigpistol fin og grov er ikke en internasjonal øvelse i ISSF, kun for militære i CISM, en ren militær
øvelse vi fikk inn under NM i Førde i 1992, som en prøveordning. Da med åpen klasse i grov og fin.
Alle feltøvelsene er heller ingen internasjonal øvelse.
De som arrangerer feltstevner er for det meste feltskyttere selv. Det samme gjelder jo også
banestevner som flertallet av baneskyttere arrangerer. Det er vi skytere som deltar på de forskjellige
stevner, også NM, som betaler og arrangerer stevene. Vi betaler også våre medaljer selv i KM, DM og
NM. Ikke noe av dette er utgifter for Norges Skytterforbund. Og alle arrangører gjør dette på dugnad
uten personlig fortjeneste.
Jeg forstår ikke vissen med å endre på dette for å få ned antall dager på NM. Vi får omtrent det
samme antall skyttere som før, bare litt færre jenter. Og det er vel ikke meningen?

I vanlige stevner har vi fire klasser: A, B, C, og D. Altså ingen forskjell om en er kvinne, mann eller
veteran. Ved siden av har vi i tillegg noen ungdomsklasser U12, U14, U16 og SH.
Er ønske om å få pistolskyttere opp på et høyere internasjonalt nivå, må det til en endringsholdning
når det gjelder arrangement av stevner rundt om i Norge. Det må bli populært og viktig å skyte
internasjonale øvelser igjen. Her på østlandet går det for det meste i hurtigpistol, nais, sprintluft og
norgesfeltstevner på bekostning av de viktige øvelser internasjonalt. Vi må få opp interessen for
disse øvelsene slik det var før, med f.eks. serieskyting, kvalifiserende Norgescup stevner med
avsluttende finaler på slutten av året med de 8 beste i hver øvelse osv.

Når det gjelder veteranklasser, ser jeg forslaget er V55, V65 og V73 for alle øvelser og grener (pistol,
rifle, lerdue og viltmål). Disse aldersbestemte klasser for veteran passer ikke for pistol. Flere av de
som er på skytterlandslaget i pistol er godt over 50 år, noen nærmer seg raskt 60 og flere nærmer seg
50. Det taler for seg selv at å starte veteranklasse i 55 virker litt tidlig. Har snakket med flere av den
eldre garde, og de mener selv at forskjellen starter når en passerer 60, samtidig som det er stor
forskjell på en 70 åring og 75 åring. For ikke å snakke om de som er over 80 år, som det også,
heldigvis, er noen av.

Med skytterhilsen
Marianne Ullvassveen
Ull Sportsskyttere

PS!
Jeg legger også med en uttalelse fra deltagere fra følgende klubber: Kongsberg Pistolklubb, Ringerike
Pistolklubb, Sarpsborg Pistolklubb, Fredrikstad Sportsskyttere, Ull Sportsskyttere, Bærum Pistolklubb,
Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere, som var på stevne vi arrangerte på Krapfoss 23/2-18.

