
Kretsledermøte
Norges Skytterforbund

Teamsmøte 25.03.2020



Korona pr 25.mars 2020

• NSF sitt vedtak gjelder til og med 26.mars 2020

• De fleste respekterer dette

• Basert på Regjeringens vedtak 24.mars opprettholdes 

vedtaket til og med 13.april

• Regjeringen har varslet neste oppdatering 08.april

• Avlyste/utsatte stevner og mesterskap

• Økonomi

Lokale arrangører/NM-arrangører/Skytterlandslaget



Vedtak
Norges Skytterforbund opprettholder forbudet om å ikke tillate 

noen aktivitet inklusiv egen trening på NSF klubber sine 

skytebaner og åpne feltområder til og med 13.april 2020. 

Forbundsstyret forventer at alle følger de retningslinjer som 

blir gitt, og at skytterkretsene informerer og følger opp lokale 

klubber.

Regjeringen har varslet ny oppdatering 08.april. NSF vil derfor

behandle dette samme dag og komme med oppdatert 

informasjon.



Økonomisk kartlegging

• Er en kartlegging

• Ikke tilbakebetalingsløsning

• Gjelder stevner mars-april

• Alle klubber må registrere…

• …dersom i terminlisten

• Gjerne kopi til skytterforbundet



Ekstraordinært forbundsting 13.juni

12. – 13.juni 2020 – Gardermoen 

Gjennomgang saker fredag kveld (anslått start kl. 1830)

Forbundsting lørdag formiddag (ferdig før kl. 12)

Kan bli utsatt pga. korona

Saker:

1. SkytterAdmin 2.0 

2. Løvenskioldbanen

3. EM 2022



NM arrangementer 2020

• NM luft – Ørland – Eurosport – Utsatt til 02.-04.oktober 

• NM Veka – Løten – lerdue – ikke avklart
(NM Veka vinter avlyst)

• NM feltpistol og PPC – Oppdal – frist avgjørelse 16.april 

• NM rifle 50M og 300M blir delt i 3 arrangementer

• Har ikke arrangør NM bane pistol og Sporting

• Kongepokaler 2020
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Nasjonalt regelverk pistol

• Vedtatte endringer lagskytinger for 2021 er ønsket 

gjeldende fra 2020 – vedtatt styremøte 07.mars

• Nasjonalt regelverk pistol

- 9 svar innen høringsfristen

- Arbeid TK våren 2020

- Ny høringsrunde september 2020

- Vedtas i styremøte 28.november 2020



Høring våpenforskriften
• Ingen «bomber»

• Ikke foreslått strengere krav til aktivitet for erverv av våpen

• Avklaring om kjøp av våpen med ett våpen per øvelse 

• Bedre beskrivelse og godkjenning for oppbevaring i bil uten tilsyn

• Oppbevaring av våpen annet sted enn egen bopel, politiet må varsles

• Se nøyere på praktisk bruk av utlånserklæringer

• §7-1. Viktig for juniorskyttere på landslag. Krav om 2 års medlemskap 

og 10 åpne stevner (inkl. luftvåpen) er akseptabelt

• NSF vurderer å fremme forslag som hjemler at politiet på forespørsel 

fra klubb utsteder vandelsattest for nye medlemmer



SkytterAdmin 2.0

• NSF utviklet i 2016-2017 i samarbeid med NIF SkytterAdmin

basert på NIFs fellesløsninger 

• Denne løsningen vil ikke fungere fra 01.01.2021

• NSF må etablere en ny egen løsning, SkytterAdmin 2.0

• Mye mer skreddersydd etter skytternes og klubbenes behov

• Utviklingsarbeidet vil bli gjort av Rubic AS (og Abaris AS)

• Ny (basis-)løsning settes i produksjon senest 01.nov. 2020



Overordnet modell



SkytterAdmin 2.0 – Organisering 

• Arbeidet ledes av Dag Olav Rønning og Kenneth Eikenes

• Referansegruppe/kravstillere – 3-5 personer

• Testgruppe – 3-5 personer (ikke fra referansegruppen)

• Superbrukere – minst 1 pr skytterkrets

• Webinarer

• Dag Olav / Kenneth tar kontakt



Viktige datoer 2021

1) Skyttermessen 2021 

Skyttermessen 2020 var en suksess

26.-28.februar / 19.-21.mars / 09.-11.april 2021

2) Forbundsting 2021 – NSF 75 år

24. – 25.april 2021

Jubileumsmiddag lørdag kveld

Gardermoen



Løvenskioldbanen – 3 tema

1. Bly, støy og miljø

2. Reforhandling avtaler med samtlige leietagere

3. Helse SørØst – Regional Sikkerhetsavdeling



RSA

Våtmark

Støy

Pistol



EM 2022
• 18. – 27.mars 2022

• Leder hovedkomiteen Bjørn Harald Vik

• https://www.youtube.com/watch?v=4BQyU_9j-fc 

• Eurosport – NRK – streaming nett

• Roller i Hovedkomite som ikke er fylt:

• Transport

• Overnatting

• Premie og seremoni

https://www.youtube.com/watch?v=4BQyU_9j-fc


EM 2022

• Vi ønsker i første rekke funksjoner i Hovedkomiteen             

besatt med personer fra skyttermiljøet

• Samarbeid med Høyskolen Innlandet

• Estimert 25.000 frivilligtimer

Reise, overnatting og bespisning dekkes av arrangør

Foreslått kr 100 pr time til egen klubb (for 16.000 timer)

• Økonomi: 

• Budsjett 16,5 MNOK



Skytterkretsting

• Mange kretser har allerede arrangert sine kretsting

• NIF har flyttet fristen for å arrangere kretsting til 15.juni

• NB! Overhold fristene for å varsle nytt tidspunkt

• Sørg for at NSF er informert om planlagt tidspunkt

• Når avholdt kretsting, oppdater kretsens opplysninger på 

skyting.no – mange ikke oppdaterte sider nå

• NIF har vedtatt å godta elektronisk gjennomføring av 

årsmøter. NIF arbeider med detaljer.



Kretsledermøter våren 2020

• Teamsmøte med kretsene 25.mars

• Teamsmøte med kretsene 14.april

Korona – Regjeringen har varslet oppdateringer 08.april

• Teamsmøte med kretsene 11.mai

Foreløpig gjennomgang saker ekstraordinært forbundsting

• Fysisk møte fredag 12.juni (kan bli utsatt)

Gjennomgang saker ekstraordinært forbundsting 13.juni




