
Skytterfamilien – og norsk idrett
med ekstra vekt på organisasjon, rekruttering,  foreldrerollen og synlighet

Erik Unaas
Skytterkonferansen Gardermoen 1. februar 2020



Skytterpatrioten Erik fra Østfold
• Medlem Idrettsstyret
• Styremedlem Viken Idrettskrets
• Sportsjournalist 1978-2011, 9 OL, 

Dagbladet, SPORTMEDIA
• Landslagsleder orientering og volleyball
• 13 landsskytterstevner, ansatt i DFS
• Politiker 2011-2020, ordfører i 

Eidsberg/Indre Østfold, 
fylkestingsmedlem



Idrettsglede for alle!Visjon:
«Idrettsglede for alle»



Side 4

• Jenter og gutter
• Ungdommer
• Foreldre
• Bredde- og toppidrett
• Paraidrett
• Utendørs og innendørs
• Helårsidrett

Skyting en av våre bredeste idretter
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• I alle verdens land
• I Norge siden 1861, 

opphavet til dagens NIF
• Toppidrett, breddeidrett, 

ungdomsidrett
• Bedrives i hele landet
• Mange forbund og miljøer
• «Alle» kan noe om skyting

Skyting – en av de største idrettene



Norges tredje største idrett?

• Fotball 381’
• Norges Skiforbund 149’
• Skytterbevegelsen (…) 140’ (*)
• Norges Håndballforbund 134’
• Norges Gymnastikk- og turn 108’
• Norges Golfforbund 99’





Mye større potensial å ta ut

• Veldig «beskjedne»
• Ta posisjoner i idretts-Norge (*) 

idrettsråd, idrettskretser, særforbund, idrettsforbund, 
anleggskomiteer, toppidrettskomiteer, kommunestyrer …

• Jobb mer bevisst med andre nære 
skytterorganisasjoner

• Inviter flere inn (**)
• Lage bevisste medieplaner
• Fortell mer om de gode historiene



Felles satsinger, f.eks. anlegg

• Norges Jeger- og fiskeforbund
• Norges Skiskytterforbund
• DFS
• Forsvaret og politiet
• Norges Skytterforbund
Samarbeide om kompetanse, 
trenere, utstyr, mestermøter, anlegg
…
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• Drive der du bor
• Ett våpen
• Enkel bekledning
• «Låneordninger»
• Livslang idrett

Mindre kostnads- og utstyrsjag enn mange andre



Idrettens langtidsplan 2019-2023

• (Idretten vil / Idretten skal)
• 1) Livslang idrett
• 2) Bedre idrettslag
• 3) Flere og bedre idrettsanlegg
• 4) Bedre toppidrett
Hvordan diskuterer dere som ledere 
og utøvere dette i skytterforbundet?
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Foreldreskolen, del 1
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Foreldreskolen, del 2
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The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and 
Confederation of Sports (NIF)

Joint administration of all sports

National federation (55)
National administration of a specific sport

Regional confederation (11)
Joint administration of all sports in the
county

Regional federation
County or regional body for a specific sport

Sport Clubs (11.500)Sport Councils (360)
Coordinating body for all clubs
within a municipality

Members ( 2 240 000 – of populations 5 200 000)
Individual membership in one or more diciplines

Dicipline
The dicipline in which the group participate, e.g. cross 

country skiing
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Hvordan norsk idrett er organisert i dag? –
og skytternes plass i denne …

NIF
Joint umbrella organisation for

all of Norwegian sports

55 Sports Associations
Umbrella organisation for one

Particular sport

Group/Team
Organises one Sport in the Club

Sport Club

Regional Sport Associations 
District wise Organisations for 

Each Particular sport

Sport Councils
Joint Organisation for All Sport

Clubs in a Municipality

11 Regional Confederations
Joint Organisation for all Sports

in a County

IOC

Int. Sports Federations

State, (government
and parliament)

County
”Parliament benches”

Municipality

IPCSpecial Olympics Deaflympics



• Livslang idrett
• (Flere og) bedre idrettslag

• Flere og bedre idrettsanlegg
• Bedre toppidrett

www.idrettsforbundet.no, 
www.olympiatoppen.no, 

www.skyting.no

http://www.idrettsforbundet.no/
http://www.olympiatoppen.no/
http://www.skyting.no/
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• https://olympiatoppenvideo.no/video/219596-
dette-er-olympiatoppen

https://olympiatoppenvideo.no/video/219596-dette-er-olympiatoppen
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Lykke til framover – jeg heier på dere, hilsen ERIK


