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Åpning 
 
Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter 
 
Sak 2: A) Godkjenning av saklisten 
 
  Forslag: 
Sak   1: Godkjenning av stemmeberettigede representanter  
Sak   2: Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden  
Sak   3: Valg av dirigent (er) for tinget utenom styret 
Sak   4: Valg av referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen 
Sak   5: Forbundsstyrets beretning for tingperioden 2017 og 2018 
Sak   6: Forbundsstyrets reviderte regnskap for 2017 og 2018 
Sak   7: Innkomne forslag og saker, inkludert lovsaker 
Sak   8: Fastsette kontingent 
Sak   9: Langtidsbudsjett og langtidsplan 
Sak  10: Engasjere revisor og fastsette dennes honorar 
Sak  11: Valg 
 
  Forbundsstyrets innstilling: 
  Forbundsstyrets forslag til sakliste godkjennes. 
 

B) Godkjenning av forretningsorden 
 
  Forslag: 
 

1. Tinget ledes av den valgte dirigenten. 
2. Protokollen føres av den valgte referenten. 
3. Representanter kan gis ordet 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag, settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre og 
2. min. tredje gang. Dirigenten kan foreslå avkortning av taletiden og strek 
for de inntegnede talere. 

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden  
har 1. min taletid. 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og undertegnes med 
organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker 
som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye 
forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg med flertall av de 
avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som 
ikke avgitt. 

7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og 
vedtak med antall stemmer for og imot. 
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Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes. 

 
 
Sak 3: Velge dirigent for tinget utenfor Forbundsstyret 
 
  Forslag: 
  Unn Birkeland 

 
Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyrets forslag til dirigent godkjennes. 

 
 

Sak 4: Velge referent og 2 representanter til å undertegne  
  protokollen 
   
  Forslag: 
  Referent: Dag Olav Rønning 

To representanter til å undertegne protokollen:  
   

Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyrets forslag til referent og representanter til å undertegne protokollen 
godkjennes. 

 
Sak 5: Behandle Forbundsstyrets beretning for 2017 og 
  2018.   
  Herunder: Utdeling av Hederstegn 
  Se vedlagte beretninger for 2017 og 2018 
 
  Forbundsstyrets innstilling: 
  De fremlagte beretninger for 2017 og 2018 godkjennes. 
 
Sak 6: Behandle Forbundsstyrets reviderte regnskap for  
  2017 og 2018. 
  Se vedlagte årsregnskap for 2017 og 2018 

 
  Forbundsstyrets innstilling: 
  De fremlagte regnskaper for 2017 og 2018 godkjennes 
 
Sak 7: Behandle innkomne forslag og saker, inkludert  
  lovsaker 
  Se eget vedlegg 

3



SAKSLISTE – Forbundstinget 2019 – Scandic Airport Hotell, Gardermoen Side 4  

 
Sak  8: Fastsette kontingent 

Forbundskontingenten for klubbene beregne i dag ut fra kr. 300,- per. klubbmedlem 
fom 21 år. 

  
  Forbundsstyrets innstilling: 

Forbundskontingenten for klubbene forblir uendret i tingperioden og beregnes ut fra 
kr. 300,- per. klubbmedlem fom 21 år. 

   
Sak 9: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 
  Se eget vedlegg 
 
  Forbundsstyrets innstilling: 
  Langtidsplan 2019-2021/22 og langtidsbudsjett 2019-2021/22, godkjennes. 
 
 
Sak 10: Engasjere statsautorisert revisor og fastsette honorar 
 
  Forslag 

Revisjonsfirmaet BDO AS engasjeres som statsautorisert revisor for Norges  
Skytterforbundet i tingperioden 2019-2021. Honoraret er beregnet til kr. 90 000,- per 
år. 

 
  Forbundsstyrets innstilling: 
  Forbundsstyrets forslag godkjennes. 
 
Sak 11: Valg 
  Velge representanter for 2 år til følgende tillitsverv. 

   
a) Forbundets president og visepresident 
b) Lederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité og 2 

varamedlemmer. 
c) Nestlederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité. 
d) 5 utvalgsledere i Breddeidrettskomiteen, 3 komitémedlemmer i Toppidrettskomiteen 

og 3 komitémedlemmer i Teknisk komité. 
e) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
f) Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
g) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene 
h) Valgkomité med leder, nestleder, 4 medlemmer med varamedlemmer 
i) Ordenskansler for NSF, med varakansler velges for 4 år  
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FORBUNDSSTYRETS BERETNING 2017 – 2018 

 
Forbundsstyret har hatt 12 ordinære styremøter i perioden april 2017 – mars 2019, fire 2-dagers 
møter og 8 ettermiddag/kveldsmøter. Forbundsstyret har arbeidet aktivt med å implementere 
beslutningene fra Forbundstinget i april 2017 og videreført de endringsprosessene som dette tinget 
startet. Med store og små saker er ca. 150 saker behandlet i perioden.  
 
Komitestrukturen 
Forbundstinget 2017 besluttet endret komitestruktur. De første ukene og månedene ble brukt til å 
implementere strukturen og avklare grensesnitt mellom komiteene, administrasjonen og styret. 
Komitestrukturen har overordnet fungert etter intensjonene, men styret har gjort seg en rekke 
erfaringer som gjør at styret fremmer noen justeringer av arbeidsdelingen mellom komiteene og 
utvalgene. 
 
Våpenloven 
Revidert våpenlov fikk ingen alvorlige negative konsekvenser for sportsskytingen i Norge. NSF har 
samarbeidet godt med Det Frivillige Skyttervesen (DFS) og Norges Jeger og Fiske Forbund (NJFF). I 
løpet av 2019 skal det utarbeides en forskrift som generalsekretær Arild Groven er aktiv i arbeidet 
med. 
 
Politiet samordner nå våpenkontorene innenfor fylker og regioner. Det har medført skjerpet 
oppfølging av gjeldende våpenlov og en god del steder vesentlig økt behandlingstid. 
 
Regelendringer 
Siden forbundstinget i 2017 har det vært brukt mye tid på oppdatering av reglementene våre. Dette 
gjelder ikke minst at NSF har fått utarbeidet et nasjonalt pistolreglement som først og fremst dekker 
feltpistol. Feltpistol har vært lite å gjøre med ISSF sitt pistolreglement for baneskyting. 
 
Nye ISSF øvelser 
Både ISSF og ESC ønsker å utvikle øvelsene innen alle grener og ikke minst hvordan disse øvelsene 
gjennomføres. Det er nå innført mixed-øvelser innen pistol, rifle og OL-trap som nye olympiske 
øvelser. Dette gjør at skyttersporten kan kjempe om 9 gullmedaljer til hvert kjønn. Skyting er en av 
de aller første idrettene til å ha 50/50. 
 
Det forventes store endringer innen finaleskytingene både i World Cup og mesterskap for å skape 
større publikumsinteresse innen TV, sosiale medier og på arenaene. 
 
Videre innfører ISSF et Masters for veteraner fra 2019. Det vil første gang bli arrangert i Tyskland i 
september 2019. 
 
SkytterAdmin 
SkytterAdmin ble startet opp i fjerde kvartal 2016 med klasseføring og startkort fra januar 2017. Vi 
hadde noen tekniske utfordringer med klasseføringen for 2018. Disse ble rettet og klasseføringen for 
2019 gikk som planlagt. Største utfordringen nå er at stevnearrangørene ikke legger inn resultatene i 
SkytterAdmin. Det er for mange arrangører som bare laster opp pdf-resultatene uten å oppdatere 
selve SkytterAdmin. 
 
Skyting.no & SkytterNytt 
Våren og sommeren 2017 oppdaterte NSF sine hjemmesider, ikke minst med mer nyhetspreget 
startside og menyer som gjorde det enklere å finne ønsket stoff. Dette er en kontinuerlig 
utviklingsprosess som har fortsatt gjennom hele perioden og vil fortsette fremover. 

6



2 
 

 
SkytterNytt har egen mappe med egne artikler på skyting.no som oppdateres fortløpende. Dessuten 
lages det en digital versjon i pdf 4 ganger i året som alle enten kan lese på skjerm eller skrive ut på 
papir. 
 
Administrasjonen 
Administrasjonen ble utvidet med 2 nyansettelser. Haakon Stensrud ble i 2017 ansatt som WEB-
redaktør for skyting.no og SkytterNytt. Tarjei Ravn ble tilsatt som anleggsrådgiver i 2018. 
Det ble videre engasjert nye landslagstrenere i perioden. 
 
Skytterkonferansen 
NSF gjennomførte den første Skytterkonferansen i januar 2018. Hensikten er at alle grener og hele 
NSF skal synes, ikke bare fagkonferansen for pistol og tilsvarende for rifle. Planen er å gjennomføre 
Skytterkonferansen årlig. De årene det er Forbundsting gjennomføres Skytterkonferansen samme 
helgen som Forbundstinget, mens de årene det ikke er Forbundsting gjennomføres Skytterkonfe-
ransen siste helgen i januar. 
 
Bragdstatuettene 
Bragdpoeng ble innført i NF på 1980-tallet, men bragdstatuettene har ikke blitt delt ut. Disse ble delt 
ut i forbindelse med Skytterkonferansen 2018, og dette blir en årlig foreteelse i forbindelse med 
Skytterkonferansen. 
 
Årets-priser 
I forbindelse med Skytterkonferansen har NSF innført 5 Årets priser. De 5 er årets skyttersjel, årets 
arrangør, årets klubb, årets nykommer og årets skytter. De 3 førstnevnte deles ut av breddeidretts-
komiteen, mens de 2 sistnevnte deles ut av toppidrettskomiteen. 
 
Skytterlandslaget 
Sportssjef Tor Idar Aunes langsiktige arbeid med våre landslagstrenere og landslagsskyttere sammen 
med Toppidrettskomiteen gir resultater. Ved inngangen til 2019 har Eirik Watndal vunnet kvoteplass 
innen skeet til OL i Tokyo. Henrik Larsen har tilsvarende vunnet kvoteplass innen rifle.  
 
NSF opplever svært god støtte fra Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund. NSF har nå to 
utviklingsprosjekter sammen med Olympiatoppen; Skytterlandslaget UNG og nytt prosjekt for 
paraskyting igangsatt våren 2019.  
 
NM Feltpistol og representasjonsskyttere 
Parallelt med utviklingen av nasjonalt regelverk for feltpistol, er det kommet opp ønske om å gjøre 
satsningene på representasjonsskyttere bedre og tydeligere. Det arbeides med utvikle NM Feltpistol, 
som er vårt største breddearrangement, til å bli enda mer severdig for publikum gjennom innføring 
av semidigitalisering som gjør at resultatene kan følges etter hver standplass på internett. Videre vil 
selve uttaket skje for 2019 i egen helg 2-3 uker før Nordisk Mesterskap medio september. 
 
Tilsvarende ønsker vi å utvikle Nordisk Trap og andre øvelser som ikke dekkes av ISSF og Fitasc. 
 
NM Veka 2018 
Norges Idrettsforbund fikk i 2018 for første gang etablert NM Veka. 17 idretter var med, blant dem 
NM Pistol bane. Kvalifiseringene foregikk i Gjesdal, mens finalene i OL-øvelsene ble vist direkte på 
NRK1 fra den nye Sola Skytehall. NSF vil delta tilsvarende på NM Veka 2019 som også vil bli arrangert 
i Rogaland. 
 
Nordisk Mesterskap 2018 
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Norge arrangerte Nordisk Mesterskap for alle ISSF-øvelser og Nordisk Trap i august 2018. Dette ble 
arrangert som stort mesterskap med både senior og junior klasser. For første gang bestod 
mesterskapet av utøvere fra7 land; Danmark, Estland, Finland, Island, Norge, Storbritannia og 
Sverige. I tillegg deltok gjesteskyttere fra Færøyene. 
 
Anleggssituasjonen 
De 2 siste årene har NSF-klubber fått etablert flere flotte skyteanlegg. Vi nevner spesielt Sola 
Skytehall ved Stavanger, Kuleisen i Haugesund og den nye utendørsbanen for pistol og rifle i Bodø. 
 
Det er identifisert 30-40 planer for nye skytebaneanlegg rundt omkring i Norge. Nå må vi arbeide 
aktivt for å få disse realisert.  
 
Løvenskioldbanen 
Ettersom NSF skulle arrangere Nordisk Mesterskap i 2018 for alle ISSF-grener, var det helt nødvendig 
å ruste opp deler av banen. NSF har leietagere på de meste av Løvenskioldbanen som forvalter baner 
og bygninger. Unntaket er miniatyrbanen som NSF drifter og forvalter selv. Frem til mesterskapet ble 
det etablert vesentlig bedre skiveoppsett på 24 skiver for 50M, etablert visningsløsning både på 
arenaen og gjort det mulig å følge alt på internett. Videre ble det etablert en ny kjøkkenløsning og 
kafeteria på midten av miniatyrbanen som ga vesentlig bedre muligheter for å ta vare på skyttere, 
jury og publikum. 
 
Høsten 2018 og frem til påske 2019 er det så etablert 10 skiver for 25M pistol (kaliber .22), 4 
luftskiver for 10M pistol og rifle, og en skive for viltmål 10M. Samtidig er det foretatt vesentlig 
forbedret isolering i gulv og vegger på alle delene av bygget. Det som gjenstår er isolering av taket. 
 
På pistolbanene til Bærum PK, OPK og OSS er det satt opp nye solide skivestativer. Spesielt 
aktiviteten på OSS sin pistolbane har vært stor det siste året. 
 
NSF har god dialog og et aktivt samarbeid med Bærum Kommune og Godseier Carl-Otto Løvenskiold. 
Begge varsler dog at de ønsker at NSF ytterligere ser på hvordan NSF kan redusere støy fra 
Løvenskioldbanen. 
 
Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus har pålagt NSF å gjøre noe med  
blyforurensning fra spesielt på lerduebanen. Det vil bli etablert rensedammer i løpet av 2019 og trolig 
forsegling av blyet som ligger i myra på Godseier Carl-Otto Løvenskiolds eiendom.  
 
European Shooting Confederation (ESC) 
ESC hadde sin ordinære General Assembly (GA) i Baku i 2017.  
 
International Shooting Sport Federation (ISSF) 
Det ble gjennomført en ekstraordinær General Assembly (GA) i vår internasjonale organisasjon ISSF i 
München i 2017. Tema her var hva IOC har bestemt og bestemmer.  
 
Videre ble det gjennomført ordinær GA i ISSF i 2018. Her ble Vladimir Lisin valgt som ny President for 
ISSF med 148 mot 144 stemmer for Luciano Rossi. Det er første gang på 36 år at ikke den samme 
presidenten er valgt. I det ordinære GA ble Tom Lauritzen gjenvalgt som medlem i pistolkomiteen og 
Ingrid Stubsjøen ble valgt inn i lov og regelkomiteen. Sistnevnte komite arbeider med lover og regler 
utover det sportslige. 
 
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) 
NSF er med i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) som nå har alle 54 norske særforbund som 
medlemmer. SFF velger blant annet hvem som sitte fra særforbundene i valgkomiteen til nytt 
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idrettsstyre som skal velges på idrettstinget i mai 2019. Presidenten i NSF har sittet i denne 
valgkomiteen fra september 2018 og frem til innstillingen ble fremlagt i mars 2019. 
 

Takk for innsatsen i alle klubber og kretser bygd på frivillighet og dugnadsinnsats. 
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Teknisk komité 2017-2018 

 

Teknisk komité har bestått av følgende medlemmer: 

Tom Lauritzen, leder 

Magnus Strømdal, pistol 

Grethe Martinsen, rifle 

Knut Leer. Leirdue 

Kato Nordsveen. Viltmål 

 

Teknisk komité ble oppnevnt som en helt ny komite på Tinget i 2017.  

Mandatet for TK var tilsynelatende klart, men det viste seg etter hvert at det var mange 
grenseoppganger, spesielt mot BIK. Det tok nok noen måneder før vi fikk sortert hvem som skulle 
sitte med de forskjellige hattene. Spesielt mot regelverk, hvor TK til å begynne med skulle være både 
regelverksutvikler og godkjennende enhet. For å få et formelt holdbar vedtaksregime ble utvikling av 
regelverk lagt til BIK og vedtak av regelverk lagt til TK.  

Det er også andre områder som trenger videre oppfølging for å unngå dobbeltarbeid som for 
eksempel dommeroppfølging og Norges rekorder, som til dels Forbundskontoret også holder på 
med. Omleggingen til ny komite struktur har på noen områder virket bra, men det er selvfølgelig ikke 
mulig å få alt til å fungere optimalt i løpet av en tingperiode. Mye arbeid gjenstår og med stadig nye 
forandringer fra ISSF blir hverdagen både spennende og utfordrende.  

En av de tingene vi holder på med er å utvikle er oppgaven som Teknisk Delegert. Dette er en viktig 
brikke for å opprettholde kvaliteten i Norgesmesterskap og rekordberettigede stevner. For å få 
tilnærmet lik gjennomføring er det viktig å få på plass en standardisert tilnærming til denne 
oppgaven.  

Det har i perioden vært gjennomført en konferanse i 2018, for Dommerinstuktører/internasjonale 
dommere i forbindelse med nytt regelverk fra ISSF. Det har også i 2019 vært en konferanse for 
dommerinstruktører (pistol) i forbindelse med nytt nasjonalt pistolreglement. Vi har hatt to møter i 
komiteen samt diverse telefonmøter og e-post konferanser.  

Komiteen har hatt et godt samarbeid og det fungerer godt, med stort sett bred enighet på tvers av 
grenene. 

Mvh  

Tom Lauritzen 

Leder TK 
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ÅRSRAPPORT 2017 TOPPIDRETTSKOMITEEN 

 

Toppidrettskomiteen (TIK) 

Sammensetning: 

Leder:  Ingrid Stubsjøen 

Nestleder: Ole Henrik Gusland 

Medlem: Svein Roger Stamnestrø 

Medlem: Tor Heiestad 

Medlem:  Vebjørn Berg 

Møter 

TIK har avholdt fem protokollførte møter i 2017, samtlige avholdt på Ullevål. Referater kan leses på 

www.skyting.no. Utover dette har det jevnlig vært arbeidsmøter per e-post og telefon. 

Toppidrettskomiteen har jobbet etter målene i langtidsplanen vedtatt på Forbundstinget 2017 som omhandler 

toppidrett. TIK har derfor i hovedsak jobbet mot sportssjef med oppfølging av organiseringen av 

toppidrettssatsingen gjennom Skytterlandslaget på tvers av grener, tilsetting av landslagstrenere, etablering og 

oppfølging av rutine av publisering av uttakskriterier, med mer. 

 

Skytterlandslaget 2017 

Landslagsledelse: 

Sportssjef:   Tor Idar Aune 

Landslagstrener junior/U23: Håkon Sørli (f.o.m. juli)  

Landslagstrener para:  Pernilla Svensson og Jonas Jacobsson (f.o.m. april) 

Landslagstrener rifle senior: Espen Berg-Knutsen (f.o.m. november) 

Landslagstrener skeet:  Lasse Johnsen (f.o.m. november) 

Landslagstrener OL-trap:  Magne Østby (f.o.m. november) 

 

Skytterlandslaget var uten tilsatte trenere i hoveddelen av 2017-sesongen. Rundt 60 utøvere på Skytterlandslaget 

fikk noe økonomisk støtte og med det like muligheter til å vise motivasjon og gjennomføringsevne som grunnlag 

for uttak til Skytterlandslaget påfølgende sesong. En av de større oppgavene for TIK i 2017 var dermed i 

samarbeid med sportssjef å få på plass trenere til 2018-sesongen. Trenere ble hentet fra både inn- og utland, og i 

løpet av høsten og vinteren var trener til de fleste treningsgruppene på plass. 

 

Sportslig hovedmål: 

Norske skyttere skal hevde seg på internasjonalt toppnivå, både individuelt og som lag i de olympiske og 

paralympiske øvelser (ref Langtidsplanen 2017-2019 (2021)). 

Måloppnåelse: 

Skytterlandslaget har delvis innfridd den overordnede sportslige målsettingen. Utøvere fra Skytterlandslaget har 

tatt medaljer på lag og individuelt i både internasjonale mesterskap og verdenscup i løpet av sesongen. Men det 

er særlig juniorene som har innfridd, med flere EM- og VM-gull på rifle, og topp 6-plasseringer i EM i både OL-

trap, skeet og viltmål. Under junior-VM i Tyskland i juni var det kun Kina som hentet flere medaljer i rifle enn 

det norske Skytterlandslaget. Disse strålende prestasjonene av juniorene lover svært godt for fremtiden. 

 

 

Prosjekt Skytterlandslaget Junior  

Et større utviklingsprosjekt, Skytterlandslaget Junior, kom på plass fra sommeren av i samarbeid med 

Olympiatoppen og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet er på tvers av alle grener, og målsettingen 

er å lære unge skyttere å være toppidrettsutøvere. Blant temaer gruppen jobbet med er treningsplanlegging, bruk 

av treningsdagbok, mental trening og fysisk trening. For å lede prosjektet ble Håkon Sørli ansatt fra og med juli.  

 

Samarbeid med Sverige ved Skytterlandslaget Para 

I april ble et samarbeid med Sverige etablert gjennom et felles paralympisk landslag for Norge og Sverige med 

felles landslagstrenere. Dette gav en større bredde i landslagstroppen og en mulighet til å utnytte hverandres 
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ressurser best mulig, og med det gi et bredere tilbud til de beste parautøverne. 

 

Kongepokal 2017 

Kongepokalene i 2017 ble utdelt innen rifle etter kriterier utarbeidet av forrige Fagkomité Rifle. Vinner av 

Kongepokal 2017 ble Katrine Lund for hennes resultat i NM 10m luftrifle (innledende + finale) og Kjell-Roar 

Livold for hans resultat i NM 50m 60 skudd liggende (innledende + finale).  

 

Uttakskriterier til internasjonale konkurranser 

Åpenhet og tydeliggjøring av kriterier for uttak til internasjonale konkurranser er et av hovedmålene i 

Langtidsplanen, og har vært en av de større oppgavene og prioriteringene for sportssjef og TIK. Her har det vært 

et tett samarbeid mellom TIK og sportssjef hvor samtlige uttakskriterier godkjennes av TIK før publisering. 

Hovedmålet er åpenhet og forutsigbarhet rundt uttak. Det er likevel utfordrende å utarbeide helt presise 

uttakskriterier som også tar høyde for skader og ekstraordinære situasjoner, samt som kan balansere flere hensyn 

og mål. Målet er å stille med utøvere som bidrar til å nå NSFs målsetting for toppidretten både på kort og lang 

sikt, og dette forutsetter utøvere som presterer sportslig både individuelt og i lag, og som har en langsiktig 

satsing.  

 

Antidoping-arbeidet 

Gjennomføring av Antidoping Norges e-læringsprogram Ren Utøver Alle er en forutsetning for å være på 

Skytterlandslaget, og samtlige utøvere og ledere på Skytterlandslaget gjennomførte dette i 2017.  

 

Skadefri 

I 2017 økte vi fokuset på fysisk trening for våre toppidrettsutøvere. Fysisk trening er først og fremst viktig for å 

forebygge belastningsskader, for dermed å unngå skadeperioder og forlenge karrierene til utøverne. Det er også 

viktig å ha utøvere som kommer godt ut av en toppidrettskarriere fysisk sett, i tillegg til at dette vil virke positivt 

under karrieren. Her har NSF hatt stor nytte av Olympiatoppen som har bistått med sine ressurser på området. 

NSF, Olympiatoppen og Skadefri satte derfor i gang et prosjekt for videreutvikling av treningskonsept for 

skyttere. Fokusområdene er prioritert med bakgrunn i skadeomfang, og først ut var stående stilling for 

rifleskyttere. To av våre utøvere på Skytterlandslaget bistod ved filming av treningsøvelser til appen Skadefri 

som Senter for idrettsskadeforskning står bak i samarbeid med blant annet Olympiatoppen. Denne appen er til fri 

bruk for alle, og vil derfor ha nytte for både topp og bredde i Skytter-Norge. 

 

Toppidrettsplan 

Høsten 2017 ble det utarbeidet Toppidrettsplan for 2018-sesongen. Toppidrettsplanen er vår handlingsplan 

innenfor toppidretten. Toppidrettsplanen er forankret i Langtidsplanen vedtatt på Forbundstinget 2017 og er 

styrende for arbeidet som gjøres innenfor toppidrettssatsingen i NSF. De store linjene og grunnverdiene i 

Toppidrettsplanen ble presentert for utøvere og trenere på kick-off for Skytterlandslaget i november 2017. 
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ÅRSRAPPORT 2018 TOPPIDRETTSKOMITEEN 

 

Toppidrettskomiteen (TIK) 

Sammensetning: 

Leder:  Ingrid Stubsjøen 

Nestleder: Ole Henrik Gusland 

Medlem: Svein Roger Stamnestrø 

Medlem: Tor Heiestad 

Medlem:  Vebjørn Berg 

Møter 

TIK har avholdt sju protokollførte møter i 2018, fire avholdt på Ullevål, to på skype/telefon og ett per e-post. 

Referater kan leses på www.skyting.no. Utover dette har det jevnlig vært arbeidsmøter per e-post og telefon. 

Toppidrettskomiteen har jobbet etter målene i langtidsplanen vedtatt på Forbundstinget 2017 som omhandler 

toppidrett. TIK har derfor i hovedsak jobbet mot sportssjef med oppfølging av toppidrettssatsingen gjennom 

Skytterlandslaget på tvers av grener, uttakskriterier og uttak, med mer. 

 

 

Landslag 2018 

Landslagsledelse: 

Sportssjef:   Tor Idar Aune 

Landslagstrener junior/U23: Håkon Sørli 

Landslagstrener para:  Pernilla Svensson og Jonas Jacobsson 

Landslagstrener pistol:  Uwe Knapp 

Landslagstrener rifle senior: Espen Berg-Knutsen 

Landslagstrener skeet:  Lasse Johnsen  

Landslagstrener OL-trap:  Magne Østby  

 

Sportslig hovedmål: 

Norske skyttere skal hevde seg på internasjonalt toppnivå, både individuelt og som lag i de olympiske og 

paralympiske øvelser (ref Langtidsplanen 2017-2019 (2021)). 

Måloppnåelse: 

Skytterlandslaget har delvis innfridd den overordnede sportslige målsettingen. Årets store høydepunkt var VM 

for alle grener arrangert i Sør-Korea i september, og para-VM i Sør-Korea i mai. Her ble også de første 

kvoteplassene til OL2020 utdelt. I september tok norske utøvere både på junior- og seniorsiden individuelle 

medaljer og lagmedaljer. Norge fikk også sine første kvoteplasser ved Erik Watndal som vant sølv og kvoteplass 

i skeet og Henrik Larsen som tok 4. plass og kvoteplass i helmatch rifle. Dette ble en god start på veien mot OL i 

Tokyo 2020. 

Ellers er det tatt flere medaljer individuelt og på lag i flere grener i andre internasjonale mesterskap og 

verdenscuper i løpet av året. Tiden går fort til OL 2020, men det er viktig med en langsiktig tankegang, særlig 

siden det har vært stor foryngelse på Skytterlandslaget de siste årene. Dette er svært bra for Skytterlandslaget på 

sikt, og det er derfor viktig å være tålmodig i arbeidet og forventningene.  

 

Skytterlandslaget Elite 

Skytterlandslaget Elite ble i 2017 etablert for å ha et apparat for de aller beste skytterne. Her tilrettelegges det for 

maksimal satsing mot neste OL og PL, med et individuelt tilpasset opplegg for utøverne på dette nivået. I februar 

ble Heidi Sørlie-Rogne og Henrik Larsen tatt ut til Skytterlandslaget Elite på bakgrunn av sine internasjonale 

prestasjoner siste sesong, samt treningsvilje, evne til planlegging og gjennomføring, langsiktighet og seriøsitet i 

satsing. Her er også samarbeidet med Olympiatoppen svært nyttig for å kunne gi disse utøverne nødvendig 

tilrettelegging.  
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Kongepokal 2018 

Kongepokalene i 2018 ble utdelt innen pistol etter kriterier utarbeidet av TIK. Vinner av Kongepokal 2018 ble 

Gunrid Kjellmark for hennes resultat i NM sportspistol (innledende + finale) og Ole Henning Fjeld for hans 

resultat i NM 10m luftpistol (innledende + finale). Førstnevnte resultat ble skutt under direktesendt TV-sending 

fra NM-veka – en stor opplevelse. 

 

Uttakskriterier til internasjonale konkurranser 

Uttakskriterier har også i 2018 vært blant hovedoppgavene TIK har jobbet med i samarbeid med sportssjef. 

Målet er åpenhet og tydeliggjøring av kriterier for uttak til internasjonale konkurranser, ref Langtidsplanen 

vedtatt av Forbundstinget 2017. Det gjøres mye erfaringer, og særlig er det viktig å presisere målet med de 

enkelte kriteriene. Vi ønsker å stille med de beste utøverne i enhver konkurranse, og samtidig må det tas hensyn 

til økonomi, lagsammensetning og måloppnåelse på lang sikt. Foryngelse er også et mål, da vi innen enkelte 

grener ikke vil ha mange satsende utøvere om bare få år dersom det ikke tas grep for å gi de unge en sjanse til å 

utvikle seg og få erfaringer internasjonalt. Lagbygging er også helt sentralt på Skytterlandslaget, og gjenspeiles 

også i de generelle uttakskriteriene som ligger til grunn for alle uttak gjennom året.  

 

Antidoping-arbeidet 

Gjennomføring av Antidoping Norges e-læringsprogram Ren Utøver Alle er en forutsetning for å være på 

Skytterlandslaget, og samtlige utøvere og ledere på Skytterlandslaget gjennomførte dette i 2018.  

 

Toppidrettsplan 

Det blir hvert år lagt ned mye arbeid i å utarbeide Toppidrettsplan for kommende sesong, og høsten og vinteren 

2018 ble det utarbeidet Toppidrettsplan for 2019-sesongen. Dette dokumentet er forankret i Langtidsplanen 

vedtatt på Forbundstinget 2017 og er vår handlingsplan for toppidrettssatsingen i Norges Skytterforbund. Både 

uttakskriterier og verdigrunnlaget for arbeidet som gjøres i treningsgruppene på Skytterlandslaget baseres på 

Toppidrettsplanen.  

 

Rekordberettigede stevner 

Toppidrettskomiteen søkte gjennom spalte i Skytternytt etter flere arrangører som ville søke om å få sitt stevne 

berettiget for Norgesrekorder, ihht Fellesreglementet 2.7.2. Det er ønskelig for å heve status på enkeltstevner, 

øke deltagelse. Dette vil gi en fin anledning hvor både topp og bredde kan samles på stevner og samtidig kjempe 

om norgesrekorder. Det var positiv respons på dette, men det er stadig ønske om flere søknader.  

 

Utdeling av priser på Skytterkonferansen 2018 

To priser ble delt ut blant de beste utøverne våre på Skytterkonferansen 2018. Årets Utøver ble Malin 

Westerheim og Årets Talent ble Henrik Larsen.  

 

Trenere 

TIK har også ansvar for å utdanne trenere på nivå 3 og 4, samt identifisere kandidater til utdannelse som 

internasjonale trenere. I 2018 ble det sendt to kandidater på internasjonalt trenerkurs i regi av ISSF, hvor begge 

er potensielle kandidater til å jobbe inn mot Skytterlandslaget og i NSF i fremtiden. Dette er et viktig arbeide 

som også vil kreve tålmodighet og langsiktighet. 
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Årsberetning Breddeidrettskomiteen 2017 
I tiden etter forbundstinger har BIK gjennomført tre møter, i tillegg til seminar sammen med 
administrasjonen. BIK benytter i hovedsak telefonkonferanser til sine møter, noe som har vist seg 
effektivt. Dette holder administrasjonskostnadene nede, samt at det minsker reisetid for komiteens 
medlemmer. Hovedfokuset har vært på å få i gang den nye organisasjonen som har tatt et langt steg 
bort fra tidligere grenorganisering. Samtidig er det satt i gang et stort arbeide med justering av 
konkurranse- og fellesreglementet til forbundet. Dette arbeidet vil vi se effekten av utover i 2018, og 
det skal være gjeldende fra 01. januar 2019. 

 

Mvh 

Kenneth Eikenes 
Leder BIK 
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Årsmelding Breddeidrettskomiteen 2018 
I årets som har vært har BIK gjennomført fire møter. BIK benytter i hovedsak telefonkonferanser til 
sine møter, men ett av møtene har i år vært to-dagers med fysisk tilstedeværelse på Ullevål. 
Hovedfokuset i 2018 har vært å få på plass nytt nasjonalt regelverk i tillegg til justeringer i 
fellesreglementet. Dette viste seg å bli en møysommelig prosess, og mange i organisasjonen 
engasjerte seg i dette arbeidet. 

Den første felles fagkonferanse ble arrangert på Gardermoen – Skytterkonferansen 2018. Her ble 
heder og ære gitt til dem som har oppnådd bragdstatuetter, og tilbakemeldingene fra deltagerne var 
gode. 

 

Mvh 

Kenneth Eikenes 
Leder BIK 
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ÅRSBERETNING BIK STATISTIKK 
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ÅRSBERETNING BIK STATISTIKK 2017 
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Konkurranser i NSF 2017, fordelt på krets per gren 
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ÅRSBERETNING BIK STATISTIKK 2018 
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Konkurranser i NSF 2018, fordelt på krets per gren 
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STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2017

Norges Skytterforbunds (NSF) verdier er nedfelt i forbundets Langtidsplan 2017 -19/20:
NSF skal utøve sin virksomhet innenfor de etiske og moralske verdier nedfelt i Norges Idrettsforbunds
og Norges Skytterforbunds lover, regler og reglementer.
Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet.
Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
NSF visjon er "Livslang skyteglede" og NSF skal videreutvikle skyting som en
attraktiv, trygg og sunn idrett, der både bredde og topp blir ivaretatt.

NSF består av 20 særkretser og 510 klubber med ca 33100 medlemmer.
Norges Skytterforbund har lokaler på Ullevaal Stadion, Oslo.

Antall sykedager i 2017 var totalt 128.
Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet er bra.
Forbundet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.
Forbundet har 7 heltidsansatte og 3 deltidsansatte, herav 3 kvinner.
Totalt utgjør dette 8,5 årsverk, inkludert vaktmesteren på Løvenskioldbanen.

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.
Årsregnskapet viser et positivt resultat på kr. 1 870 455.
Løvenskioldbanens gikk i balanse.

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Styret gjør følgende disponeringer av overskuddet:
- Kr 1 870 455 tilføres fri egenkapital

yard Larsen
resident

/.9i

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppiddrettskomiteen/

Styremedlem

Oslo, 27. mai 2018

Line Te dalen
Visepresident

~
Kenneth Eikenes

Leder Breddeidrettskomitten/

Styremedlem

Tom Lauritzen Arild Groven

Leder Teknisk/ Generalsekretær

Styremedlem
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Norges Skytterforbund

Resultatregnskap 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER

NOTE
1

2017 2016

Sponsor- og salgsinntekter 2 502594 581 070
Offentlige tilskudd 3 10443427 10454396
Andre inntekter 4 13 185099 12620432

Sum driftsinntekter 24 131 120 23655898

KOSTNADER
Varekostnad 33249 54 102
Lønns- og personalkostnader 5 7013707 7554266
Tilskudd 7 1 632599 1 562214
Andre driftskostnader 6 13865 161 13843127

Sum driftskostnader 22544716 23013710

Driftsresu Itat 1 586404 642189

Finansposter
Finansinntekter 285009 110953
Finanskostnader 958 1 711

Sum finansposter 284051 109242

ÅRSRESULTAT 1 870455 751 430

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital 12 1 870455 551 430
Disponert til utvikling Løvenskioldbanen 12 0 200000
Sum disponering 1 870455 751 430
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Norges Skytterforbund

Balanse per 31. desember

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

NOTE 2017 2016

Investeringer i aksjer og andeler 14 200000 200000
Sum finansielle anleggsmidler 200000 200000

Sum anleggsmider 200000 200000

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 9 750245 1 240 299
Andre kortsiktige fordringer 8 492717 744072
Sum fordringer 1 242963 1 984371

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd Idrettens konsernkontosystem 10 20032826 16899544
Andre bankinnskudd 11 334 342 298085
Sum bankinnskudd 20367 168 17 197629

Sum omløpsmidler 21 610 131 19 182001

SUM EIENDELER 21 810 131 19382001

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Breddemidler 12 406650 406650
Løvenskioldbanen 12 600000 600000
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 1 006650 1 006650

Annen egenkapital
Egenkapital 12 11 997848 11 446418
Arets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 12 1 870455 551 430
Sum annen egenkapital 13868 303 11 997848

Sum egenkapital 14874953 13004498

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2001 303 1 270580
Skatt og offentlige avgifter 626 165 587728
Annen kortsiktig gjeld 13 4307710 4519 194
Sum kortsiktig gjeld 6935 178 6377503

Sum gjeld 6935 178 6377503

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21 810 131 19382001

Oslo, 27. mai 2018

Håvard Larsen Line Teppda - Kenneth Elkenes
''resident Visepresident Leder Breddeidrettskomitten/

Styremedlem

Ingrid Stubsjøen Torn Lauritzen
Leder Toppiddrettskomiteen/ Leder Teknisk/

Styremedlem Styremedlem

Arild Groven
Generalsekretær
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Noter til regnskapet 2017

NOTE 1 - Regnskapsprinsipper
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov for små foretak.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites lov og god regnskapsskikk i Norge.

Period iserin gsregler
Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter
sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er gitt for. For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved
periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Forbundskontingent

Forbundskontingenten på kr 100 pr.medlem blir inntektsfort samme år som den blir betalt.

Øvrig kontingent blir inntektsfort påfølgende år.

Omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter
seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av
individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Aksjer og andeler i andre selskap

Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene vurderes til anskaffelseskost for aksjene og andelene med mindre nedskrivning er nødvendig.
Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.
Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede.

Pensjon

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balansefort.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

NOTE 2 - Salgs- og markedsinntekter
2017 2016

- Annonser Skyttemytt 71 250 141 099
- Markedsinntekter 72797 124858
- Salg av kurshefter, reglementer, merker etc. 358547 315 113

502594 581 070

NOTE 3 - Offentlige tilskudd
Det er inntektsført følgende tilskudd:
- Rammetilskudd 3 358646 3 128979
- Regiontilskudd 1499058 1431 526
- Utviklingsorientert ungdomsidrett 547925 557621
- Integreringstilskudd 922509 867986
- Øremerkede midler fra OLT/NIF (inkl.stipend) 4 115 289 4 468284

10 443427 10 454396

NOTE 4 - Andre inntekter
- Inntekt Løvenskioldbanen 1 464583 1 407762
- Forbundskontingent• 3 245000 3 056700
- "1 00-kronen" 3 370400 3 256600
- Abonnementsinntekter Skyttemytt 3 370300 3 231 900
- Kurs- og medlemsinntekter 529086 369 121
- Momskompensasjon 945964 976604
- Andre inntekter 259766 321 745

13 185099 12 620432
"Forbundskontingenten på kr 100 pr.medlem blir inntektsfortsamme år som den blir betalt.
Øvrig kontingent blir inntektsført påfølgende år.

NOTE 5 - Personalkostnader
Lønn 5 345445 5 546420
Arbeidsgiveravgift 848515 878277
Pensjonskostnader 389521 586928
Forsikring 106485 89514
Stipend 350000 582500
Andre personalkostander inkl. tilbakeføringer 97 103 28959
Refusjon lønn,aga,etc -123362 -158 332

7 013707 7 554266

Norges Skytterforbund hadde pr. 31.12.17 10 ansatte, tilsammen 8,5 årsverk. Lønn til generalsekretær beløper seg til kr 809 662 og annen
godtgjørelse kr 15 504 i 2017 (totalt kr 792 834 i 2016). Lønn og annen godtgjørelse til president utgjør kr 0 i 2017 (kr 35 000 i 2016).
Det er i tillegg utbetalt kr 16 302 (kr 69 800 i 2016) i samlet honorar og godtgjørelser til resten av styret i 2017.

Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.2017.
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger
tilfredsstiller kravene i denne lov.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31.12.2017.

Revisjonshonorar for lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 64 437,50 inkl. mva og kr 6 875 inkl. mva i andre tjenster i 2017 (kr 135 807 totalt i 2016).
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NOTE 6 - Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2017 2016
Kontorkostnader 1 906545 1 256 289
IT-kostnader 326317 247 773
Medlemsregister 1 453886 677 802
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 1212 149 377 342
Idrettsfaglig bistand, honorarer, fysioterapi og lege 1949261 2485 330
Reise- og oppholdskostnader 5 291 799 5 150 497
Kostnader Skyttemytt 150968 2297 922
Driftskostnader Løvenskioldbanen 1062297 771 460
Påmeldingsavgifter 511 939 578 710

13 865161 13843 126

NOTE 7 - Tilskudd
- Tilskudd særkretser 278465 239 887
- Tilskudd klubber 1 254 134 1 284 526
- Tilskudd andre organisasjoner/arrangementer 100000 37 801

1 632599 1 562 214

NOTE 8 - Andre fordringer
Forskuddsbetalte kostnader 206762 140 857
Påløpte inntekter 285955 321 973
MVA termin 6 0 25 415
NIF utstyrsmidler 0 255 827

492717 744 072

NOTE 9 - Debitorer
Debitormassen er oppført til pålydende, det er avsatt kr 300 000 til tap på krav (samme som i 2016).

NOTE 10 - Bankinnskudd Idrettens konsemkontoordning
Norges Skytterforbund ble i 2015 deltager i en konsemkontordning i DnB administrert av NIF. Deltagerene i konsernkonto-
ordningnen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte
oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsemkontoordningen,
som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i
kontosystemet. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at
Norges Skytterforbund har tilgang på innestående midler på konsemkonto. Pr 31.12.17. utgjør forbundets fordring på
konsemkonto kr 20 032 826.

NOTE 11 - Andre bankinnskudd
Andre bankinnskudd inneholder kr 334 342 i bundne skattetrekksmidler.

NOTE 12 - Egenkapital

Egenkapital
med selvpålagte
restriksjoner

Egenkapital 01.01.17 1 006 650
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Avsatt Løvenskjoldbanen

Annen
egenkapital

1 1 997 848

1 870 455

Sum
egenkapital
13 004 498

1 870 455
0

Egenkapital 31.12.17 1006650 13 868303 14874 953

NOTE 13 - Annen kortsiktig gjeld

2017 2016
Forbundskontingent 3 370400 3245 000
Feriepenger 503 730 422 180
Påløpte kostnader og forskuddsfakturerte inntekter 433580 852 014

4 307710 4519 194

NOTE 14 - Aksjer
Anskaffelses-

Investering i aksjer tidspunkt
Skytternes og jegemes hus AS 24.11.2010

Antall
200

Stemme og
eierandel

20 %
Kostpris Bokført verdi
200 000 200 000
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR REGNSKAPET 2017

Styret i Norges Skytterforbund har avgitt et regnskap for året 2017 med et mindreforbruk /
overskudd på kr. 1.870.455,00. Driftsoverskuddet er på kr. 1.586.404,00.

Ved behandlingen har Kontrollkomiteen hatt følgende dokumenter tilgjengelig: Årsregnskap
inklusive styrets økonomiske beretning 2017, avdelingenes regnskap, uavhengig revisors
beretning, protokoller fra forbundstinget i 2013 og 2017 og langtidsbudsjettet 2017 / 2021
vedtatt på forbundstinget i 2017.

På forbundstinget i 2017 ble det vedtatt en strukturendring i forbundet som medførte at de
4 fagkomiteene ble erstattet med 3 komiteer. Mindreforbruket skyldes i hovedsak
underforbruk på de nedlagte fagkomiteene og økt innbetaling av kontingent fra
klubbmedlemmene.

Ved gjennomgang av årsregnskapet mener Kontrollkomiteen at det er budsjettert i henhold
til tingvedtak, herunder den satsingen på toppidrett som ble vedtatt på forbundstinget i
2013.

Regnskapet viser en fri egenkapital på kr. 13.868.303,00. Styret har derfor et økonomisk
handlingsrom utover de 8 millioner kroner som tilsvarer ett års drift.

Oslo, 20.06.2018

/%x'1'1 K

Rune Sørlie
Leder Kontrollkomiteen
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STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2018

Norges Skytterforbunds (NSF) verdier er nedfelt i forbundets Langtidsplan 2017 -19/20:
NSF skal utøve sin virksomhet innenfor de etiske og moralske verdier nedfelt i Norges Idrettsforbunds
og Norges Skytterforbunds lover, regler og reglementer.
Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet.
Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
NSF visjon er "Livslang skyteglede" og NSF skal videreutvikle skyting som en
attraktiv, trygg og sunn idrett, der både bredde og topp blir ivaretatt.

NSF består av 19 særkretser og 525 klubber med ca 34000 medlemmer.
Norges Skytterforbund har lokaler på Ullevaal Stadion, Oslo.

Antall sykedager i 2018 var totalt 522.
Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet er bra.
Forbundet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.
Forbundet har 10 heltidsansatte og 4 deltidsansatte, herav 3 kvinner.
Totalt utgjør dette 10,6 årsverk, inkludert vaktmesteren på Løvenskioldbanen.

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.
Årsregnskapet viser et positivt resultat på kr. 2 716 028.
Løvenskioldbanens gikk kr 1,8 mill i underskudd jmf styrevedtatte investeringer og miljøutbedringer.

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Styret gjør følgende disponeringer av overskuddet:
- Kr 1 871 028 tilføres fri egenkapital
- Kr 845 000 tilføres breddemidler.

Cam'
d Larsen

resident

/
19'7c=~~~~

I ngrid Stubsjøen

Leder Toppiddrettskomiteen/

Styremedlem

Oslo, 26. mars 2019

Kenneth Eikenes
Leder Breddeidrettskomitten/

Styremedlem

Tom Lauritzen A  Groven
Leder Teknisk/ Generalsekretær

Styremedlem
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Norges Skytterforbund

Resultatregnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER

NOTE
1

2018 2017

Sponsor- og salgsinntekter 2 349286 502594
Offentlige tilskudd 3 11 008882 10443427
Andre inntekter 4 17104635 13185099

Sum driftsinntekter 28462803 24131 120

KOSTNADER
Varekostnad 1 187 33249
Lønns- og personalkostnader 5 9127 538 7013707
Tilskudd 7 794310 1 632599
Andre driftskostnader 6 16 171 491 13865 161

Sum driftskostnader 26094525 22544716

Driftsresultat 2368 278 1 586404

Finansposter
Finansinntekter 348037 285009
Finanskostnader 287 958

Sum finansposter 347750 284051

ÅRSRESULTAT 2716028 1 870455

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital 12 1 871 028 1 870455
Disponert til breddemidler 12 845000 0
Sum disponering 2716028 1 870455
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Norges Skytterforbund

Balanse per 31. desember

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

NOTE 2018 2017

Investeringer i aksjer og andeler 14 80000 200000
Sum finansielle anleggsmidler 80000 200000

Sum anleggsmider 80000 200000

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 9 516013 750 245

Andre kortsiktige fordringer 8 1 311 387 492717
Sum fordringer 1 827400 1 242963

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd Idrettens konsernkontosystem 10 18 167991 20032826

Andre bankinnskudd 11 468941 334 342

Sum bankinnskudd 18636932 20367 168

Sum omløpsmidler 20464332 21 610 131

SUM EIENDELER 20 544332 21 810131

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Breddemidler 12 1 251 650 406650
Løvenskioldbanen 12 600000 600000
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 1 851 650 1 006650

Annen egenkapital
Egenkapital 12 13868303 11 997848
Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 12 1 871 028 1 870455
Sum annen egenkapital 15 739 331 13868 303

Sum egenkapital 17590 981 14874953

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 774 514 2001 303

Skatt og offentlige avgifter 788 958 626 165

Annen kortsiktig gjeld 13 1 389879 4307710
Sum kortsiktig gjeld 2953351 6935 178

Sum gjeld 2953351 6935178

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 20544 332 21 810 131

Oslo, 26. mars 2019

åvard Larsen

President

Kenneth Eikenes

Leder Breddeidrettskomitten/

Styremedlem

Ingrid Stubsjøen Tom Lauritzen Arild Groven
Leder Toppiddrettskomiteen/ Leder Teknisk/ Generalsekretær

Styremedlem Styremedlem
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Noter til regnskapet 2018

NOTE I - Regnskapsprinsipper
Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov for små foretak.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites lov og god regnskapsskikk i Norge.

Periodiserin gsregler
Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter
sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er gitt for. For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved
periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Forbundskontingent

Hele forbundskontingenten blir inntektsført samme år som den blir fakturert.

Omlopsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter
seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av
individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Aksjer og andeler i andre selskap

Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene vurderes til anskaffelseskost for aksjene og andelene med mindre nedskrivning er nødvendig.
Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.
Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede.

Pensjon

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balansefort.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

2018 2017
NOTE 2 - Salgs- og markedsinntekter
- Annonser Skyttemytt 47 375 71 250
- Markedsinntekter 70 826 72 797
- Salg av kurshefter, reglementer, merker etc. 231 085 358 547

349 286 502 594

NOTE 3 - Offentlige tilskudd
Det er inntektsført følgende tilskudd:
- Rammetilskudd 3544111 3 358 646
- Regiontilskudd 1 584 068 1499 058
- Utviklingsorientert ungdomsidrett 544 485 547 925
- Integreringstilskudd 963 128 922 509
- øremerkede midler fra OLT/NIF (inkl.stipend) 4 373 090 4 115 289

1 1 008 882 10 443 427

NOTE 4 - Andre inntekter

- Inntekt Løvenskioldbanen 1 514 190 1464 583
- Forbundskontingent* 13 155 500 3 245 000
- "100-kronen" 0 3 370 400
- Abonnementsinntekter Skyttemytt 0 3 370 300
- Kurs- og medlemsinntekter 326 811 529 086
- Momskompensasjon 1 061 681 945 964
- Nordisk landskamp 781 250 0
- Andre inntekter 265 204 259 766

17 104 635 13 185 099
*I 2018 ble prinsippene for inntektsføring av Forbundskontingent
1 2018 vil man derfor ha en høyere inntekt siden kr 3 370 400 var

endret. Dvs at man nå inntektsfører alt samme år som det fakureres.
avsatt fra 2017.

NOTE 5 - Personalkostnader

Lønn 7345 783 5 345445
Arbeidsgiveravgift 1 104800 848515
Pensjonskostnader 351 814 389521
Forsikring 124790 106485
Stipend 130000 350000
Andre personalkostander inkl. tilbakeføringer 137 725 97 103
Refusjon lønn,aga,etc -67375 -123362

9127538 7 013707
Antall årsverk 10,6 8,5

Norges Skytterforbund hadde pr. 31.12.18 13 ansatte, tilsammen 10,6 årsverk. Lønn til generalsekretær beløper seg til kr 833 711 og annen
godtgjørelse kr 17 717 i 2018 (totalt kr 825 166 i 2017). Lønn og annen godtgjørelse til president utgjør kr 0 i 2018 (kr 0 i 2017).
Det er ikke utbetalt honorar eller godtgjørelser til resten av styret i 2018 (kr 16 302 i 2017).

Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.2018.
Forbundet er pliktig til å Ila tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger
tilfredsstiller kravene i denne lov.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31.12.2018.
Revisjonshonorar for lovpålagt revisjon er kostnadsføn med kr 61 187,50 inkl. mva og kr 5 625 inkl. mva i andre tjenster i 2018 (kr 71 312 totalt i 2017).
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NOTE 6 - Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2018 2017
Kontorkostnader 1 763 747 1906 545
IT-kostnader 502 814 326 317
Medlemsregister 0 1453 886
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 675 581 1 212 149
ldrettsfaglig bistand, honorarer, fysioterapi og lege 1921 343 1 949 261
Reise- og oppholdskostnader 7 672 391 5 291 799
Kostnader Skyttemytt 112 849 150 968
Driftskostnader Løvenskioldbanen 2 747 613 1062 297
Påmeldingsavgifter 775 152 511 939

16 171 491 13 865161

NOTE 7 - Tilskudd 

-'rilskudd særkretser 290 000 278 465
- Tilskudd klubber 464 324 1 254 134
- Tilskudd andre organisasjoner/arrangementer 39 986 100 000

794 310 1 632 599

NOTE 8 - Andre fordringer
Forskuddsbetalte kostnader 55 555 206 762
Påløpte inntekter 1255 299 285 955
MVA termin 6 533 0

1 311 387 492 717

NOTE 9 - Debitorer

Debitormassen er oppført til pålydende, det er avsatt kr 300 000 til tap på krav (samme som i 2017).

NOTE 10 - Bankinnskudd Idrettens konsemkontoordning
Norges Skytterforbund ble i 2015 deltager i en konsemkontordning i DnB administrert av NIF. Deltagerene i konsemkonto-
ordningnen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte
oppstå i anledning av konsemkontoordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsemkontoordningen,
som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i
kontosystemet. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at
Norges Skytterforbund har tilgang på innestående midler på konsernkonto. Pr 31.12.18. utgjør forbundets fordring på
konsemkonto kr 18 167 991.

NOTE 11 - Andre bankinnskudd
Andre bankinnskudd inneholder kr 468 941 i bundne skattetrekksmidler.

NOTE 12 - Egenkapital

Egenkapital

med selvpålagte
restriksjoner

Egenkapital 01.01.18 1 006 650
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Disponert til breddemidler 845 000

Annen

egenkapital

13 868 303

1 871 028

Som

egenkapital

14 874 953

1 871 028

845 000
Egenkapital 31.12.18 1 851 650 15 739331 17590981

NOTE 13 - Annen kortsiktig gjeld

2018 2017
Forbundskontingent 0 3370400
Feriepenger 772017 503 730
Påløpte kostnader og forskuddsfakturerte inntekter 617862 433580

1 389879 4307710

NOTE 14 - Aksjer

Anskaffelses-
Investering i aksjer tidspunkt

Skytternes og jegemes hus AS 24.11.2010
Antall

200

Stemme og
eierandel

20 %
Kostpris Bokført verdi
200 000 80 000
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR REGNSKAPET 2018 

Styret i Norges Skytterforbund har avgitt et regnskap for året 2018 med et mindreforbruk/ 

overskudd på kr. 2.716.028. Driftsoverskuddet er kr. 2.368.278. 

Forbundet har nå virket i to år etter omorganiseringen på tinget i 2017 og begynner etter 

hvert å sette seg. Dermed blir det enda lettere å treffe med budsjetter. Årets overskudd 

skyldes i stor grad endringen i prinsippene for inntektsføring for av forbundskontingenten. 

Det vises her til note 4 til regnskapet. Ved behandling av regnskapet har Kontrollkomiteen 

hatt følgende dokumenter tilgjengelig: Årsregnskap inklusive styrets økonomiske beretning 

for 2018, avdelingenes regnskap, uavhengig revisors beretning, protokoll fra forbundstinget i 

2017 og langtidsbudsjettet 2017 / 2021 vedtatt på forbundstinget i 2017. 

Ved gjennomgang av årsregnskapet mener Kontrollkomiteen at det er budsjettert i henhold 

til tingvedtak, herunder den satsingen på toppidrett som ble vedtatt på forbundstinget i 

2017. 

Regnskapet viser en fri egenkapital på kr. 15. 739.331. Styret har derfor det nødvendige 

økonomiske handlingsrommet utover de ca. 8 millioner kroner som tilsvarer et års drift. 

Revisor konkluderer også med at regnskapet gir et rettvisende bilde av forbundets finansielle 

stilling per 31. desember 2018. 

, 24.04. 2019 

##i c_[J;-4
--

e Sørlie 
Leder 

9Ht�l\9-ev 
Roy Hjetland 

Medlem 
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FORSLAG, INKL. LOVSAKER 
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Sak 7.1 Endring av NSFs lov §17 pkt. 10 h) 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: NSFs lov §17, pkt. 10 h) endres slik: 

Dagens tekst: Valgkomite med leder, nestleder og 4 medlemmer med varamedlemmer 

Ny tekst: Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer 

Endringen gis virkning fra og med valget på Forbundstinget 2019 

Begrunnelse: Dagens valgkomite består av totalt 10 personer, inkludert varamedlemmer. 
Det store antall medlemmer skyldes at NSF tidligere hadde fire fagkomiteer og man ønsket 
den gang å sikre at alle fagkomiteene var representert i valgkomiteen. Det var da i praksis 
slik at medlemmene hadde ansvaret for å finne kandidater til sin egen fagkomite. Forslaget 
fra forbundsstyret oppfyller de kravene som er gitt i NIFs lovnorm for særforbund, jf. §17, 10 
e) 

Lovkomiteens kommentar: 

Forslaget gjelder endring av NSFs lov og må behandles av Forbundstinget. Lovendring må vedtas med 
2/3 flertall jfr. NSFs lov § 26 (1). 
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Sak 7.2 Lovendringer i tingperioden 2019-2021 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å oppdatere NSFs lov i samsvar med 
fremtidige lovendringer fattet av NIF. 

Begrunnelse: Lovendringer vedtas på Idrettstinget, men NIF er også gitt myndighet til å 
revidere lovverket i tingperioden. Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov trer i kraft 
straks og har virkning selv om NSFs lov ikke er oppdatert. Det blir derfor en unødvendig 
forsinkelse, hvis NSF i slike tilfeller, først kan oppdatere sin lov etter behandling på eget 
forbundsting. 

Dette forslaget er synonymt med forslag i sak 7.1 som ble vedtatt på Forbundstinget i 2017. 

Lovkomiteens kommentar: 

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov trer i kraft straks. Om tinget gir 
forbundsstyret denne fullmakt vil styret kunne iverksett eventuelle endringer pålagt av NIF 
på en smidig og effektivt måte og i tråd med NSFs lov § 26 (2). 
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Sak 7.3 Fellesreglementet pkt.1.3.3 flyttes til del II 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.3.3, Instruks for komiteenes virksomhet, flyttes til del II. 

Begrunnelse: NSFs lov fastsetter hvilke komiteer forbundet skal ha og dette kan bare endres 
av Forbundstinget. Instruks for den enkelte komite bør imidlertid reguleres i 
Fellesreglementet del II, slik at styret kan justere instruksen når det viser seg nødvendig, 
uten å måtte avvente et tingvedtak. Dette bl.a. for å kunne tillegge komiteene nye oppgaver 
som forbundet må løse i tingperioden. 

Lovkomiteens kommentar: 

Det er uheldig at instruks for komiteer kan endres under tingperioden. Komitemedlemmer 
kan risikere å få oppgaver som er helt annerledes enn da de var valgt inn, også oppgaver de 
er ikke egnet til. 

Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet og må behandles av Forbundstinget. 
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Sak 7.4 Endring i Fellesreglementet del I pkt. 1.2.1.5 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.2.1.5 tom pkt. 1.2.1.11 flyttes til del II 

Begrunnelse: De overordnede bestemmelsene vedrørende Bragdmerket bør bare kunne 
endres etter tingvedtak. Forbundsstyret finner det imidlertid lite formålstjenlig at detaljer 
rundt poengberegning etc. skal måtte tingbehandles.  

Lovkomiteens kommentar: 

Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet og må behandles av Forbundstinget. 
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Sak 7.5 Endring i Fellesreglementet del I, nytt pkt. 1.2.1.5 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Nytt pkt. 1.2.1.5 lyder som følgende: 

Nærmere detaljer vedrørende Bragdmerket reguleres i Fellesreglementet del II 

Begrunnelse: Forslaget er en konsekvens av vedtaket i sak 7.4 

Lovkomiteens kommentar: 

Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet og må behandles av Forbundstinget. 
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Sak 7.6 Endring Fellesreglementet pkt.1.4.4.2 vedrørende protestgebyr  

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Første setning endres slik: I nasjonale stevner skal protestgebyret være kr. 300.-. 

Begrunnelse: Protestgebyret har vært uforandret i en årrekke. Internasjonalt er 
protestgebyret tilsvarende kr. 500, men styret velger å foreslå en lavere sats. En økning vil 
også kunne føre til at færre unødvendige protester fremmes. 

Lovkomiteens kommentar: 

Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet og må behandles av Forbundstinget. 
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Sak 7.7 Fellesreglementet pkt.1.4. Premiering og protestbestemmelser flyttes 
til del II 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.4.2, 1.4.3 og 1.4.4 vedrørende premiering og 
protestbestemmelser flyttes til del II 

Begrunnelse: Fellesreglementet del I bør regulere generelle og overordnede forhold, mens 
endringer og tilpasninger på detaljnivå må kunne vedtas av forbundsstyret. 

Lovkomiteens kommentar: 

Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet og må behandles av Forbundstinget 

52



Sak 7.8 Fellesreglementet pkt.1.5. 2. Endring av tekst 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.5.2 endres slik: 

Dagens tekst: 

Forslag til endring som kan vedtas av forbundsstyret (Del 2) skal være behandlet senest på 
forbundsstyremøte i oktober for å kunne være gjeldende for påfølgende år 

Ny tekst: 

Forslag til endring som kan vedtas av forbundsstyret (Del 2) skal være behandlet senest på 
forbundsstyremøte i november for å kunne være gjeldende for påfølgende år. Dersom 
forbundsstyret vedtar endringer innen et kalenderår, skal disse tydelig annonseres på 
forbundets hjemmeside og ikke tre i kraft før minimum 1 måned etter annonseringen. 
Rettelse: forbundsstyret 

Begrunnelse: Forbundsstyret avholder årets siste møte i oktober eller i november. Det kan 
videre oppstå forhold som gjør at styret må vedta endringer i Fellesreglementet i løpet av 
året. Styret vil være handlingslammet hvis de ikke gis mulighet til å endre eget reglement i 
løpet av året i de tilfeller hvor dette er nødvendig. 

Lovkomiteens kommentar: 

Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet og må behandles av Forbundstinget 

53



Sak 7.9 Oppgavefordeling innen Breddeidrettskomiteen (BIK) 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Instruks for BIK er regulert i Fellesreglementet pkt. 1.3.3.2. Styret foreslår noen 
endringer av oppgavefordelingen innen BIK i forhold til det som lå til grunn ved tingvedtak 
om ny organisasjonsstruktur i 2017: 

Anleggsutvalget som nå, med sterkere fokus på SkytterAdmin 

Ungdomsutvalget som nå 

Utdanning og opplæringsutvalget utvides med ansvar for dommerutdanningen (fra ARD) 

Arrangemetsutvalget vil omfatte å utvikle NM-arrangementene, utvikle og holde vedlike en 
arrangementshåndbok, støtte NM-arrangørene og overordnet ansvar for terminlisten. 
Representasjonsutvalget vil omfatte internasjonal representasjon som ikke er TIK, blant 
annet Nordisk Trap, feltpistol, PPC 1500 og veteranrepresentasjon.
Informasjonsutvalget utgår 

Begrunnelse: Endringsforslagene er basert på erfaringer med ny komitestruktur i 
tingperioden og vil sørge for en mer formålstjenlig fordeling av oppgaver internt i BIK. 

Lovkomiteens kommentar: 

Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet og må behandles av Forbundstinget. 
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Sak 7.10 Fellesreglementet pkt.1.3.4 Endring av instruks for kretsene 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.3.4 endre slik: 

Dagens tekst: 

a) Stimulere til samarbeid mellom lagene i kretsen, administrere og organisere 
skyting, med det formål å høyne det regionale og nasjonale nivå. 

b) Anbefale opprettelse og nedleggelse av lag 
c) Foreslå årlig kontingent fra lagene, søke om økonomisk støtte fra forbund og 

idrettskrets, og innenfor kretsen medvirke til at det økonomiske grunnlag for lag 
og krets blir best mulig. 

d) Arrangere kretssamlinger, ta ut skyttere til kretslag og i samarbeid med andre 
kretser, planlegge og gjennomføre interkretskamper og eventuelle distrikts-
mesterskap. 

e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap og dele ut KM-medaljer. 
f) I samarbeid med Breddeidrettskomiteen og lagene, fastsette stevner på termin-

listen som gir skytterne et variert stevnetilbud i forhold til mesterskap og 
representasjonsoppgaver. 

   Samordne lagenes stevnesøknader og utarbeide terminliste. I den grad det er 
nødvendig for å unngå stevnekollisjoner skal nabokretser involveres i kretsens 
terminlistearbeid. 

g) Forestå den regionale opplæring av idrettsfaglige og administrative tillitsmenn i 
samsvar med forbundets planer. 

h) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av baneanlegg. 
i) Kretsstyrene har rett og plikt til å fremme forslag på kandidater til forbundets 

tillitsverv overfor forbundets valgkomité. 
 

 

Ny tekst: 

a) Stimulere til samarbeid mellom lagene i kretsen. 
b) Anbefale opprettelse og nedleggelse av lag 
c) Foreslå årlig kontingent fra lagene, søke om økonomisk støtte fra forbund og 

idrettskrets, og innenfor kretsen medvirke til at det økonomiske grunnlag for lag 
og krets blir best mulig. 

d) Arrangere kretssamlinger. 
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap og dele ut KM-medaljer. 
f) Samordne og godkjenne lagenes stevnesøknader og kvalitetssikre terminlisten. 
g) Forestå den regionale opplæring av idrettsfaglige og administrative tillitsmenn i 

samsvar med forbundets planer. 
h) Formidle faglig bistand ved planlegging og bygging av baneanlegg. 
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i) Kretsstyrene har rett og plikt til å fremme forslag på kandidater til 
forbundets tillitsverv overfor forbundets valgkomité. 

Begrunnelse: Flere kretser har ytret ønske om endringer i instruksen som gjør at denne blir 
mer i samsvar med de oppgaver som kretsene faktisk utfører. 

Lovkomiteens kommentar: 

Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet og må behandles av Forbundstinget. 
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Sak 7.11 Antall skytterkretser i NSF 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Skytterkretsene følger samme inndeling som idrettskretsene. Ny inndeling er 
gjeldende fra 1. januar 2020. 

Begrunnelse: Det er naturlig at NSFs særkretser, geografisk samsvarer med idrettskretsene.  
Idrettskretsene er beslutningsmyndighet for alle lov- og organisasjonssaker i klubbene. For 
skytterkretsene vil det også skape utfordringer å skulle forholde seg til idrettskretser i 
andre fylker, både rent organisatorisk og med hensyn til bistand og økonomisk støtte.  

Lovkomiteens kommentar: 

Organisasjonskart ved punkt 1.3.1 må endres. Forslaget gjelder endring av del 1 av 
Fellesreglementet og må behandles av Forbundstinget.  

Punkt 3.7 om kretser fordelt på distrikter må endres av forbundsstyret som en konsekvens 
av vedtaket. 
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Sak. 7.12 Ansvar for konkurransereglement flyttes til Teknisk komite (TK) 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret 
 
Forslag: Ansvar for konkurransereglement legges til TK, med forbundsstyret som 
vedtaksmyndighet 
 
Begrunnelse: Det er, etter styrets mening, mer formålstjenlig at ansvar for regelverk flyttes 
fra Breddeidrettskomiteen (BIK) til TK og da slik at endelig godkjenning av regelendringer 
vedtas av forbundsstyret. TK har bredere dommerkompetanse for alle grener og løsningen vil 
også redusere antall oppgaver i BIK. 
 
 
Lovkomiteens kommentar: 
 
I dag har både den utarbeidende organ (BIK) og den godkjennende organ (TK) 
dommerkompetanse i forbindelse med regelendringer. Endringsforslaget betyr da at det stilles 
tilsvarende krav til Forbundsstyret om at det finnes dommere fra alle grener i styret. 
 
Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet og må behandles av Forbundstinget. 
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Utvalget som utpekes av forbundsstyret består av tre dommerinstruktører.



Sak. 7.13 
 
 
Forbundsstyrets kommentar til forslag nr. 1. Kvalitetssikring av konkurransereglement 
 
Forbundsstyret er enig i at prosessen rundt arbeidet med endringer i konkurransereglementet, 
kunne vært løst bedre. Dette må imidlertid løses ved en presisering av mandater, i stedet for å 
tilføre enda et organ i beslutningsprosessen. Tas forslaget til følge, vil det medføre at enhver 
endring av konkurransereglementet må gjennom en unødvendig byråkratisk prosess frem til 
vedtak. 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget 
 
Lovkomiteens kommentar: 
 
Hvis forslaget vedtas vil dette betyr endring av Fellesreglementets punkt 1.3.3. og må i så fall 
behandles av Forbundstinget.  
 
 
Forbundsstyrets kommentar til forslag nr. 2. Lovkomite-benytte kompetanse 
 
Dagens tekst, jf. NSFs lov § 21 (4) lyder: 

NSFs lovkomité er rådgivende organ for Forbundstinget og Forbundsstyret og skal uttale seg 
om forslag til endringer i forbundets lov og fellesreglement. 

Komiteen har rett og plikt til å fremme forslag om nødvendige rettinger eller endringer. 

Lovkomiteen er et rent rådgivende organ i lovsaker og i saker som angår Fellesreglementet. 
Det er å gå langt ut over intensjonen i NSFs lov §21 (4) hvis lovkomiteen skal konsulteres 
hver gang en regel eller en bestemmelse skal endres i tingperioden. 
Forbundsstyret mener videre at dagens lovtekst ivaretar de oppgavene som bør ligge til en 
lovkomité i NSF. 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget 
 
Lovkomiteens kommentar: 
 
Hvis forslaget vedtas vil dette betyr endring av NSFs lov § 21 (4) og må i så fall behandles av 
Forbundstinget. Lovendring må vedtas med 2/3 flertall jfr. NSFs lov § 26 (1). 
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LANGTIDSPLAN 2019-2021 (2022) 

Side 1 

Innledning 

LANGTIDSPLAN 
Langtidsplanen er forbundets overordnede plan og vedtas på Forbundstinget. Rammene for 
planen kan justeres av forbundsstyret med hensyn til målsetninger og gjennomføringsplaner 
dersom vesentlige forutsetninger for planen endres. Planen bygger på Norges Idrettsforbunds 
prioriterte satsingsområder i Idrettspolitisk Dokument. 

VISJON 
Livslang skyteglede! 

VIRKSOMHETSIDÉ 
NSF skal videreutvikle skyting som en attraktiv, trygg og sunn idrett, der både bredde og topp 
blir ivaretatt.   

VERDIER 
- Inkluderende 
- Engasjerende 
- Ansvarlig 
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LANGTIDSPLAN 2019-2021 (2022) 

Side 2 

Norges Skytterforbunds innsatsområder 

1. BREDDEIDRETT 
a) Rekruttering 

b) Voksenidrett 

c) Utdanning 

d) Skyting for mennesker med funksjonsnedsettelser 

2. ORGANISASJONSUTVIKLING 
a) Klubbutvikling og klubbdrift 

b) Informasjon, kommunikasjon og digitalisering 

c) Internasjonalt fellesskap og ansvar 

3. TOPPIDRETT 

4. ANLEGG 
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LANGTIDSPLAN 2019-2021 (2022) 

Side 3 

Hovedmål 

- Norges Skytterforbund ønsker å beholde medlemmer i et livslangt perspektiv, og øke 

antall medlemmer i klubbene. Spesielt er det viktig å ivareta ungdom, for å hindre 

frafall og sikre videre idrettsglede og engasjement i idretten. 

- Vi må legge til rette for allsidig aktivitet for alle uavhengig av økonomi, alder, kjønn, 

funksjonsevne og nivå man ønsker å drive aktiviteten på. Vi må jobbe for en mer aktiv 

bredde og øke stevneaktiviteten i alle våre grener. 

- NSFs mål innenfor innsatsområdene må gjøre organisasjonen bedre slik at 

skyttersporten kan nå visjonen om å tilby skyteglede i et livslangt perspektiv til sine 

medlemmer. 

- Utvikle verktøy for klubbene som gjør hverdagene på klubbnivå enklere. Effektivisering, 

forenkling og modernisering skal bidra til at det blir frigjort mer tid til å skape aktivitet 

på klubbnivå. 

- Bidra til økt samarbeid mellom alle norske skytterorganisasjoner. 

- Videreutvikle kontakten med myndighetene i saker som omhandler våpen, og 

opprettholde og øke forståelsen for skyttersportens egenverdi og eksistensberettigelse. 

- Arbeide for at det i våpenlovgivningen ikke innføres bestemmelser som unødvendig 

begrenser utøvelsen av skyting som idrett. 

- Norske skyttere skal hevde seg på internasjonalt toppnivå, særlig i de olympiske og 

paralympiske øvelsene. Satsingen innen toppidrett skal styrkes gjennom en felles 

satsing på “Skytterlandslaget” på tvers av grener. 

- Bedre potensialet for reklame- og sponsorinntekter ved å fortsette arbeidet med å 

profilere og presentere “Skytterlandslaget” og deres prestasjoner. 
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LANGTIDSPLAN 2019-2021 (2022) 

Side 4 

1) Breddeidrett 

Skyting skal være en idrett for alle og NSF skal rekruttere, ivareta og utvikle utøvere på alle 

nivå. Det viktigste klubbene tilbyr sine medlemmer er aktivitet. NSF ønsker at klubbene skal 

skape god og variert aktivitet for mange og legge til rette for at de kan være aktive hele livet. 

Videre å tilby et relevant og attraktivt tilbud uansett alder, nivå og grad av funksjonsevne. 

 

Skyting er en av Norges mest populære aktiviteter og med stor voksenaktivitet. Aktiviteten 

skal være kompetansebasert og all aktivitet bør ledes av trenere, ledere og dommere med 

tilstrekkelig kompetanse. Klubbene skal sørge for god våpen- og sikkerhetsopplæring for alle 

nye medlemmer. 

1 A) REKRUTTERING 

MÅL 
Rekruttering er hovedsakelig klubbenes ansvar. Ved å tilby et attraktivt og allsidig 

aktivitetstilbud kan klubbene øke rekrutteringen og hindre frafall. Vi ønsker spesielt fokus på 

rekruttering av ungdom og kvinner, og ønsker å øke både antall medlemmer i aldersgruppen 

13-25 år, og kvinnelige medlemmer med 2 % i løpet av perioden. 

TILTAK 
• Utvikle en skyteskole som et verktøy i rekrutteringsarbeidet 

• Utvikle kurs i skyteteknikk  

• Ny Ungdomscup for alle grener 

• Inkludere viltmål i det ordinære Landsstevnet for rekrutter 

• Opprette et eget Landsstevnet for rekrutter for lerdue 

• Arrangere ungdomssamlinger hvert år 

• Videreutvikle idébanken som et verktøy for rekruttering og økt aktivitet 
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LANGTIDSPLAN 2019-2021 (2022) 

Side 5 

• Markedsføre trenerpoolen for å gi mer variasjon, kvalitet og faglig påfyll i treningshverdagen  

• Økt satsing på feltpistol som NSFs største gren, bl.a. ved etablering av representasjonslag og 

digitalisering av resultater fra feltstevner. 

 

1 B) VOKSENIDRETT 

MÅL 
Klubbene skal legge til rette for rekruttering av skyttere i alle aldre, både barn, ungdom og 

voksne. Skyting er en av idrettene i Norge med størst aldersspenn og er en unik møteplass for 

ungdom, voksne og seniorer. Dette er viktig å ivareta og videreutvikle. 

Skytterklubbene skal være en arena hvor man kan trene sammen, få tilhørighet i et sosialt 

miljø og treningen kan bidra til å bevare god fysisk og psykisk helse. 

TILTAK 
• Utarbeide en oversikt over muligheter for å kombinere skyting med høyere utdanning i Norge 

• Legge til rette for å øke antall voksne konkurranseaktive 

• Skape et attraktivt trenings- og konkurransemiljø lokalt 

• Legge til rette for rekruttering på alle alderstrinn 

1 C) UTDANNING 

MÅL 
For å øke aktiviteten må vi øke kvaliteten og kompetansen på mottakerapparatet i klubbene. 

Vi skal utdanne flere instruktører, trenere og dommere slik at vi får bedre kvalitet og innhold 

på trening og konkurranser. 

Ved hjelp av Trenerløypa ønsker NSF at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til 

kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette 

for god aktivitet i klubbene. 
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LANGTIDSPLAN 2019-2021 (2022) 

Side 6 

Vi skal fortsatt ha fokus på utdanning av dommere for å sikre god kvalitet på gjennomføring av 

stevner og konkurranser, men vi skal også jobbe for å flere dommere ut i virke. 

Vi ønsker å stimulere til at flere kvinner utdanner seg til trenere og dommere. 

TILTAK TRENERUTDANNING 
• Gjennomføre minimum: 

• Ett Trener 1 kurs årlig i grenene viltmål og lerdue 

• To Trener 1 kurs årlig i rifle 

• Fem Trener 1 kurs årlig i pistol 

• Arrangere et årlig trenerkurs for kvinner 

• Gjennomføre ett Trener 2 kurs annet hvert år i samarbeid med presisjonsidrettene (Bowling, 

Bueskyting, Curling og Biljard) 

• I løpet av perioden skal det utvikles materiell til Trener 2 (Lerdue) og Trener 3 (Pistol og Rifle). 

• Tilby regionale etter- og videreutdanningstiltak (EVU-tiltak) for trenere på alle nivåer i 

samarbeide med andre særforbund og idrettskretsene 

• Videreutvikle E-læring som verktøy for trenerutdanningen 

• Utdanne flere internasjonale trenere som skal ha en rolle inn mot Skytterlandslaget, RTT eller 

andre satsingsgrupper 

TILTAK DOMMERUTDANNING 

• Gjennomføre minimum 6 dommerkurs årlig 

• Arrangere et årlig dommerkurs for kvinner 

• Utvikle materiell til dommerutdanning viltmål 

• Utvikle materiell for oppdatering av nasjonale dommere i alle grener etter hver internasjonale 

regelendring 

• Vedlikeholde og oppdatere det nasjonale dommerregisteret 

• Videreutvikle e-læring som verktøy for dommerutdanningen 
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Side 7 

• Sørge for at våre internasjonale dommere får erfaring og internasjonale juryoppdrag slik at de 

opprettholder lisensen sin og utvikler seg videre som internasjonale dommere. Arbeide for at 

disse kommer i posisjonering til internasjonale verv. 

• Muligheten til å gi våre dommere juryerfaring gjennom Nordisk Skytter Region (NSR) skal 

brukes aktivt og som et supplement til oppdrag gjennom ESC og ISSF 

• Gjennomføre samlinger for internasjonale dommere og dommerinstruktører  

• Benytte internasjonale dommere og dommerinstruktører som teknisk delegert eller andre 

juryoppdrag under NM for både å gi internasjonale dommere mer erfaring, men også for å 

bidra til at NM blir gjennomført i henhold til regelverket 

• Etablere/bygge regelverkskurs / skytelederkurs 

• Lage system for registrering av utført dommeroppdrag 

 

1 D) SKYTING FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 

MÅL 
Mennesker med funksjonsnedsettelser skal være en viktig målgruppe for NSF. Klubbene skal være 

viktige sosiale møteplasser og vi skal inkludere tilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser i vårt 

ordinære idrettstilbud. 

Vi skal arbeide for økt deltakelse for grupper som trenger spesiell tilrettelegging, og aktivitetstilbudet 

til mennesker med funksjonsnedsettelser skal i størst mulig grad inkluderes i øvrig aktivitet. Dette 

gjelder både på klubbnivå og innen toppidretten.  

Vi skal arbeide innenfor kjerneprosessene; rekruttere, ivareta, utvikle og prestere. 

Funksjonsnedsettelse betyr i denne sammenheng mennesker med: 

- Fysisk funksjonsnedsettelse 

- Nedsatt syn 

- Nedsatt hørsel 
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Side 8 

TILTAK 
• Kartlegge status i klubber: Antall klubber med medlemmer som har en funksjonsnedsettelse, 

ulike tilbud i klubbene og behovet for kompetanse- og utviklingstiltak. 

• Arbeide for rekruttering av grupper som trenger spesiell tilrettelegging, spesielt ved å 

videreføre etablerte samarbeid med rehabiliteringssentre som en viktig rekrutteringsarena for 

NSF. 

• Bistå skytterkretser og klubber med å presentere skyting på Grenseløse Idrettsdager i regi av 

Norges idrettsforbund (NIF). 

• Etablere et godt samarbeid med NIFs regionale fagkonsulenter på fagområdet. 

• Bidra til å synliggjøre behovet for ledsager-, fritids- og støttekontaktordning inn mot NIF, samt 

vise muligheter for økt aktivitet for flere utøvere gjennom endringer i regelverk. 

• Rekruttere og skolere flere mennesker med funksjonsnedsettelse som trenere, ledere og 

tillitsvalgte i klubber, skytterkretser og forbundet sentralt. 

• Bidra til rekruttering av flere utøvere med funksjonsnedsettelser i utvalg og styrer, også 

internasjonalt. 

• Videreutvikling av integrerte nasjonale konkurranser 

• NSF skal ved integreringskonsulenten bistå klubber og kretser i forhold til følgende temaer: 

o Tilrettelegging før oppstart 
o Praktisk støtte ved oppstart 
o Oppfølging 
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Side 9 

2) Organisasjonsutvikling 

MÅL 
Fortsette å sikre organisasjonen et godt økonomisk grunnlag. 

Å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå 

diskriminering, trakassering og hets. 

Utvikling av riktig og økt kompetanse i alle organisatoriske ledd skal være fokus i 

organisasjonsutviklingsarbeidet. 

Jobbe for å få et mer aktivt og styrket faglig kretsapparat som kan bidra til økt aktivitet og 

bedre tilbud lokalt. 

TILTAK 
• Utvise nulltoleranse for diskriminering og trakassering, uansett kjønn, etnisk bakgrunn, 

livssyn, seksuell orientering eller funksjonshemming. 

• Gjennomføre rolleavklaringer og utviklingsprosesser for eget samarbeid i 

forbundsstyret, komiteer og utvalg. 

• Ha tydelige mandater for alle utvalg på sentralt nivå. 

• Færre og mer fokuserte oppgaver for kretsstyrene. 

• Utarbeide en beredskapsplan for krisehåndtering ved internasjonale 

representasjonsoppdrag. 

2 A) KLUBBUTVIKLING OG KLUBBDRIFT 

MÅL 
Aktiviteten skal være kjernevirksomheten i alle klubber, og det må utvikles verktøy for at 

klubbhverdagen blir enklere. Effektivisering, forenkling og modernisering skal bidra til at det 

blir frigjort mer tid til å skape aktivitet på klubbnivå. 
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Side 10 

Med vårt klubbutviklingsprosjekt ønsker vi å bidra til at flere klubber får en velfungerende 

klubbledelse med god organisasjonsforståelse. 

Stimulere til at flere kvinner påtar seg lederverv på klubb- og kretsnivå. Økt fokus på 

nettverksbygging og styrking av kvinnenettverk. 

TILTAK FOR KLUBBUTVIKLING OG KLUBBDRIFT 
• Arrangere nettverkssamlinger for kvinnelige utøvere og ledere i organisasjonen. 

• Markedsføre kvinner i sentrale verv på alle nivåer som forbilder for neste generasjon 

frivillige. 

• Tilby klubbutviklingsprosesser for klubber og kompetansehevende tiltak for ledere og 

andre tillitsvalgte. 

• Skolering og oppfølging av klubbveiledere og kurslærere. 

• Årlig sende deltakere på lederkurs for ungdom og nettverkssamlingers for unge ledere 

i regi av NIF, og ha en strategi for oppfølging av deltakerne. 

 

2 B) INFORMASJON, KOMMUNIKASJON OG DIGITALISERING 

MÅL 
Markedsføre skyting.no som primær kilde til informasjon. 

Alle kretser og klubber tar i bruk verktøyet SkytterAdmin, for på sikt å gjøre det lettere å 

rapportere inn og tilgjengelig gjøre resultater, og holde medlemslister ved like. 

Utbedre innhold i Skytternytt på nett og produsere saker som når større målgrupper samt 

jevnlig publisering av Skytternytt-saker. 

Oppnå tilstedeværelse blant medlemmene og vekke engasjement. 
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Vi ønsker å tilrettelegge for større dekning i mediene av sportslige prestasjoner, og vise fram 
skyting som en aktuell og profesjonell idrett. 
 
Bruke Facebook til å spre saker fra forbundet og skyting.no, blant annet resultatoppdatering 
fra større konkurranser og mesterskap. 
 
Bruke Twitter som verktøy for å opplyse pressen om større hendelser og idrettslige 
prestasjoner. 
 
Bruke Instagram som verktøy for å nå den yngre målgruppen og dele relevante bilder og 
informasjon knyttet til aktivitet i forbundet. 
 

TILTAK FOR INFORMASJON, KOMMUNIKASJON OG DIGITALISERING 
• Utarbeide en kommunikasjonsplan 

• SkytterAdmin 

o Forbedre og videreutvikle dagens løsninger 

• Skyting.no 

o Forbedre katalog-strukturen og kvalitet på søkefunksjonen slik at det blir 

kortere responstid og mer effektive søk. 

o Utbedring av enkeltsider og navigering. 

o Fortløpende publisering av resultater ved større internasjonale 

stevner/mesterskap, og alle Norgesmesterskap. 

• Skytternytt 

o Tiltak som gjør at leserkretsen blir større 

o Utgivelse av PDF fire ganger i året, med både tidligere publiserte og nye saker 

• Sosiale medier 

o Oppdatere om større mesterskap og konkurranser, både nasjonale og 

internasjonale, men også Skytternytt-saker og andre saker på nett. 
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o Sportssjefen sender ut pressepakke og oppdateringer ved større internasjonale 

mesterskap. 

o Bevisst bruk av Twitter som informasjonskanal i forhold til pressen. 

 

 

2 C) INTERNASJONALT FELLESSKAP OG ANSVAR 

MÅL 
NSF skal som medlem av International Sport Shooting Federation (ISSF), European Shooting 

Confederation (ESC), World Shooting Parasport (WSPS) og Nordisk Skytter Region (NSR) 

arbeide aktivt for å fremme idrettens ideelle mål. 

TILTAK 
• NSF skal fremme kandidater til internasjonale tillitsverv innen alle overordnede 

organisasjoner vi er tilknyttet. 

• NSF skal sende delegater til organisasjonenes generalforsamlinger for å markedsføre 

forbundets synspunkter. 

• NSF skal bidra til å videreføre det nordiske samarbeidet. 
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3) Toppidrett 

MÅL 
Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, 

avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner 

på internasjonalt toppnivå. 

Hovedmålsetting er at norske skyttere skal hevde seg på internasjonalt toppnivå, både 

individuelt og som lag i de olympiske og paralympiske øvelser. Det er et overordnet mål å få 

frem skyttere til finaleplass og medaljer i internasjonale toppidrettskonkurranser. 

Vi skal skape et sportslig og sosialt tilbud som gir våre skyttere mulighet til å trene og 

konkurrere på øverste internasjonale nivå. Alle utøvere som vil bli best i verden, og som er 

villige til å legge ned det som kreves, skal få muligheten uavhengig av alder, kjønn, 

funksjonsevne, gren og geografi. 

Skytterlandslaget skal spille en positiv rolle i den samlede aktiviteten i NSF, både ved 

profilering eksternt og ved å tilføre opparbeidet kunnskap til breddeaktiviteten.  

 

TILTAK 

• Utvikle og videreføre samarbeid på tvers av alle grener og grupperinger i NSF, 

herunder drift av Skytterlandslaget. 

• Prioritering av undergruppene Skytterlandslaget Elite og Skytterlandslaget UNG. 

• Aktivt samarbeid og dialog med Antidoping Norge. Alle utøvere og ledere i 

internasjonale oppdrag for NSF skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver. 

Gjennomføre prosess for å nå status som Rent Særforbund. 
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• Tydeliggjøre arbeidskrav i hver gren og gi tettere individuell oppfølging for å sikre at 

utøvere og trenere kjenner til hva som kreves for å bli best. 

• Åpenhet om og tydeliggjøring av uttakskriterier til internasjonale konkurranser 

• Videreutvikle samarbeidet med Olympiatoppen. 

• Satsingsområder på teknisk og taktisk trening, fysisk trening og skadeforebygging, 

mental trening, treningsplanlegging, forberedelse og konkurranseprestasjoner. 

• Skape et produkt av Skytterlandslaget som gjør oss attraktive i media og på det 

kommersielle markedet.  

• Utvikle flere trenere og ledere til nasjonalt og internasjonalt toppnivå. 
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4) Anlegg 

MÅL 
Det er behov for flere skytebaner, spesielt i byer og tett befolkede områder. Samtidig ser vi at 

mange skytebaner får utfordringer i forhold til støy, miljøkrav og reduserte åpningstider. 

Det er videre viktig med god anleggskompetanse både sentralt og lokalt for å bedre klubbenes 

rammevilkår. 

TILTAK 
• Følge opp NIFs nye anleggspolitikk, herunder utarbeide mål og strategier for 

anleggsområdet i NSF 

• I samarbeid med NIF, utarbeide prioriteringslister over større anlegg av nasjonal 

betydning/programsatsing 

• Videreføre arbeidet med etablering av et nasjonalanlegg for skyting 

• Oppfordre klubbene til å samarbeide med idrettsrådene ved utvikling av prioritetslister 

over anlegg i kommunene 

• Lage egen anleggsmeny på NSFs hjemmeside med bl.a. tekniske krav til skytebaner, 

skjemaer for internkontroll og maler for baneinstrukser 

• Aktivt bistå klubbene ved hjelp av NSFs anleggsrådgiver 

• Anleggsutvalget videreutvikles som en ressurs/kompetansebase i forhold til 

anleggsrådgiver og NSFs organisasjonsledd 
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11.04.2019

Valgkomiteens innstilling til forbundstinget 2019-2021
 

Fag Alder Yrke Bosted Ny Gjenvalg Rokering Mobilnr E-mailadresse
President Håvard Larsen R 63 Partner Lørenskog Gjenvalg 93081013 mail@havardlarsen.net
Visepresident Line Teppdalen V 46 Miljøarbeider Løten Gjenvalg 95931763 lineteppdalen@hotmail.com 

Leder BIK Bjørn Harald Vik P 55 Offiser   Brekstad Ny 92483100 bjhvik@gmail.com
Leder TIK Ingrid Stubsjøen R 29 Siviløkonom Oslo Gjenvalg 97979860 ingrid.stubsjoen@gmail.co
Leder TK Tom Lauritzen P 68 Seksjonssjef Bodø Gjenvalg 98261690 toml@uritzen.no
Vara 1 Esten Murbreck P 62 Offiser / R Hamar Gjenvalg 91990568 esten.murbreck@yahoo.no 
Vara 2 Maren Galguften Lunsæter R 28 Prosjekt ing. / Geolog Tromsø Rokering 93450848 maren_gl@hotmail.com

Nestleder BIK Thomas Strøm P 48 Seniorrådgiver Stavanger Gjenvalg 92459812 thomas.strom@lyse.net 
Utvalgsleder BIK Ann Jeanette Tornsberg L 38 DAK operatør Hemnes Ny 41209311 ann.j.torn@gmail.com
Utvalgsleder BIK Kenneth Eikenes L 44 Offiser Oslo Rokering 90864806 ke.eikenes@gmail.com
Utvalgsleder BIK Arne Hjelmeseter L 49 Helsearbeider Søgne Ny 40556599 hjelmes@online.no
Utvalgsleder BIK Anneline Tangen V 24 Automatikker Sannidal Ny 45421898 anneholmtang.msn.com
Utvalgsleder BIK Herman Rummelhof R Vesterøy Ny 91764343 hrummel@online.no

Nestleder TIK Ole Henrik Gusland L 56 Avdelingsleder Horten Gjenvalg 90140541 ole.gusland@hbv.no
Komitemedlem TIK Svein Roger Stamnestrø P 49 Prosjektleder Mysen Gjenvalg 92042284 rstamne@hotmail.com
Komitemedlem TIK Ann Cathrine S. Walleraunet R 33 Sykepleier Steinkjer Ny 91109112 ancas_2hotmail.com
Komitemedlem TIK  V      

Nesteder TK Magnus Strømdal P 50 Dataingeniør Trondheim Gjenvalg 92063538 magnus.stromdal@gmail.com  
Komitemedlem TK Kato Nordsveen V 58 Termografør Løten Gjenvalg 97196154 kato-n@online.no
Komitemedlem TK Gyda Ellefsplass Olsson R 40 Offiser Fjerdingby Ny 48882396 gydaolsson@hotmail.com
Komitemedlem TK Knut Leer L 56 Konsulent Noresund Gjenvalg 41413230 leera@online.no

Leder Kontrollkomite         
Medlem Linda Pettersen L 47 Markedskonsulent Skien Gjenvalg 91199213 pettersen.linda@hotmail.com 
Medlem Roy Hjetland P 60 Adm.sekretær/Fag leder Røyken Gjenvalg 91300880 roy.hejtland@birgernhaug.no
Vara Kjell Åke Lappen Andresen R 74 Pensjonist Levanger Ny 40247965 kjellandresen45@hotmail.com
Vara Jan Enevold Brække R 56 Førstekons Politiet Blommenholm Gjenvalg 95021303 jan.braekke@gmail.com 

Leder Lovkomite Andrew Kennedy Walls P 55 Off. tjenestemann Skien Gjenvalg 95151814 andrew.walls@hotmail.no
Medlem Tove Jacobsen R 71 Pensjonist Oslo Gjenvalg 97645680 toveja@hotmail.no
Medlem Helge Stubberud R 73 Pensjonist Skien Gjenvalg 41620957 helge-as@hotmail.no
Vara Jørn Lone Rutlin P 47 Overingeniør Årdalstangen Gjenvalg 97672060 jorn.rutlin@hydro.com
Vara Mette Ellefsen P 57 HR rådgiver Hamar Gjenvalg 98 255 807 ellefmette@hotmail@com

Ordenskansler Unni Nicolaysen R 79 Pensjonist Oslo Gjenvalg 97655616  
Vara Erik Stai P 77  Trøndelag Gjenvalg 95203059 erik.stai@ntebb.no  

Ordenskansler og vara (for 4 år), nytt valg i 2023

    Til Norges Skytterforbunds Forbundsting 2019

      Hovedstyret
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