
Tilbakemelding til forslag til NM-øvelser og -klasser fra Ørland PK 

 

Igjen viser utvalget en total mangel på respekt for grasrotas meninger som fremkom meget tydelig 

under skytterkonferansen og igjennom innsendte forslag i etterkant. Det fremlagte forslaget etter 

disse tilbakemeldingene viser at utvalget ikke er egnet til å ivareta mandatet det har fått fra 

forbundsstyret. 

Det er spesielt et punkt i begrunnelsen for det nyeste forslaget som er merkelig: 

«Det hevdes i mange høringsnotat at flest mulige NM-øvelser med flest mulige våpen er 

motiverende og rekrutterende for ungdommen. Utvalget er tvilende til denne påstanden. 

Tvert imot er dagens rekruttering meget mangelfull og bør endres siden den ikke virker etter 

hensikten. Vi klarer verken å produsere internasjonale toppskyttere eller rekruttere. Utvalget 

oppfordrer NSF til å gå systematisk inn i denne problematikken for å finne troverdige 

forklaringer og utvikle bedre ordninger.» 

Den uthevede setningen er spesielt interessant. I våre øyne burde jo virkelig dette utvalget gjort 

denne jobben før de i det hele tatt begynte å planlegge noen forslag fremfor å «oppfordre NSF til å 

gå systematisk inn i denne problematikken». Dette er altfor dårlig håndverk av utvalget og viser en 

mangel på forståelse for oppgaven. 

Vi ser heller ikke problemet med lengden for NM-bane slik utvalget tydeligvis ser. Hvem har utvalget 

spurt for å komme til denne konklusjonen? Vi som mange ganger har arrangert NM har ikke hørt 

noen ting. Det sagt så er det fint mulig å redusere antall dager NM arrangeres på ved å akseptere 

flere øvelser samme dag og ha tilstrekkelig antall skiver. Arrangerer man fripistol på 25 meter så 

begynner man virkelig å spare tid. Det blir spennende å se hvordan det fungerer under årets NM. For 

øvrig er det trist at fripistol ikke skal ha finaler lengre. Det er fortsatt en VM-øvelse. 

Det at vi nå har enda en runde der vi i klubber og kretser skal gi tilbakemeldinger til et nytt forslag 

virker mer og mer som en utmattelsestaktikk for å få folk til å gi opp for deretter å kunne 

gjennomføre endringer og deretter hevde at det var lite innsigelser. Etter skytterkonferansen, hvor 

tilbakemeldingene var så klare, burde det ikke kommet noe nytt forslag. Debatten burde blitt avlyst 

og lagt bort inntil noen hadde kunnet svare på hvorfor debatten i det hele tatt har kommet opp. Det 

eneste stedet vi har sett at det har blitt hevdet at det er et problem med dagens antall 

norgesmestere er et innlegg fra 23. august 2017 av president Håvard Larsen på forbundets 

hjemmeside. Hva slags belegg har presidenten for å stille disse spørsmålene han gjør? Hva er tanken 

bak dette? Hvem har han snakket med som problematiserer dette? Disse spørsmålene har blitt stilt 

flere ganger uten å bli tilstrekkelig besvart. 

Vi velger å tro at det ikke er en skjult agenda i denne saken. Vi har tillit til at forbundet ønsker 

skytternes beste. Det er derfor med undring vi ser at det nedsatte utvalget velger å gå imot 

skytternorge. Dette kan for oss synes som et ønske om å markere seg selv og sine meninger fremfor 

å følge skytternes meninger og det de mener er det beste for sporten. Dette inntrykket forsterkes av 

utvalgets holdning til veteranklassene kontra dame-, junior- og ungdomsklassene underveis i 

prosessen. Hele tiden har det blitt opprettholdt tre veteranklasser i øvelser det har blitt foreslått å 

fjerne en del av de andre klassene. 

 

 



Til slutt en liten tanke fra oss selv som klubb som kanskje passer inn i denne diskusjonen:  

Utvalget stiller seg tvilende til påstanden om at det er positivt for rekrutteringen med dagens antall 

klasser og øvelser i NM. I løpet av de siste 25 år er det ikke noe problem å finne 20 skyttere som var 

lovende og falt fra når de nådde senioralder om ikke før. Er det gjort noe forsøk på å høre med disse 

om hvorfor de falt fra? Vi er helt sikre på at tilbakemelding fra disse vil være verdt å ta med seg 

videre i et arbeid som munner ut i et bedre utarbeidet forslag når det angår hvilke øvelser som skal 

telle som NM-øvelser og hvilke klasser vi skal ha. 

Denne diskusjonen bør avblåses før det foreligger mer bakgrunnsinformasjon på bordet. 

 

Brekstad, 28.03.2018 

Styret i Ørland pistolklubb 


