
   NORGES SKYTTERFORBUNDS 

60. ordinære forbundsting

2021 

TINGDOKUMENT 

Oslo, 25. april 2021 



3 

7 

8 

11 

14

17

20

22

28

31

32

34

44

47

48

50

54

55

63

64

Innhold 
Forbundsstyrets beretning 2019–2020    

Teknisk komités beretning 2019–2021    

Breddeidrettskomiteens beretning 2019    

Breddeidrettskomiteens beretning 2020    

Toppidrettskomiteens beretning 2019    

Toppidrettskomiteens beretning 2020    

Årsberetning 2019    

Årsregnskap 2019    

Revisors beretning 2019    

Kontrollkomiteens beretning 2019     

Årsberetning 2020    

Årsregnskap 2020    

Revisors beretning 2020    

Kontrollkomiteens beretning 2020     

Sak 7.1 Endring av NSFs lov § 17 pkt. 14 c     

Sak 7.2 Endring i NSFs lov § 21    

Sak 7.3 Endring i Fellesreglementet pkt. 1.2.1.1.     

Langtidsplan 2021–2024    

Langtidsbudsjett 2021–2024

Valgkomiteens innstilling til forbundsstyre og komiteer 

Forbundsstyrets forslag til ny valgkomité     66



FORBUNDSSTYRETS BERETNING 2019 – 2020 

Forbundsstyret har hatt 20 ordinære styremøter i perioden april 2019 – mars 2021, fire 2-dagers 
fysiske møter og 16 digitale møter (ett av dem over 2 dager). Forbundsstyret har arbeidet aktivt med 
å implementere beslutningene fra Forbundstinget i 2019 og videreført de endringsprosessene som 
dette tinget bekreftet. Med store og små saker er over 200 saker behandlet i tingperioden.  

Ekstraordinært Forbundsting 2020 
Det ble gjennomført ekstraordinært forbundsting 15.august 2020.  Det ble besluttet å opprette NSF 
Arrangement AS, opprette NSF Løvenskioldbanen AS, øke forbundskontingenten med kr 50 
øremerket SkytterAdmin og at skytterkretsene bidrar med et engangsbeløp på kr 50 øremerket 
Skytteradmin. NSF Løvenskioldbanen AS er ennå ikke opprettet siden grunnlaget for å etablere 
selskapet pr nå ikke er oppfylt (se eget avsnitt om Løvenskioldbanen) 

Pandemien 
Pandemien har preget den aktive idretten både innen breddeidrett og toppidrett. Norge har i likhet 
med resten av verden innført restriksjoner vi ikke har sett i fredstid. Vår verden er i starten på et 
enormt endringsprosjekt. Vi lærer fort om at vår frihet til å gjøre det vi vil utfordres; våre reisevaner, 
hva som forurenser, hva vi selv bestemmer og hva storsamfunnet bestemmer. Det ble 12.mars 2020 
opprettet en egen side for pandemien på www.skyting.no som oppdateres tilnærmet daglig. 

NSF følger Folkehelseinstituttets bestemmelser og råd som Norges Idrettsforbund (NIF) følger opp 
med sine vedtak. Norges Skytterforbund er 100% lojale med NIF. NIF bruker begrepet organisert 
trening om all aktivitet i regi av klubb. Dette i motsetning til uorganisert aktivitet, f.eks. løkkefotball. 
Egentrening på bane er ikke unntatt fra bestemmelsene. 

Miljø 
Bly og miljø har vært et mer og mer sentralt team for Norges Skytterforbund i tingperioden. ECHA, 
EUs organisasjon for miljøspørsmål, arbeider for et forbud mot bruk av bly i all type skyting. Forslaget 
åpner for unntak for sportsskyting med rifle og pistol dersom oppsamlingen er bedre enn 90%. 

Norges Skytterforbund mener oppsamling av bly er riktigere enn forbud mot bruk av bly. NSF og alle 
våre klubber må sammen med alle andre skytterorganisasjoner i Norge ta dette på alvor og håndtere 
bly både historisk og fremover. NSF har derfor tatt initiativ til å samle fagekspertisen i Norge for å 
drøfte erfaringer og hva som er beste måte(r) å håndtere bly på (Forsvarsbygg, Universitet i Oslo, 
Norges Geotekniske Institutt, Det Frivillige Skyttervesen, Norges Jeger og Fiskerforbund, Asplan Viak 
og Rieber Prosjekt).  

Rent Særforbund 
Det er en overordnet målsetting at skyttersporten skal være en ærlig og dopingfri idrett med 
nulltoleranse. Det å bli sertifisert som «Rent Særforbund» er et viktig verktøy i dette arbeidet og NSF 
er nå godkjent som Rent Særforbund av Anti-doping Norge. Rent Særforbund er et verktøy for å sette 
antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre et minimum av 
antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete 
handlinger. 

Anleggssituasjonen 
NIF generelt og NSF spesielt setter utvikling av anlegg mye høyere på agendaen. Dette for å kunne 
utøve idretten vår i både bedre og mer miljøvennlige anlegg. Det er satt i gang en kartlegging av alle 
skytebaner og anlegg som benyttes av NSF sine medlemsklubber. Å ha en oppdatert oversikt er helt 
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nødvendig både med hensyn til forbundets utvikling og for til enhver tid å ha en nødvendig oversikt i 
kontakt med myndigheter.  

Våpenloven 
NSF og de andre skytterorganisasjonene følger arbeidet med våpenforskriften nøye, for å sikre at det 
ikke innføres bestemmelser som legger unødvendige begrensninger på og for skyttersporten. 
NSF samarbeider godt med Det Frivillige Skyttervesen (DFS), Norges Jeger og Fiske Forbund (NJFF) og 
Norges Skiskytterforbund (NSSF). 
Regelendringer 
I november hvert år behandler forbundsstyret alle innkomne forslag til regelverksendringer fra 
01.januar påfølgende år. Teknisk komite med arbeidsutvalg forbereder innstillingen. Gjennom 2020
ble det gjennomført en omfattende prosess for å tydeliggjøre et nasjonalt regelverk for feltpistol som
ble vedtatt i sin helhet.

EM luft 2022 
EM skal arrangeres i Vikingskipet på Hamar i perioden 13. til 27.mars 2022 for både paraskyttere og 
funksjonsfriske. Mesterskapet blir trolig det første mesterskapet etter OL i Tokyo basert på nye 
øvelser og finaleprogram. Det forventes 800 skyttere fra nærmere 50 nasjoner. Planleggingen til 
mesterskapet er godt i gang med en hovedkomite som ivaretar alle deler av mesterskapet. 
Hovedkomiteen ledes av visepresident Bjørn Harald Vik. 

Målet er å arrangere et mesterskap som fremmer interessen for skytesporten, har stor betydning for 
regionen og eksponerer NSF og Norge som vertskap for internasjonale mesterskap og konkurranser. 
NSF ønsker en høy medieprofil med sendetid på både nasjonale og internasjonale kanaler. 

NSF Arrangement AS 
Aksjeselskapet ble opprettet pr 01.januar 2021. Første arrangement er EM Luft 2022. 

SkytterAdmin 2.0 
SkytterAdmin 2.0 ble lansert 1.november 2020. NSF samarbeider med Rubic AS om utvikling av nytt 
administrasjonssystem som innebærer en ny løsning for terminlister, klasseføring, påmeldinger og 
ranking. NSF sine medlemsklubber skal ta i bruk et nytt og bedre administrasjonsverktøy – Rubic 
Medlem. Grunninvesteringen i SkytterAdmin 2.0 er ca. 5 MNOK som er aktivert med avskrivning over 
årene 2021-2025. 

Administrasjonen 
Etter 17 år som generalsekretær har Arild Groven bestemt seg for å arbeide med prosjektrelaterte 
oppgaver. Arild har gjort en formidabel jobb for Norges Skytterforbund og det er flott at han 
fortsetter med viktige oppgaver for forbundet. Per Iversen er tilsatt som generalsekretær i 
åremålsstilling (6 år) fra 01.februar 2021. Vi ønsker Per velkommen og ser frem til neste steg i 
utviklingen av Norges Skytterforbund. 

Varja Røhmer har vært vikar for Helene Rønningen i stort sett hele 2020. 
I mars 2021 ble det avdekket at pensjonsinnbetalingene til ansatte ikke har vært gjort riktig siden 
2016. Dette påvirker egenkapitalen i regnskapet for 2020 med ca. 2,7 MNOK. 

Forbundsstyret 
Asta Salamonsen Kvalbein meddelte forbundsstyret 12.oktober 2020 at hun trekker seg fra alle verv i 
NSF med umiddelbar virkning etter uenighet mellom Kvalbein og resten av styret i en konkret sak. 
Thomas Strøm som nestleder i Breddeidrettskomiteen (BIK) tok over ledelsen av BIK. Thomas har 
møterett/møteplikt i forbundsstyret, mens varamedlem Maren Galguften Lunsæter tro inn som fast 
styremedlem slik at forbundsstyret har minst 2 av hvert kjønn. Forbundsstyret takker Asta for den 
store og viktige jobben hun har gjort for NSF. 
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Skyttermessen 2020 
Skyttermessen 2020 som ble arrangert første helgen i februar 2020 i Messehallen til Clarion Airport 
Hotel og konferansedelen på Comfort Runway Hotell, var en stor suksess. 800 besøkende, meget 
gode seminarer, gode diskusjoner og nesten bare positive tilbakemeldinger fra utstillerne. Dessverre 
har pandemien gjort at en oppfølger i 2021 ikke er mulig. Det planlegges skyttermesse i forbindelse 
med EM Luft 2022 i Vikingskipet på Hamar. 

Skytterårets priser 
Skyttermessen 2020 videreførte årets skyttersjel, årets arrangør, årets klubb, årets nykommer og 
årets skytter. I 2021 skjer dette i forbindelse med NSF sitt 75 års jubileum. 

Skytterlandslaget 
Før pandemien oppnådde Skytterlandslaget fantastiske resultater. Skyttere, trenere, støtteapparat, 
lokale klubber og familie gjør formidabel innsats som gir resultater. Ett imponerende EM som beste 
nasjon innen senior pistol og rifle (25M/50M/300M). Fire kvoteplasser til Paralympisk vunnet under 
VM para. 

Etter pandemien har de aller fleste internasjonale konkurranser i regi av ISSF, ESC; WSPS og Fitasc 
blitt kansellert. Dette gjelder også utsettelse av OL og PL i Tokyo 2020 til 2021. Sammen med våre 
skytternaboer i Sverige og Danmark har lokale arrangementer sydd sammen digitalt i konseptet Royal 
League gjort at deler av skytterlandslaget har fått internasjonal matching. 

NSF har svært god støtte fra Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund, også nå under pandemien. 

NM Veka 2020 
I NM Veka 2018 og 2019 var pistol våre øvelser på NRK, i 2020 var det OL Trap og Skeet. Løten 
Sportsskyttere gjorde en meget god innsats som teknisk arrangør.  

Løvenskioldbanen 
I tingperioden er det først og fremst arbeidet med 3 saker, 1) Rensedammer knyttet til 
våtmarksområdet nord for lerduebanene, 2) Øke inntektene vesentlig og 3) Mulige konsekvenser for 
Løvenskioldbanen dersom det vedtas bygging av ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) i regi av Helse 
SørØst (HSØ).  

Rensedammene ble ferdigstilt i juni 2020. De har gitt svært gode resultater. Statsforvalteren i Oslo og 
Viken har godkjent rensedammene som midlertidig tiltak i 2 år. NSF har innstilt tildekning av 
våtmarksområdet sammen med rensedammene som varig tiltak. Finansiering av varig tiltak uten at 
dette påvirker normal drift av Skytterforbundet er svært viktig. 

Årlige leieinntekter fra leietagere på Løvenskioldbanen er vesentlig økt fra 2019 til 2021. Disse vil 
ytterligere økes gjennom nye avtaler i 2021. 

Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet, mot Bærum kommunes vedtak, at RSA skal 
bygges sør for Ila landsfengsel. NSF har arbeidet med konseptet «Kompakt LB» basert på at HOD ville 
følge Bærums kommunes vedtak om at RSA skal bygges nord for Ila landsfengsel. Det gjenstår flere 
vedtak i saken, først og fremst i Regjeringen og i Bærum kommune. Etableringen av «Kompakt LB» og 
dermed NSF Løvenskioldbanen AS var basert på finansiering fra HSØ. Siden den synes ikke å komme 
er NSF Løvenskioldbanen AS ikke etablert pr nå. 

NSF har god dialog og et aktivt samarbeid med Bærum Kommune og Godseier Carl-Otto Løvenskiold. 
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Langtidsplan 2021-24 
Administrasjon og Forbundsstyret har gjort et omfattende arbeid med langtidsplanen 2021-24 som 
skal vedtas på Forbundstinget 2021. Langtidsplanen er vesentlig oppdatert fra tidligere år med mye 
større fokus på anleggsutvikling, miljø-spørsmål og det å fremme skytesportens omdømme. 

Norges Skytterforbund 75 år 
Norges Skytterforbund ble formelt stiftet 11.-12.februar 1946. Forbundsstyret har besluttet at 
jubileet skal markeres lørdag 24.april 2021 med en «digital» del og en lokal del. 

International Shooting Sport Federation (ISSF) 
Etter det ordinære General Assembly (GA) i 2018 hvor Vladimir Lisin ble valgt som ny president har 
ISSF gjennomgått flere endringer. Hovedfokus er å bedre anseelsen til sportsskyting og gjøre denne 
mer publikumsvennlig. Endringene er et år forsinket siden OL i Tokyo er utsatt til 2021. 

Ny Constitution for ISSF ble vedtatt i desember 2019 som en del av aktualiseringsprosessen. 

Det ble ikke gjennomført et ordinært GA i 2020. Valgene ble gjort av presidiet. Tom Lauritzen ble 
gjenvalgt som medlem i pistolkomiteen, mens Ingrid Stubsjøen valgte å ikke ta gjenvalg i lov og 
regelkomiteen. 

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) 
NSF er med i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) som har alle 55 norske særforbund som 
medlemmer. SFF velger blant annet hvem som skal sitte fra særforbundene i valgkomiteen til nytt 
idrettsstyre. Presidenten i NSF satt i denne valgkomiteen til Idrettstinget i 2019 og sitte i 
valgkomiteen til Idrettstinget i 2021.  

Takk for innsatsen i alle klubber og kretser bygd på frivillighet og dugnadsinnsats. 

6



Teknisk Komite 2019 – 2021 

Teknisk komite har bestått av følgende medlemmer i perioden 

Tom Lauritzen, Leder 

Magnus Strømdal, Pistol 

Gyda Ellefsplass Olssen, Rifle 

Knut Leer, Leirdue 

Kato Nordsveen, Viltmål 

Teknisk komite har i perioden hatt et godt samarbeid og i stor grad forståelse og evne til å se sakene 

fra et felles synspunkt. De fleste sakene er av en slik art at e-post og telefon fungerer greit for å 

komme til enighet. Komiteen har hatt 2 møter i 2019 og 1 møte i 2020 i tillegg til fortløpende 

behandling av enkeltsaker. Koronasituasjonen har selvfølgelig også påvirket TK gjennom 2020, men 

arbeidet har gått greit og det er ingen saker som ikke er behandlet på behørig vis.  

For 2019 ble det innført bruk av TD for alle NM og rekordberettigede stevner. Dette har vist seg å 

være en god ting for både NSF og Arrangører. Sjekklister for TD er utarbeidet og er et skritt i riktig 

retning for å få en standardheving i våre mesterskap. Registrering av Norske Rekorder har også blitt 

en del av TD rapporten og krever ikke lenger bruk av rekordskjema. T96 som ny Nasjonal Øvelse for 

Pistol ble innført og er populær i deler av landet. 

For 2020 har TK vært involvert i en stor omlegging av Nasjonalt regelverk for Pistol. Etter en god 

saksgang med flere høringer og gode innspill fra klubber, kretser og enkeltmedlemmer, ble det nye 

regelverket godkjent for bruk fra januar 2021. Nytt Nasjonalt regelverk for Para Nordisk Trap er også 

innført fra samme tidspunkt. Av andre større saker i løpet av året nevnes oppdatering av klasser og 

øvelser samt en del forandringer i Fellesreglementet.  

Våre øvelser er under stadig press fra mange hold. ISSF og ESC er i en prosess med hva skyting skal 

være i framtiden. TK følger fortløpende med på utviklingen. Mye forsøkes internasjonalt og 

utviklingen går veldig fort. Det kan være vanskelig å få våre nasjonale regelverk til å følge etter i 

samme tempo. Vi har normalt ligget ett år etter, når ISSF forandrer sine regelverk etter en OL 

periode. Vi forventer nå at en god del forandringer vil skje etter OL i Tokyo og våre regelverk bør 

derfor ta dette i bruk umiddelbart. Vi kan ikke vente ett år for nødvendig oversettelse og deretter 

oppdatering av dommere. Her ligger en utfordring som NSF og TK må se på i tiden framover. Av 

andre oppgaver som komiteen jobber med er utfordringene om stadig innføring av nye klasser og 

nye øvelser. Dette er for så vidt greit og en del av utviklingen, men det er dessverre problematisk å 

fjerne noe av det som allerede er innarbeidet. Antall NM er allerede stort og her må alle skyttere i 

samarbeid med BIK, TIK og TK prøve å finne en løsning for framtiden.  

Mvh 

Tom Lauritzen 

Leder Teknisk Komite, NSF 
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Årsrapport 2019 - Breddeidrettskomiteen 

SAMMENSETNING 

Leder: Asta Kvalbein 

Nestleder: Thomas Strøm 

Utvalgsleder Anlegg/IT: Kenneth Eikenes 

Utvalgsleder Arrangement; Arne Hjelmeseter 

Utvalgsleder Representasjon: Ann Jeanette Brevik 

Utvalgsleder Ungdom: Anneline Tangen 

Utvalgsleder Utdanning/opplæring/dommer: Herman Rummelhoff 

PRIORITERTE OPPGAVER 

En overordnet målsetting i forbundets langtidsplan er å øke rekrutteringen av kvinner, 

ungdom og funksjonshemmede. Dette rekrutteringsarbeidet må først og fremst skje i 

klubbene.  

Fra sentralt hold skal det jobbes med å utvikle verktøy for å støtte klubbene i dette arbeidet. 

Det arbeides med å utvikle flere verktøy til klubbene slik at klubbene i enda større grad kan 

ivareta og utvikle tilbudet for medlemmene i klubben slik at dette igjen kan bidra til økt 

rekruttering og redusert frafall. Et eksempel på verktøy som det jobbes med sentralt er 

SkytterAdmin, som det vil være stort fokus på å videreutvikle de neste årene. 

INTERNASJONALE KONKURRANSER 

Etter at Representasjonsutvalget ble en del av BIK i mai 2019, startet arbeidet med 

forberedelse til de 3 landskampene som skulle gjennomføres i 2019. 

Nordisk trap 

Etter de innledende seriene på NM Nordisk trap som ble arrangert i Neiden i slutten 

av juni 2019, var uttaket raskt satt sammen og de 25 skytterne som hadde kvalifisert 

seg, takket raskt ja til å bli med å forsvare Norges ære i årets landskamp mellom 

Danmark, Sverige og Norge. 

Landskampen 2019 ble arrangert i Ålborg, Danmark i starten av august 2019. Norge 

tok med seg både individuelle og lagmedaljer i flertall. 

Individuelle medaljer: 

Gull: 2 stk 

Sølv: 3 stk 

Bronse: 2 stk 

Lagmedaljer: 

Gull: 3 stk 

Sølv: 3 stk 

Norge vant totalt sett, med 67 treff over Sverige, 3359 poeng totalt og fikk 

vandrepokalen med tilbake til Norge. 
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Nytt for landslaget i Nordisk trap var at det skulle gjennomføres en treningsleir i 

Uddevalla, Sverige; et samarbeid vi gikk sammen med Nedre Glomma Sp.sk. om. 

Det ble satt opp uttakskriterier for denne treningsleiren, hvor de som lå øverst på 

rankingen automatisk ble med, og landslagsledelsen plukket ut deltakere som har 

utmerket seg, og som vi har troen på vil stå på for å bli en del av landslaget 2020. 

Feltpistol 

En ny økt satsning på bredden, var fokus på landslaget i feltpistol. Dette ble en 

realitet i 2019. 

Det startet med Asta Salamonsen Kvalbein, Arild Inge Vollan og Thomas Strøm. I 

samarbeid med Sverige, Danmark og Norge ble et nytt regelverk for Nordisk 

mesterskap satt sammen. 

Etter NM felt på Dagali i juli 2019 var det 52 personer som hadde kvalifisert seg til et 

uttaksstevne, i tillegg til de som var på landslaget året før. Uttaksstevnet ble 

gjennomført på Oppdal i august 2019. Etter en utfordrende dag med mye vind ble 

resultatene klare og landslaget publisert. 16 skyttere og 2 reserver i hver klasse ble 

tatt ut, totalt 24 personer. 

Nordisk mesterskap i feltpistol 2019 skulle arrangeres av Norge. Greipstad P.K. 

stilte bane og mannskap til disposisjon for gjennomførelsen. Før selve mesterskapet 

skulle gjennomføres i september 2019, fikk vi 3 stk trenere med på laget: 

Per Rune Magnussen, Morten Antonsen og Esten Murbreck. Trenerne satte opp 

treningsleir på Greipstad i forkant av Nordisk mesterskap. 

Greipstad P.K. laget en utfordrende feltløype som gjorde det spennende helt til siste 

slutt. Norge klarte å hanke inn flere medaljer både individuelt og på lag.  

Individuelle medaljer: 

Gull: 1 stk 

Sølv: 2 stk 

Bronse: 2 stk 

Lagmedaljer 

Gull: 2 stk 

Sølv: 2 stk 

På Nordisk mesterskap felt, går også laglederne en runde i en egen oppsatt løype, den 

seieren dro Norge i land med god margin foran danskene som tok sølvet. 

Nytt av året var at mesterskapet ble kjørt live via resultatservicetjenesten InrX, slik at de som 

ikke var tilstede også fikk mulighet til å følge med på resultatene direkte. Denne ordningen 

fikk god tilbakemelding fra mesterskapets deltakere.  
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Landskamp bane 

Uttak til landskampen for bane pistol 2019 ble gjort av sportssjef Tor Idar Aune og 

landslagstrener Uwe Knapp. 7 skyttere ble tatt ut til å konkurrere i øvelsene Silhuett, 

Luft, Sport, Fri og Luft mix. 

Landskampen i bane pistol går mellom Sverige og Norge, og i 2019 var det Norge som var 

arrangør. Vi valgte å bruke det nye flotte anlegget Kuleisen i Haugesund, hvor Haugesund 

P.K. gjorde en kjempejobb med gjennomførelsen av landskampen. Nye utfordringer tok de 

på strak arm! Svenskene ble veldig imponert over anlegget til Haugesund P.K. Beste 

landskampen hittil! 

Selv om svenskene vant landskampen totalt sett, fikk vi med noen pallplasser: 

Silhuett - Sølv og Bronse 

Luft - Sølv 

Sport - Gull 

Luft mix - Bronse 

I statuettene for landskamp bane pistol, er det kun diplomer til vinnerne, men i samarbeid 

med den svenske landslagsledelsen, ble vi enig om å innføre en vandrepokal. Siden 

svenskene vant i 2019, så går de til anskaffelse av pokalen.  

NM-ARRANGEMENTER 

I 2019 ble det avviklet NM i alle grener, det startet med NM luft i mars i Selbu og ble 

avrundet med NM FITASC Sporting i september hos Brunlanes Sportskyttere. 

NM Bane gikk for andre året på rad i Rogaland som en del av NM-veka. Det å delta 

under denne paraplyen gir oss som forbund en utmerket arena for å vise frem 

skytesporten til et bredt publikum, og noe vi mener at vi bør fortsette med. 

HEDER OG PENGESTØTTE 

Vi har ellers vært med å gi ut både penger og heder som seg hør og bør til Årets 

skyttersjel, Årets arrangør og Årets klubb, i tillegg til å tildele penger til søkere av 

breddemidler og stipender til unge utøvere. Det er alltid flere søkere og gode 

søknader vi mer enn gjerne skulle ha støttet med langt høyere summer enn de vi 

kan. Men vi håper at det er et kjærkomment bidrag til å kunne realisere de 

drømmene man har - og husk at dersom du ikke fikk ett år, så kan du søke igjen 

neste! 
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Årsrapport 2020 - Breddeidrettskomiteen 

SAMMENSETNING 

Leder: Asta Kvalbein (fratrådte oktober 2020)  

Nestleder: Thomas Strøm (tok over som leder oktober 2020) 

Utvalgsleder Anlegg/IT: Kenneth Eikenes 

Utvalgsleder Arrangement; Arne Hjelmeseter (fratrådte mars 2020) 

Utvalgsleder Representasjon: Ann Jeanette Brevik 

Utvalgsleder Ungdom: Anneline Tangen 

Utvalgsleder Utdanning/opplæring/dommer: Herman Rummelhoff 

ET PANDEMIÅR 

2020 startet bra, det var en god plan for gjennomføring av NM på løpende bånd i mars, juni, 

juli og august, treningssamlinger for landslagene i felt og NT og så videre. 

I februar 2020 samlet trenerne nok en gang landslagsskytterne i felt til en treningsleir, denne 

gangen på Sola. Der hadde de skytetrening og satte opp konkurranse for skytterne både i 

standard og T-96. Ny samling ble planlagt i mai 2020 på Elverum, med en tur over til Sverige 

for å delta på en konkurranse der. Men så kom det inn et lite virus fra Kina og alt ble endret. 

Treningsleiren for NT skulle vært avholdt første helgen i april 2020, men grunnet 

situasjonen som oppstod med Covid-19, måtte denne treningsleiren dessverre 

avlyses. Da uttaket til landskampen gjøres etter endt NM hvert år, så ble Norge i 

dialog med Sverige og Danmark enig om at landskampen 2020 måtte avlyses og 

forskyves til 2021, da det ikke ble noe NM i 2020.  

Den svenske, danske og norske landslagsledelsen for feltpistol hadde dialog over 

flere uker i løpet av våren 2020, hvor man overvåket situasjonen rundt Covid-19 og 

måtte tilslutt ta en avgjørelse om at det ikke lot seg mulig å gjennomføre Nordisk 

Mesterskap 2020 i Sverige slik det var planlagt. Denne er da forskjøvet til 2021, så 

får vi bare håpe at tilstandene er betraktelig bedre i 2021 enn det de har vært i 

2020. 

Etter at situasjonen begynte å bli bedre og smittetallene gikk nedover, satte trenerteamet opp 

en ny treningssamling i Haugesund i starten av desember 2020, med deltakelse på 

Mestermøtet som Haugesund P.K. arrangerer. I midten av november 2020, måtte dessverre 

trenerteamet på nytt avlyse en samling grunnet økte smittetall rundt om i Norge. Det føltes 

ikke forsvarlig å skulle samle et 20-talls personer i tider hvor man blir bedt om å utføre en 

felles dugnad med minst mulig sosial kontakt i Norge for å få ned smittetallene. En ny 

samling vil bli satt opp, når det igjen er forsvarlig å gjennomføre den. 

Trenerteamet har satt opp nye uttakskriterier for uttak til Landslag i feltpistol. Disse vil bli 

publisert på skyting.no før året er omme. 

Grunnet Covid-19 er det flere av skytterne som knapt nok har fått trent, fordi baneanlegg har 

vært stengt store deler av året. 2020 har blitt et meget spesielt år for alle og enhver, kan man 

trygt si. 
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Trenerteamet har laget en treningslogg som landslagsskytterne skal fylle ut og 

sende inn en gang i måneden med oppstart på nyåret 2021.  

LANDSKAMP BANEØVELSER  

Grunnet Covid-19 ble landskamp bane 2020 avlyst/ forskjøvet til 2021. 

Landslagsledelsen i Sverige og Norge, jobber for å endre på statuettene for landskampen. 

2019 var første året at det ble satt opp å skyte luft mix. Dette var meget populært og ønsket 

fast implementert i statuettene. Så her skal man vurdere hvilke øvelser man velger å gå 

videre med i fremtiden.  

FITASC SPORTING/ FITASC COMPAK SPORTING 

Jan Gunnar Skahjem er tatt inn som koordinator for Sporting. 

Kenneth Eikenes har tidligere stått for et godt stykke arbeid, når det kommer til å 

finne ut hvilke skyttere som kvalifiserer til å skyte med Norge på ryggen, da dette 

regnes ut med prosentberegning av resultater. Dette er et nytt arbeid som vi fortsatt 

jobber med å sette sammen. Veldig spennende oppgave vi har foran oss her. 

Vi har dyktige sporting-skyttere som allerede har konkurrert internasjonalt og sanket 

med seg medaljer med hjem til Norge. Vi vil sette opp et landslag på 9 personer 

som skal representere Norge når det igjen blir mulig å konkurrere internasjonalt, 

uten frykt for Covid-19 smitte.  

NM-ARRANGEMENTER 

NM OL-trap og Skeet ble gjennomført, som en del av NMveka. Det ble en god TV-

produksjon, som fikk vist fram denne fine sporten. Som vi har skrevet før mener vi at vi må 

henge fast på å være en del av denne satsningen for å få vist oss fram. 

Til tross for Coronaen fikk vi også avviklet følgende NM:  

50m Rifle, 15m Miniatyrrifle, FITASC Sporting, 50m Villsvin, Silhuettpistol og Finpistol, 50m 

og 300m for veteraner Rifle, 300m Rifle. Tusen takk til arrangørene som stilte opp og 

selvfølgelig til deltagerne! 

Alt etter hva som er mulig å gjennomføre i 2021, så håper vi å kunne kjøre en 

treningssamling før de skal utenlands og konkurrere.  

PPC 1500 

Det ble snakket om å opprette en landslag i PPC. Her har sentrale personer i 

miljøet blitt spurt om å legge frem et forslag på hvordan dette ønskes gjennomført, 

både med tanke på økonomi, uttakskriterier, antall deltakere osv. 

Her har de ikke kommet på banen enda med noen konkrete forslag. 

Så her er det fortsatt en stor oppgave å jobbe seg gjennom, før dette blir en realitet. 

VETERANER 

Det har vært kontakt med Knut Bjarne Trulsrud som har sittet som leder for 

veteranskytterne i en lang årrekke, for å høre hvordan veteranarbeidet kunne 

implementeres i BIK-utvalget. 
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Trulsrud forklarte at de ønsket å kjøre sitt eget løp og styre seg selv på det de 

ønsket å delta i. Da dette var noe de valgte for lenge siden, og ønsket å fortsette 

med.  

OPPSUMMERING 

Til tross for at 2020 har blitt et meget spesielt år med mange avlyste aktiviteter, så 

har vi stått på og jobbet for at vi skal få gjennomført flere aktiviteter innen de 

forskjellige grenene i året som har vært.  

Møteaktiviteten har hovedsakelig vært telefonkonferanser. Treningsteamet i felt har 

gjennomført to fysiske samlinger, den ene i kombinasjon med Skytterkonferansen 

på Gardermoen i januar 2020, hvor vi holdt en presentasjon av Feltlandslaget. 

Håper den sosiale dugnaden vi nå er i, oppnår ønskede resultater slik at vi igjen 

kan møtes på skytebaner rundt om i Norges langstrakte land, for å trene oss opp til 

å klare å sanke inn mange flere medaljer i 2021! 

Vi har ellers vært med å gi ut både penger og heder som seg hør og bør til Årets 

skyttersjel, Årets arrangør og Årets klubb i tillegg til å tildele penger til søkere av 

breddemidler og stipender til unge utøvere. Det er alltid flere søkere og gode 

søknader vi mer enn gjerne skulle ha støttet med langt høyere summer enn de vi 

kan. Men vi håper at det er et kjærkomment bidrag til å kunne realisere de 

drømmene man har - og husk at dersom du ikke fikk ett år, så kan du søke igjen 

neste! 

Vi i komiteen er klare for å brette opp ermene og gå på med ny giv for skytteråret 

2021!  
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ÅRSRAPPORT 2019 TOPPIDRETTSKOMITEEN 

Toppidrettskomiteen (TIK) 

Sammensetning: 

Leder:  Ingrid Stubsjøen 

Nestleder: Ole Henrik Gusland (i permisjon fra oktober 2019 og ut tingperioden) 

Medlem: Svein Roger Stamnestrø 

Medlem: Ann Cathrine Sverkmo Walleraunet 

Medlem: Christian Holstad Lilleng 

Møter 

TIK har avholdt fire protokollførte møter i perioden mai 2019 og ut året. Tre fysiske møter på Gardermoen og ett 

digitalt møte på skype. 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 2019 som omhandler 

toppidrett. TIK har derfor i hovedsak jobbet mot sportssjef og administrativt ansvarlig med oppfølging av 

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

Skytterlandslaget 2019 

Landslagsledelse: 

Sportssjef: Tor Idar Aune 

Administrativt ansvarlig: Lindis Græsdal 

Landslagstrener UNG: Håkon Sørli (t.o.m. juli 2019) 

Andrea Wick (f.o.m. oktober 2019) 

Landslagstrener para: Pernilla Svensson og Jonas Jacobsson (t.o.m. februar 2019) 

Malin Westerheim (f.o.m. mars 2019) 

Landslagstrener pistol: Uwe Knapp 

Landslagstrener rifle senior: Espen Berg-Knutsen 

Vidar Lindstad-Fossmo, assisterende landslagstrener 

Landslagstrener skeet: Lasse Johnsen (t.o.m. oktober 2019) 

Ole Henrik Gusland (f.o.m. oktober 2019) 

Gunnar Filtvedt (f.o.m. oktober 2019) 

Landslagstrener OL-trap: Magne Østby  

I 2019 har også Håkon Sørli/Andrea Wick vært prosjektleder UNG i tillegg til landslagstrener UNG, og Malin 

Westerheim prosjektleder PARA. 

Organisering Skytterlandslaget:  

Skytterlandslaget er NSFs toppidrettssatsing hvor alle grener er organisert under samme plan. Dette gir rettferdig 

fordeling av ressurser, kompetanseflyt og bedre utnyttelse av kunnskap og ressurser. Skytterlandslaget var i 2019 

delt inn i fire hovedgrupper; lerdue, pistol, rifle, para, hvor sistnevnte gruppe var i samarbeid med Sverige. I 

tillegg var det to landslagsgrupper på tvers av grener, Skytterlandslaget ELITE og Skytterlandslaget UNG. 

Sportslig hovedmål:  

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

paralympiske øvelser (jf. Langtidsplanen 2019-2021 (2022)). 

Måloppnåelse:  

Skytterlandslaget har delvis innfridd den overordnede sportslige målsettingen. 

Tre nye kvoteplasser ble vunnet til OL Tokyo i løpet av 2019. Under verdenscup i Beijing i slutten av april 

kvalifiserte samtlige tre norske utøvere seg til finalen i helmatch for kvinner. Det var historisk at norske utøvere 

tok tre av åtte finaleplasser i en slik konkurranse. Av disse vant Jeanette Hegg Duestad til slutt bronsemedalje og 

kvoteplass til OL Tokyo. I mai vant Katrine Lund bronsemedalje i helmatch under verdenscup i München, og 

sikret samtidig ny kvoteplass til OL. Simon Kolstad Claussen sikret kvoteplass til OL på 50 meter helmatch i Rio 

de Janeiro i august.  
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Norske utøvere vant fire kvoteplasser til PL i Tokyo i 2019. Samtlige av disse ble vunnet under VM i 

paraskyting i Sydney gjennom prestasjoner av Sonja Tobiassen, Monica Lillehagen, Heidi Sørlie-Rogne og Paul 

Aksel Johansen. 

Jenny Stene satte verdensrekord på OL-øvelsen 50m helmatch under verdenscup i München i mai med 1185, 

hele tre poeng over den gamle rekorden. VI-utøveren Daniel Walø vant individuelt gull og skjøt til 

verdensrekord under verdenscup para i Osijek i juli. I samme konkurranse vant Heidi Sørlie-Rogne, Jostein Mehl 

og Kristbjørg Bolstad bronse i lagskytingen for SH2 på 10m ligg. Walø vant også sølvmedalje i klassen for VI-

skyttere under VM i paraskyting i Sydney i oktober. Under EM 25m/50m/300m i Italia viste norske utøvere 

fantastiske prestasjoner som beste nasjon. Totalt ni norske rifleutøvere ble medaljevinnere under mesterskapet, 

da norske utøvere vant til sammen sju EM-gull, ett sølv og fire bronsemedaljer. Simon Kolstad Claussen var 

involvert i hele seks av gullene vunnet under mesterskapet. I tillegg satte norske utøvere totalt seks 

verdensrekorder i Italia. En stor del av utøverne på Skytterlandslaget er unge utøvere, og det er derfor fokus på å 

være tålmodig i arbeidet og forventningene i toppidrettsarbeidet.  

Kongepokal 2019 

Kongepokalene skulle etter fast rullering i NSF deles ut innen lerdue i 2019. Kriterier for tildeling ble utarbeidet 

av TIK i forkant av sesongen, og fremlagt for forbundsstyret. Vinner av Kongepokal 2019 ble Tore Brovold for 

hans resultat i NM skeet (innledende + finale). I kvinneklassen var det ikke tilstrekkelig antall deltagere under 

NM skeet og OL-trap til å tilfredsstille NIFs overordnede krav om kvantitet. Dermed ble det foretatt en 

vurdering av samtlige prestasjoner skutt av kvinnelige norgesmestere i 2019 av et utvalg nedsatt av 

Toppidrettskomiteen etter Fellesreglementet 2.9.7.1. flg. Vinner av Kongepokal 2019 kvinner ble Jenny Stene 

for hennes resultat i NM 50m helmatch (innledende + finale).  

Toppidrettsplan 

Det blir hvert år lagt ned mye arbeid i å utarbeide Toppidrettsplan for kommende sesong. Toppidrettsplanen er 

forankret i Langtidsplanen vedtatt på Forbundstinget 2019 og er vår handlingsplan for toppidrettssatsingen i 

Norges Skytterforbund. Både uttakskriterier og verdigrunnlaget for arbeidet som gjøres på Skytterlandslaget 

baseres på Toppidrettsplanen.  

Uttakskriterier til internasjonale konkurranser 

Uttakskriterier har også i 2019 vært blant de viktigste områdene TIK har jobbet med i samarbeid med sportssjef. 

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

vedtatt av Forbundstinget 2019. 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. Lagbygging er også helt sentralt på 

Skytterlandslaget, og gjenspeiles i de generelle uttakskriteriene som ligger til grunn for alle uttak. Det er 

ønskelig å publisere uttakskriterier så tidlig som mulig for å øke forutsigbarheten for utøvere, men det ligger 

også begrensninger i praktisk gjennomførbarhet, i form av tidspunkt for mottak av nødvendig informasjon fra 

internasjonalt forbund og/eller arrangører, fastsettelse av uttaksstevner, mv. 

Antidoping-arbeidet 

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

Skytterlandslaget. Samtlige utøvere og ledere som representerte Skytterlandslaget i 2019 gjennomførte dette. 

Høringssvar ESC 

ESCs 300 meters-komité foretok en høringsrunde for å få innspill på konkrete spørsmål rundt øvelsen 3x40 på 

300 meter sommeren 2019. Toppidrettskomiteen ba om innspill fra forbundets medlemmer gjennom innlegg på 

skyting.no. Basert på fire tilbakemeldinger fra miljøet utarbeidet TIK et høringssvar som ble sendt til ESC.  

Rekordberettigede stevner 

Toppidrettskomiteen har gjennom året godkjent minimum én konkurranse innen alle grener som berettiget for 

Norgesrekorder, iht. Fellesreglementet 2.7.2. Det ønskes stadig flere søknader om dette fra arrangører som kan 

tilfredsstille krav for gjennomføring av konkurranse etter regelverk. Dette er ønskelig for å heve status på 

enkeltstevner og øke deltagelse. Det vil også gi en fin anledning hvor både topp og bredde kan samles på stevner 

og samtidig kjempe om norgesrekorder.  
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Utdeling av priser "Årets utøver" og "Årets gjennombrudd" 

Prisene Årets utøver og Årets gjennombrudd deles ut årlig, og baseres på arbeidet som legges ned og 

prestasjoner gjennom hvert år. Pris for Årets utøver gikk til Jenny Stene, og pris for Årets gjennombrudd gikk 

til Jon-Hermann Hegg. Prisene ble delt ut på Skytterkonferansen i begynnelsen av 2020. 
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ÅRSRAPPORT 2020 TOPPIDRETTSKOMITEEN 

Toppidrettskomiteen (TIK) 

Sammensetning: 

Leder: Ingrid Stubsjøen 

Medlem: Svein Roger Stamnestrø 

Medlem: Ann Cathrine Sverkmo Walleraunet 

Medlem: Christian Holstad Lilleng  

(tingvalgt nestleder Ole Henrik Gusland var i permisjon i hele 2020 på grunn av annen rolle i forbundet.) 

Møter 

TIK har avholdt seks protokollførte møter i 2020. På grunn av Covid-19 har fem av disse vært digitale møter på 

teams/skype 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 2019 som omhandler 

toppidrett. TIK har derfor i hovedsak jobbet mot sportssjef og administrativt ansvarlig med oppfølging av 

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

Skytterlandslaget 2020 

Landslagsledelse: 

Sportssjef: Tor Idar Aune 

Administrativt ansvarlig: Lindis Græsdal 

Landslagstrener UNG: Andrea Wick  

Landslagstrener para: Malin Westerheim (i permisjon siste halvår) 

Sina Busk (vikar f.o.m. juli 2020) 

Landslagstrener pistol: Uwe Knapp 

Landslagstrener rifle senior: Espen Berg-Knutsen 

Vidar Lindstad-Fossmo, assisterende landslagstrener 

Landslagstrener skeet: Ole Henrik Gusland 

Gunnar Filtvedt (t.o.m. september 2020) 

Stein Håkon Gundersen, assistent (f.o.m. oktober 2020) 

Landslagstrener OL-trap: Magne Østby  

Andrea Wick har også vært prosjektleder UNG, og Malin Westerheim prosjektleder PARA med Håkon Sørli 

som vikar siste halvår. 

Organisering Skytterlandslaget: 

Skytterlandslaget var i 2020 organisert i ELITE og UNG, som samlet utøvere på tvers av grener, i tillegg til de 

mer grenspesifikke treningsgruppene para, pistol, rifle, rifle viltmål, OL-trap og skeet.  

Sportslig hovedmål:  

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

paralympiske øvelser (jf. Langtidsplanen 2019-2021 (2022)). 

Måloppnåelse:  

Skytterlandslaget har delvis innfridd den overordnede sportslige målsettingen. Året 2020 har dog vært et år med 

få internasjonale konkurranser og mesterskap hvor de norske utøverne har fått målt krefter mot internasjonale 

konkurrenter. Norske utøvere hadde en god start på sesongen. I januar skjøt Ole-Harald Aas seg til finale og 8. 

plass i luftpistol i en av verdens tøffeste luftkonkurranser i H&N Cup München. Også flere rifleskyttere på både 

junior- og seniorsiden var i finale i samme konkurranse, og Julie P. Johannessen vant bronsemedalje i junior 

kvinner rifle. I slutten av februar deltok norske utøvere i EM luftvåpen i Polen. Her skjøt blant annet Mattis 

Hembre ny norgesrekord i luftpistol junior menn, flere norske utøvere skjøt seg til finale, og de kvinnelige 

seniorene tok EM-sølv og skjøt ny europarekord i luftrifle, i tillegg skjøt Jenny Stene ny europarekord 

individuelt. I mars ble det slutt på internasjonal aktivitet på grunn av Covid-19. Enkelte av våre utøvere har 

konkurrert mot de andre nordiske landene gjennom digitale konkurranser, og de norske utøverne har dominert i 
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disse konkurransene. 

Covid-19 

Covid-19 endret året 2020 for toppidretten i NSF. Den 6. mars ble det bestemt at Norge trakk sitt lag fra planlagt 

deltagelse i verdenscup i New Delhi på grunn av den uavklarte situasjonen rundt covid-19. Uken etter stengte 

samfunnet ned. Så godt som alle internasjonale konkurranser ut året ble utsatt eller avlyst. OL og PL i Tokyo ble 

utsatt til 2021. Dette har vært en utfordrende periode for alle, deriblant våre toppidrettsutøvere, til tross for at det 

i perioder har vært unntak fra de strengeste tiltakene for toppidrettsutøvere. Skytterlandslagets viktigste oppgave 

har blitt å opprettholde utøvernes motivasjon til å legge ned det arbeidet som kreves, selv ved begrensede 

treningsforhold. Olympiatoppen har også i denne perioden vært til stor støtte for NSFs toppidrettssatsing. 

Kongepokal 2020 

I henhold til fast rullering i NSF skulle Kongepokalene i 2020 deles ut innen viltmål. I forkant av sesongen 

utarbeidet TIK en oversikt over alle viltmål-NM de siste tre årene. Deltagerantall fra disse norgesmesterskapene 

viste at et vanlig deltagerantall ikke var tilstrekkelig for å tilfredsstille NIFs overordnede krav om kvantitet, 

verken for kvinner eller menn. Det ble derfor nedsatt et utvalg i henhold til Fellesreglementet 2.9.6 og 2.9.7. Til 

tross for at mange norgesmesterskap ble avlyst i 2020, ble det avholdt minst ett mesterskap innen samtlige 

grener, og tildeling av Kongepokal ble derfor opprettholdt. Vinnere av Kongepokal 2020 ble Jeanette Hegg 

Duestad for hennes resultat i NM 50m helmatch (innledende + finale) og Henrik Larsen for hans resultat i NM 

50m helmatch (innledende + finale).  

Uttakskriterier til internasjonale konkurranser 

Uttakskriterier ble utarbeidet i forkant av sesongen for alle deler av Skytterlandslaget. Kriteriene har i perioder 

ikke vært gjeldende på grunn av utsatte/avlyste konkurranser som følge av covid-19. TIK og sportssjef har ved 

behov revidert kriteriene. Gjeldende kriterier har til enhver tid vært tilgjengelig på Skytterlandslagets sider på 

skyting.no. 

Antidoping-arbeidet 

I juni 2020 ble NSF sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge. I forbundets langtidsplan er en 

overordnet målsetting at skyttersporten skal være en ærlig og dopingfri idrett, med nulltoleranse. Det å bli 

sertifisert som Rent Særforbund er et viktig verktøy i dette arbeidet. Det er utarbeidet handlingsplan for 

forebyggende antidopingarbeid som skal revideres annet hvert år. Gjennomføring av Antidoping Norges e-

læringsprogram Ren Utøver Alle er en forutsetning for å være på Skytterlandslaget, og samtlige utøvere og 

ledere som representerte Skytterlandslaget gjennomførte dette i 2020. 

Toppidrettsplan 

Det blir hvert år lagt ned mye arbeid i å utarbeide Toppidrettsplan for kommende sesong. Toppidrettsplanen er 

forankret i Langtidsplanen vedtatt på Forbundstinget 2019 og er vår handlingsplan for toppidrettssatsingen i 

Norges Skytterforbund. Både uttakskriterier og verdigrunnlaget for arbeidet som gjøres i treningsgruppene på 

Skytterlandslaget baseres på Toppidrettsplanen. Høsten 2020 ble det i tillegg til Toppidrettsplan for sesongen 

2021 også utarbeidet en sesongplan for 2021. 

Trenere 

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

internasjonale trenere. ISSFs trenerkurs har vært en periode ikke vært avholdt i forbindelse med deres 

omstrukturering av sitt utdanningssystem. I oktober ble det kjent at ISSF innførte nye trenertitler, ISSF Coach 

Pro og ISSF Coach. Nytt er også at det disse trenertitlene kan oppnås gjennom både ISSFs utdanningsprogram 

og oppnådde sportslige resultater. På bakgrunn av dette spilte TIK og NSF inn til ISSF navn på samtlige trenere 

som har oppnådd tilstrekkelige sportslige resultater for registrering av nye trenerlisenser. Det ble meldt inn totalt 

fire navn, hvorav én av kandidatene allerede var registrert gjennom tidligere gjennomført utdanning.  

Høringssvar WSPS og ISSF 

WSPS og ISSF etterspurte i 2020 tilbakemeldinger fra medlemsnasjoner på øvelsesprogram i henholdsvis PL og 

OL etter lekene i Tokyo. TIK leverte høringssvar til ISSF basert på diskusjon i TIK-møte med sportssjef og 

administrativ ansvarlig for Skytterlandslaget, mens spørreskjema fra WSPS ble etter oppfordring fra WSPS 

videresendt til Skytterlandslagets utøvere og trene innen para.  

18



Utdeling av priser "Årets utøver" og "Årets gjennombrudd" 

Prisene Årets utøver og Årets gjennombrudd deles ut årlig, og baseres på arbeidet som legges ned og 

prestasjoner gjennom hvert år. Tildelingen av disse prisene ble vedtatt på TIK-møte i januar 2021, og dette 

offentliggjøres og deles ut i forbindelse med jubileet i april 2021.  

Jenny Stene var nominert til Årets Gjennombrudd under Idrettsgallaen i januar 2020 på bakgrunn av sine 

prestasjoner foregående år. 
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STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019 

Norges Skytterforbunds (NSF) verdier er nedfelt i forbundets Langtidsplan 2019 -21/22: 
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: Inkluderende, engasjerende og ansvarlig. 
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 2019 var totalt 190. 
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 12 heltidsansatte og 2 deltidsansatte, herav 6 kvinner. 
Totalt utgjør dette 13,1 årsverk, inkludert vaktmesteren på Løvenskioldbanen. 

Virksomhetens bransje medfører generelt verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 
Årsregnskapet viser et negativt resultat på kr. 4 906 416. Dette er i tråd med vedtatt langtidsbudsjett og styrevedtak. 
Løvenskioldbanens gikk kr 2,7 mill i underskudd jmf styrevedtatte investeringer og miljøutbedringer. 

På tidspunktet for avleggelse av regnskapet er det usikkerhet kuyttet til de økonomiske konsekvensene som følge av 
koronautbruddet. 
Alle idrettsarrangementer, herunder Norges Skytterforbund er stoppet av myndighetene med virkning fra 12. mars 2020. 
Siden er det, under visse forutsetninger, åpnet for trening og arrangementer for inntil 50 personer. 
Situasjonen er i første omgang gjeldende til og med 15. juni 2020. 
Det er ikke mulig å tallfeste hvilken betydning dette får for drift og den finansielle situasjon i fremtidige perioder. 
Styret og generalsekretæren bekrefter at så langt man kan vurdere situasjonen ved avleggelsen av dette regnskapet, 
er forutsetningen for fortsatt drift til stede. 

Styret gjør følgende disponeringer av underskuddet: 
- Kr 4 373 340 tilført fra fri egenkapital
- Kr 533 906 tilført fra breddemidler.

Oslo, 12. juni 2020 

Håvard Larsen 
President 

Asta S Kvalbein 
Styremedlem 

Tom Lauritzen 
Styremedlem 

Bjørn Harald Vik 
Visepresident 

Ingrid Stubsjøen 
Styremedlem 

Arild Groven 
Generalsekretær 
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Norges Skytterforbund 

Resultatregnskap 2019 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2019 
1 

INNTEKTER 
Sponsor- og salgsinntekter 2 296 079 

Tilskudd 3 12 247 533 

Andre inntekter 4 13 576 403 

Sum driftsinntekter 26 120 015 

KOSTNADER 
Varekostnad 17 839 

Lønns- og personalkostnader 5 10 425 285 

Tilskudd 7 2 615 630 

Andre driftskostnader 5,6 18 240 079 

Sum driftskostnader 31 298 833 

Driftsresu I tat -5 178 818

Finansposter 
Finansinntekter 345 172 

Finanskostnader 72 769 

Sum finansposter 272 402 

ÅRSRESULTAT -4 906 416

Disponering av årets resultat 
Til/fra egenkapital 12 -4 373 340

Disponert til/fra breddemidler 12 -533 076
Sum disponering -4 906 416

2018 

349 286 

11 008 882 

17 104 635 

28 462 803 

1 187 

9 127 538 

794 310 � 
s 

16 171 491 ><: 

� 
26 094 525 ai 

� 
� 

2 368 278 s 
� 
i.i., 

� 
348 037 

287 
� 

347 750 

2 716 028 

C: 
QJ 

1 871 028 0 

845 000 0 
QJ 

C: 
2 716 028 C: 
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Norges Skytterforbund 

Balanse per 31. desember 

EIENDELER 
Anleggsmidler 
Finansielle anleggsmidler 

Investeringer i aksjer og andeler 
Sum finansielle anleggsmidler 

Sum anleggsmider 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Kundefordringer 
Andre kortsiktige fordringer 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Bankinnskudd Idrettens konsernkontosystem 
Andre bankinnskudd 
Sum bankinnskudd 

Sum omløpsmidler 

SUM EIENDELER 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 
Breddemidler 
Løvenskioldbanen 
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 

Annen egenkapital 
Egenkapital 
Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 
Sum annen egenkapital 

Sum egenkapital 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld 
Skatt og offentlige avgifter 
Annen kortsiktig gjeld 
Sum kortsiktig gjeld 

Sum gjeld 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

Håvard Larsen 
President 

Asta S Kvalbein 
Styremedlem 

Oslo, 12. juni 2020 

Tom Lauritzen 
Styremedlem 

NOTE 

14 

9 
8 

10 
11 

12 
12 

12 
12 

13 

2019 2018 

16 711 80 000 
16 711 80 000 

16 711 80 000 

641 308 516 013 
83 697 1 311 387 

725 004 1 827 400 

13 919 111 18 167 991 
428 317 468 941 

14 347 428 18 636 932 

15 072 432 20 464 332 

15 089 143 20 544 332 

718 574 1 251 650 
600 000 600 000 

1 318 574 1 851 650 

15 739 331 13 868 303 
-4 373 340 1 871 028 
11 365 991 15 739 331 

12 684 565 17 590 981 

681 152 774 514 
814 692 788 958 
908 734 1 389 879 

2 404 578 2 953 351 

2 404 578 2 953 351 

15 089 143 20 544 332 

Bjørn Harald Vik 
Visepresident 

Ingrid Stubsjøen 
Styremedlem 

Arild Groven 
Generalsekretær 

� 

� 
� 
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� 
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Noter til regnskapet 2019 

NOTE 1 - Regnskapsprinsipper 

Regnskapsprinsipper 

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

Periodiseringsregler 

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. 

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 knndefordringer 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 grnnnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. 

Pensjon 

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. 

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. 

2019 2018 

NOTE 2 - Salgs- og markedsinntekter 

- Annonser Skytternytt 96 900 47 375 
- Markedsinntekter 59 520 70 826 
- Salg av kurshefter, reglementer, merker etc. 139 659 231 085 

296 079 349 286 

NOTE 3 - Tilskudd 

Det er inntektsført følgende tilskudd: 
- Rannnetilskudd 3 478 779 3 544 111 
- Regiontilskudd I 597 360 I 584 068 
- Utviklingsorientert nngdomsidrett 533 596 544 485 
- Integreringstilskudd 686 862 963 128 
- Øremerkede midler fra OLT/NIF (inkl.stipend) 5 950 936 4 373 090 

12 247 533 11 008 882 

NOTE 4 - Andre inntekter 

- Inntekt Løvenskioldbanen I 495 579 I 514 190 
- Forbundskontingent* 10 161 100 13 155 500 
- Kurs- og medlemsinntekter 384 183 326 811 
- Momskompensasjon I 002 922 I 061 681 
- Nordisk landskamp 0 781 250 
- Andre inntekter 532 619 265 204 

13 576 403 17 104 635 

*I 2018 ble prinsippene for inntektsføring av Forbundskontingent endret. Dvs at man nå inntektsfører alt samme år som det fakureres. 
I 2018 hadde man derfor en høyere inntekt siden kr 3 370 400 var avsatt fra 2017. 

NOTE 5 - Personalkostnader 

Lønn 
Arbeidsgiveravgift 
Pensjonskostnader 
Forsikring 
Stipend 
Andre personalkoslander inkl. tilbakeføringer 
Refusjon lønn,aga,etc 

Antall årsverk 

7 951 273 
I 216 374 

411 691 
100 692 
580 000 
165 255 

0 
10 425 285 

13,1 

7 345 783 
1 104 800 

351 814 
124 790 
130 000 
137 725 
-67 375 

9 127 538 

10,6 

Norges Skytterforbnnd hadde pr. 31.12.19 14 ansatte, tilsammen 13,1 årsverk. Lønn til generalsekretær beløper seg til kr 858 707 og annen 
godtgjørelse kr 17 581 i 2019. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til president. 
Det er ikke utbetalt honorar eller godtgjørelser til resten av styret. 

Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.2019. 
Forbnndet 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 31.12.2019. 
Revisjonshonorar for lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 122 812 inkl. mva, kr 8 125 i attestasjoner og kr 55 313 inkl. mva i andre tjenster i 2019. 
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NOTE 6 - Andre driftskostnader 
Regnskapsposten består av: 2019 2018 
Kontorkostnader I 848 407 I 763 747 
IT-kostnader 477 276 502 814 
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 914 689 675 581 
Idrettsfaglig bistand, honorarer, fysioterapi og lege 2 425 122 I 921 343 
Reise- og oppholdskostnader 7 453 791 7 672 391 
Kostnader Skytternytt 148 904 112 849 
Driftskostnader Løvenskioldbanen 3 742 561 2 747 613 
Pårneldingsavgifter I 229 328 775 153 

18 240 07 9 16 1714 91 

NOTE 7 - Tilskudd 

- Tilskudd særkretser 541 186 290 000 
- Tilskudd klubber 2 003 806 464 324 
- Tilskudd andre organisasjoner/arrangementer 70 638 39 986 

2 615 630 7 94 310 

NOTE 8 - Andre fordringer 
Forskuddsbetalte kostnader 51 455 55 555 
Påløpte inntekter 0 1 255 299 
MVA termin 6 0 533 
Andre kortsiktige fordringer 32 242 0 

83 6 97 13113 87 

NOTE 9 - Debitorer 
Debitormassen er oppført til pålydende minus avsetning på kr 400 000 til tap på krav. 

NOTE 10 - Bankinnskudd Idrettens konsernkontoordning 

Norges Skytterforbund ble i 2015 deltager i en konsernkontordning 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 konsernkontoordningen, 
som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de Øvrige pattene i 
kontosystemet. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at 
Norges Skytterforbund har tilgang på innestående midler på konsernkonto. Pr 31.12.19. utgjør forbundets fordring på 
konsernkonto kr 13 919 111 . 

NOTE 11 - Andre bankinnskudd 
Andre bankinnskudd inneholder kr 428 317 i bundne skattetrekksmidler. 

NOTE 12 - Egenkapital 

Egenkapital 01.01.19 
Årets endring i egenkapital: 
Årets resultat til/fra annen egenkapital 
Disponert til/fra breddemidler 
Egenkapital 31.12 .19 

NOTE 13 - Annen kortsiktig gjeld 

Feriepenger 
Påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld 

NOTE 14 - Aksjer 

Egenkapital 

med selvpålagte 

restriksjoner 

1 851650 

-533 076 
1318 574 

Annen 

egenkapital 

15 73 9 331 

-4 373 340 

11365 9 91 

2019 
837 673 
71 062 

90 8 734 

Anskaffelses- Stemme og 

Investering i aksjer tidspunkt Antall eierandel 

Skytternes og jegernes hus AS 24.11.2010 200 20 % 
Selskapet ble oppløst vår 2020 og forbundet har fått tilbake kr 16 711 i mai 2020. 

NOTE 15 - Fortsatt drift 

Sum 

egenkapital 

17 5 90 9 81 

-4 373 340 
-533 076 

12 6 84 565 

2018 
772 017 
617 862 

13 8 9  87 9 

Kostpris Bokført verdi 
200 000 16 711 

På tidspunktet for avleggelse av regnskapet er det usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene som følge av 
koronautbruddet. 
Alle idrettsarrangementer, herunder Norges Skytterforbund er stoppet av myndighetene med virkning fra 12. mars 2020. 
Siden er det, under visse forutsetninger, åpnet for trening og arrangementer for inntil 50 personer. 
Situasjonen er i første omgang gjeldende til og med 15. juni 2020. 
Det er ikke mulig å tallfeste hvilken betydning dette får for drift og den finansielle sitnasjon i fremtidige perioder. 
Styret og generalsekretæren bekrefter at så langt man kan vurdere situasjonen ved avleggelsen av dette regnskapet, 
er forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 

26



Penn30 
Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo TM - sikker digital signatur". 

De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor. 

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Arild Groven 
Generalsekretær 

På vegne av: Norges Skytterforbund 

Serienummer: 9578-5999-4- 7 763852 

IP: 80.2 7 3.xxx.xxx 

2020-06-7 6 20:53:54Z 

Ingrid Stubsjøen 
Styremedlem 

På vegne av: Norges Skytterforbund 

Serienummer: 9578-5993-4-2973747 

IP: 89.248.xxx.xxx 

2020-06-7 7 07:36:08Z 

Asta Salamonsen Kvalbein 
Styremedlem 

På vegne av: Norges Skytterforbund 

Serienummer: 9578-5999-4- 7 266393 

IP: 57. 7 74.xxx.xxx 

2020-06-27 79:26:00Z 

�=:banklD � 

�=:banklD � 

�=:banklD � 

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 

dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 

opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 

en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 

validering (hvis nødvendig). 

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen? 

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Håvard Larsen 
President 

På vegne av: Norges Skytterforbund 

Serienummer: 9578-5998-4-864580 

IP: 57. 7 75.xxx.xxx 

2020-06-7 7 05:02:33Z 

Tom Lauritzen 
Styremedlem 

På vegne av: Norges Skytterforbund 

Serienummer: 9578-5997-4-684544 

IP: 89. 7 62.xxx.xxx 

2020-06-7 9 7 2:02:04Z 

Bjørn Harald Vik 
Visepresident 

På vegne av: Norges Skytterforbund 

Serienummer: 9578-5995-4- 7 4 7 7 09 

IP: 82. 747.xxx.xxx 

2020-06-25 7 7:02:01Z 

�=:banklD � 

�=:banklD � 

�=:banklD � 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 

dokumentet ikke har blitt endret. 

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 

dokumentet, med Pen neo validator - https://penneo.com/validate 

27



IBDO 

Uavhengig revisors beretning 

Til årsmøtet i Norges Skytterforbund 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Norges Skytterforbund. 

Årsregnskapet består av: Etter vår mening: 

BDOAS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

• Balanse per 31. desember

2019

• Resultatregnskap for 2019

• Noter til årsregnskapet,

herunder et sammendrag av

viktige regnskapsprinsipper.

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av forbundets finansielle 

stilling per 31 . desember 2019, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av forbundet slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av «Styrets økonomiske 

beretning 2019 ». 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 

den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 

identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 

annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 

rapportere i så henseende. 

Styret og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 

Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
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for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https: //revisorforeningen. no/ revisjonsberetninger 

BDOAS 

Øyvind Hjemgård 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 

Uavhengig revisors beretning Norges Skytterforbund - 2019 side 2 av 2 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

29



Penn30 
Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo TM - sikker digital signatur". 

De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor. 

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Øyvind Hjemgård 
Partner 

På vegne av: BDO AS 

Serienummer: 9578-5999-4-2746438 

IP: 7 88.95.xxx.xxx 

2020-06-26 07:04:25Z �=:banklD � 

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 

dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 

opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 

en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 

validering (hvis nødvendig). 

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen? 

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 

dokumentet ikke har blitt endret. 

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne 

dokumentet, med Pen neo validator - https://penneo.com/validate 
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR REGNSKAPET 2019 

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

på kroner 4.906.416,-. Driftsunderskuddet er på kroner 5.178.818,-. 

Årets underskudd skyldes satsing på toppidrett/ skytterlandslaget iht. langtidsbudsjett, samt 
miljøtiltak og renovering av miniatyrbanen (rifle og pistol) på Løvenskioldbanen. 

Med en fri egenkapital på 11,3 millioner kroner, har forbundet god likviditet og oppfyller kravet om 
minimum egenkapital tilsvarende 1 års drift (ca. 8 MNOK). 

Revisor konkluderer også med at regnskapet gir et korrekt bilde av forbundets finansielle stilling pr. 

31.12.2019. 

Brekstad 1.7.2020 

�Il LtYlcic P. t f ldSt=>t)
Linda Pettersen 

�- �I 14lcv')cQRoy Hjetland 

Leder Medlem Medlem 

31



Norges Skytterforbund 

Årsberetning 2020 

Norges Skytterforbund (NSF) sine verdier er nedfelt i forbundets langtidsplan 2019-2022. NSF 
skal utøve sin virksomhet innenfor de etiske og moralske verdier nedfelt i Norges Idrettsforbunds 
og Norges Skytterforbunds lover, regler og reglementer. 

NSF sin visjon er «Livslang skyteglede» og våre verdier er inkluderende, engasjerende og 
ansvarlige. NSF skal videreutvikle skyting som en attraktiv, trygg og sunn idrett, der både bredde 
og topp blir ivaretatt. Norges Skytterforbund skal legge til rette for allsidig aktivitet for alle 
uavhengig av økonomi, alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet og nivå. 

Norges Skytterforbund består av 19 særkretser og 524 klubber med ca. 34.000 medlemmer. 
NSF har lokaler på Ullevål stadion i Oslo, men våre ansatte er geografisk lokalisert flere steder. 

I regnskapsåret 2020 ble de aller fleste stevner, både nasjonalt og internasjonalt, avlyst eller 
utsatt. Det har vært gjennomgående forbud mot innendørs trening, men med tidvis unntak for 
skytterlandslaget. 

Antall sykedager i 2020 var totalt 32 dager. Det har ikke blitt rapport 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 11 heltidsansatte og 3 deltidsansatte, herav 7 
kvinner. Totalt utgjør dette 13,4 årsverk, inkludert vaktmester på Løvenskioldbanen. 

Virksomhetens bransje medfører generelt verken forurensning eller utslipp som kan være til 
skade for det ytre miljø. 

Årsregnskapet viser et negativt resultat på kr. 855 004. Løvenskioldbanen hadde et underskudd 
på kr 1,9 mill. pga pålagte miljøtiltak. Pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordning er 
aktuarberegnet og balanseført, samt korreksjoner for feil for årene 2016 til 2020 knyttet til 
innskudds- og ytelsesordningen er begge belastet egenkapitalen direkte i 2020 med totalt kr 2, 7 
mill. SkytterAdmin 2.0 er aktivert med kr 5 mill som vil bli avskrevet med kr 1 mill. pr år de neste 
5 årene fra 2021. 

Styret og generalsekretæren bekrefter at så langt man kan vurdere situasjonen ved avleggelsen 
av dette regnskapet, er forutsetningen for fortsatt drift til stede. 

Styret gjør følgende disponeringer av underskuddet: 

- Kr 255 004 tas fra fri egenkapital

- Kr 600 000 tas fra EK Løvenskioldbanen

Håvard Larsen 
President 

Tom Lauritzen 
Styremed lem 

Oslo 23. mars 2021 

Bjørn Harald Vik 
Visepresident 

Ingrid Stubsjøen 
Styremed lem 

Maren Galguften Lunsæter 
Styremed lem 

Per Iversen 
Generalsekretær 
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Penn30 
Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo TM - sikker digital signatur". 

De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor. 

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Håvard Larsen 
President 

På vegne av: Norges Skytterforbund 

Serienummer: 9578-5998-4-864580 

IP: 46.46.xxx.xxx 
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Tom Lauritzen 
Styremedlem 

På vegne av: Norges Skytterforbund 
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Visepresident 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 

dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 

opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 

en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 

validering (hvis nødvendig). 

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen? 

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Per Iversen 
Generalsekretær 

På vegne av: Norges Skytterforbund 

Serienummer: 9578-5993-4-3723680 

IP: 84.2 7 3.xxx.xxx 

2027-03-24 09:52:43Z 

Maren Galguften Lunsæter 
Styremedlem 

På vegne av: Norges Skytterforbund 

Serienummer: 9578-5995-4-1937494 

IP: 62.50.xxx.xxx 

2021-03-24 11:01:52Z 

Ingrid Stubsjøen 
Styremedlem 

På vegne av: Norges Skytterforbund 

Serienummer: 9578-5993-4-2913147 

IP: 80.232.xxx.xxx 

2027-03-24 13:23:19Z 
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Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 

dokumentet ikke har blitt endret. 

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 

dokumentet, med Pen neo validator - https://penneo.com/validate 
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Norges Skytterforbund 

Resultatregnskap 

Note 2020 2019 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Sponsor- og salgsinntekter 1 383 399 296 079 
Tilskudd 2 12 706 719 12 247 533 
Annen driftsinntekt 3 14 644 274 13 576 403 
Sum driftsinntekter 27 734 393 26 120 015 

Driftskostnader 
Varekostnad 8 064 17 839 
Lønnskostnad 4 13 332 515 10 425 285 
Tilskudd 5 1 899 754 2 615 630 
Annen driftskostnad 6 13 535 125 18 240 079 
Sum driftskostnader 28 775 458 31 298 833 

� 
DRIFTSRESULTAT (1 041 065) (5 178 818) 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 193 197 345 172 
Finanskostnader 7 136 72 769 tel 
NETTO FINANSPOSTER 186 061 272 402 

/:;l 

ORDINÆRT RESULTAT (855 004) (4 906 416) 

ÅRSRESULTAT (855 004) (4 906 416) 
r: 
QJ 

OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital 7 0 

8960 Overføringer annen egenkapital (255 004) (4 373 340) 0 
QJ 
r: 

8961 Disponering breddemidler 0 (533 076) r: 

8962 Disponering Løvenskioldbanen (600 000) 0 
,t 

Sum overf. og disponeringer (855 004) (4 906 416) 
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Norges Skytterforbund 

Balanse pr. 31.12.2020 

Note 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 
Investeringer i datterselskap 8 

Sum finansielle anleggsmidler 

SUM ANLEGGSMIDLER 

OMLØPSMIDLER 
IT-systemer under tilvirkning 9 

Fordringer 
Kundefordringer 10 

Andre kortsiktige fordringer 11 

Sum fordringer 

Investeringer 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 

Bankinnskudd NIFs konsernkontoordning 13 

SUM OMLØPSMIDLER 

SUM EIENDELER 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 7 

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 

Fri egenkapital 
SUM EGENKAPITAL 

GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 
Pensjonsforpliktelser 
Pensjonsforpliktelser 
Sum pensjonsforpliktelser 

Sum langsiktig gjeld 

KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld 
Skyldig offentlige avgifter 
Annen kortsiktig gjeld 
SUM KORTSIKTIG GJELD 
SUM GJELD 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

Håvard Larsen 
President 

Tom Lauritzen 
Styremed lem 

I Årsregnskap for Norges Skytterforbund

7 

14 

15 

Oslo 23. mars 2021 

Bjørn Harald Vik 
Visepresident 

Ingrid Stubsjøen 
Styremed lem 

31.12.2020 31.12.2019 

200 000 0 

200 000 0 

200 000 0 

4 939 531 0 

651 152 641 308 

570 817 83 697 

1 221 970 725 004 

0 16 711 
492 260 428 317 

14 847 242 13 919 111 

21 501 004 15 089 143 

21 701 004 15 089 143 

718 574 1 318 574 

718 574 1 318 574 

8 203 124 11 365 991 
8 921 698 12 684 565 

753 205 0 

753 205 0 

753 205 0 

1 043 139 681 152 

935 540 814 692 

10 047 421 908 734 

12 026 100 2 404 578 
12 779 305 2 404 578 

21 701 004 15 089 143 

Maren Galguften Lunsæter 
Styremed lem 

Per Iversen 
Generalsekretær 

Organisasjonsnr. 946168114 

� 

� 

/:;l�
�
� 

r: 
QJ 

0 

0 
QJ 
r: 
r: 

36



Norges Skytterforbund 

Noter 2020 

Regnskapsprinsipper: 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år 
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler 
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). 

Inntektsføring 

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.Sponsorinntekter 
inntektsføres over avtaleperioden.Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i 
den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. 

Fordringer 

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke 
antatt tap. 

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. 

Skatt 

Norges Skytterforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. 

Pensjonsforpliktelser 

Pensjonsforpliktelser fmansiert over driften er beregnet og ført opp i balansen som en gjeldspost under 
avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er balanseført. 
Pensjonskostnad er aktuarberegnet. 

Periodiseringsregler 

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har 
øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det 
inntektsavsetninger. 

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 vedifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være 
forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres 
når grunnlaget for nedskriving ikke lenger er tilstede. 
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Norges Skytterforbund 

Noter 2020 

Note 1 - Sponsor- og salgsinntekter 

Regnskapsposten består av: 
Annonser Skytternytt 
Markedsinntekter 
Salg av kurshefter, reglementer, merker etc. 
Sum 

Note 2 - Tilskudd 

Regnskaeseosten består av: 
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF 
Integreringstilskudd fra NIF 
Barne- og ungdomsmidler fra NIF 
Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF 
Stipend OLT 

Andret tilskudd Olympiatoppen 
NIF utstyrsmidler 
Andre tilskudd NIF 
VG-tilskudd 

Sum 

Note 3 - Annen driftsinntekt 

Regnskaeseosten består av: 
Medlemsinntekter, herunder kurs og egenandeler 
Klubbkontingenter 
Momskompensasjon 
Inntekter Løvenskioldbanen 
Andre inntekter 

Sum 

Note 4 - Lønnskostnad 

Selskapet har hatt 13,4 årsverk i regnskapsåret. 

Spesifikasjon av lønnskostnader 

Lønn 
Arbeid sg iveravg ift 
Pensjonskostnader 
Andre lønnsrelaterte ytelser*) 

Totalt 

*) Herav stipend kr 7 40 253 i år og kr 580 000 i fjor. 

I Noter for Norges Skytterforbund

2020 

47 550 

119 134 

216 715 

383 399 

2020 
5 079 469 

702 365 
1 539 034 

524 854 
840 000 

3 400 000 
589 063 

10 000 
21 934 

12 706 719 

2020 
305 914 

10 228 200 
1 088 536 
2 693 516 

328 109 

14 644 274 

2019 

96 900 

59 520 

139 659 

296 079 

2019 
5 076 139 

686 862 
1 652 733 

533 596 
690 000 

3 290 000 
304155 
10 000 

4 048 

12 247 533 

2019 
384 183 

10 161 100 
1 002 922 
1 495 579 

532 619 

13 576 403 

I år 

9 929 848 
1 417 787 

657 849 
1 327 031 

I fjor 

7 539 582 
1 216 374 

411 691 
1 257 639 

13 332 515 10 425 285 
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Revisjon 
Attestasjonsoppgaver 
Andre tjenester *) 
Samlet honorar til revisor 

Norges Skytterforbund 

Noter 2020 

*) Det er i tilllegg fakturert fra revisor kr 23 984 som er utlegg for NSF Arrangement AS. 

114 546 
4 000 

11 437 
129 984 

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og 
styremedlemmer. 

Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer og 
medlemmer av bedriftsforsamlingen utgjør kr 0. 

Spesifikasjon av lønn og andre godtgjørelser på person for ledende ansatte og medlemmer av 
styret: 

Navn og stilling/funksjon: 

Generalsekretær 
Styrets leder 
Styremedlemmer 

Note 5 - Tilskudd 

Regnskaeseosten består av: 
Tilskudd særkretser 
Tilskudd klubber 
Tilskudd andre organisasjoner 

Sum 

Note 6 - Annen driftskostnad 

Regnskapsposten består av: 
Kontorkostnader 
IT-kostnader 
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 
Reise- og oppholdskostnader 
Skytterbaneleie 

Deltageravgifter/premier 
Kostnader Løvenskioldbanen 
Andre kostnader (inkludert avsetninger) 

Sum 

I Noter for Norges Skytterforbund

Lønn Andre godtgjørelser 

867 317 21 939 
0 0 

0 0 

2020 
193 688 

1 664 163 
41 903 

1 899 754 

2020 

4 469 935 
502 506 

1 830 535 
996 182 

3 918 421 
259 699 

29 410 
1 313 166 

215 271 

2019 
541 186 

2 003 806 
70 638 

2 615 630 

2019 

3 346 542 
482 639 
947 576 

1 750 665 
7 378 994 

135 953 

1 394 443 
2 416 228 

387 039 

13 535 125 18 240 079 
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Norges Skytterforbund 

Noter 2020 

Note 7 - Egenkapital 

Egenkapital med 
selvpålagte restriksjoner 

Pr 1.1 1 318 574 
Tilført fra årsresultat 0 
Anvendt fra EK Løvenskioldbanen -600 000
Korr. feil tidligere år, innskuddspensjon 
Prinsippendring, ytelsespensjon 

Pr 31.12. 718 574 

Note 8 - Investeringer i datterselskap 

Investering i aksjer Anskaffelsestidspunkt 

NSF Arrangement AS 03.12.2020 

Note 9 - Andre immaterielle eiendeler 

Pr beholdningstype 

IT-systemer under tilvirkning 

Totalt 

Pr verdsettelsesmetode 

Totalt 

Annen 
egenkapital 

11 365 991 
-255 004

-767 893
-2 139 970

8 203 124

Antall 

1 000 

2020 

4 939 531 

4 939 531 

4 939 531 

Sum 
egenkapital 

12 684 565 
-255 004
-600 000
-767 893

-2 139 970

8 921 698

Stemme og 
eierandel 

100 % 

2019 

0 

0 

0 

Posten gjelder investering i SkytterAdmin, systemet vil bli tatt i bruk fra 2021 og avskrevet fra 
oppstartsdatoen. 

Note 10 - Kundefordringer 

Debitormassen er oppført til pålydende med en avsetning for tap på fordringer på kr 400 000 . 

Note 11 - Andre kortsiktige fordringer 

Balanseposten består av: 
Forskuddsbetalt NSF Arrangement belastes eget 
selskap 
Andre kortsiktige fordringer 
Forskuddsbetalte kostnader 
Sum 

I Noter for Norges Skytterforbund

2020 2019 

239 419 

11 080 
320 319 
570 817 

0 

32 242 
51 455 
83 697 

Organisasjonsnr. 946168114 
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Norges Skytterforbund 

Noter 2020 

Note 12 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Av andre likvide midler er kr 492 260 bundne skattetrekksmidler. 

Note 13 - Bankinnskudd NIFs konsernkontoordning 

Norges Skytterforbund er deltager i en konsernkontoordning i DnB administrert av NIF. 
Deltagernei ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige 
forpliktelser som følge av, eller måtte oppstå i anledning av, ordningen . Banken har rett til å 
motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid har i banken, og 
etthvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosysemet. 

Netto fordring på konsernkonto klassifseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på 
konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende 
likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Skytterforbund til enhver tid har tilgang på 
midler på konsernkonto. 

Pr 31.12.2020 utgjør forbundets netto fordring på konserkonto på kr 14 847 242. 

Note 14 - Pensjonsforpliktelser ytelsesordning 

Resultatført pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift 

Driftskostnad (inntekt) 
Finanskostnad (inntekt) 

Resultatført pensjonskostnad (inntekt) 

2020 
336 321 

36 279 

372 599 

Avstemming av netto balanseført forplikte/se, inkl. arbeidsgiveravgift 

Netto balanseført forpliktelse (midler) ved periodens begynnelse 
Resultatført pensjonskostnad 
Innbetalinger 
Utbetalt driftspensjon 
Andre bevegelser i perioden 

Netto balanseført forpliktelse (midler) ved periodens slutt 

Forutsetninger 

Diskonteringsrente 
Forventet avkastning pensjonsmidler 
Årlig forventet lønnsvekst 
Årlig forventet reg. av pensjoner under utbetaling 
Årlig forventet G-regulering 

I Noter for Norges Skytterforbund

2 408 821 
372 599 

(2 028 215) 
0 
0 

753 205 

01.01.2020 

1,70 % 
2,70% 
2,25 % 
0,00% 
2,00% 

Organisasjonsnr. 946168114 
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Norges Skytterforbund 

Noter 2020 

Note 15 - Annen kortsiktig gjeld 

Balanseposten består av: 

Avsatte feriepenger 

Tilskudd fra Kulturdepartementet som skal til EM 
2022 + 
div andre ubenyttede tilskudd 
Påløpt kostnad og forskuddbetalt inntekt 

Sum 

I Noter for Norges Skytterforbund

2020 

1 016 739 

6 564 805 

2 465 877 

10 047 421 

2019 

837 673 

0 

71 062 

908 734 

Organisasjonsnr. 946168114 
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Uavhengig revisors beretning 

Til årsmøtet i Norges Skytterforbund 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Norges Skytterforbund. 

Årsregnskapet består av: Etter vår mening: 

BDOAS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

• Balanse per 31. desember

2020

• Resultatregnskap for 2020

• Noter til årsregnskapet,

herunder et sammendrag av

viktige regnskapsprinsipper.

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av forbundets finansielle 

stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av forbundet slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 

den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 

identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 

annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 

rapportere i så henseende. 

Styret og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 

Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Uavhengig revisors beretning Norges Skytterforbund - 2020 side 1 av 2 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https: //revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

BDOAS 

Øyvind Hjemgård 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 

Uavhengig revisors beretning Norges Skytterforbund - 2020 side 2 av 2 
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"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Øyvind Hjemgård 
Partner 

På vegne av: BDO AS 

Serienummer: 9578-5999-4-2746438 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 

dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 

opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 

en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 

validering (hvis nødvendig). 

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen? 

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 

dokumentet ikke har blitt endret. 

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne 

dokumentet, med Pen neo validator - https://penneo.com/validate 
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Kontrollutvalgets beretning for 2020 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Norges Skytterforbund sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og Norges Skytterforbunds anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at Norges Skytterforbunds virksomhet drives i samsvar med Norges 

Skytterforbund og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at 

Norges Skytterforbund har en forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på forbundstinget, og avgi 

en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for skyttertinget, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har 

funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Norges 

Skytterforbunds styre og administrasjon. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det 

styrebehandlede årsregnskapet for 2020.   

Det er gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon 

vises til revisjonsberetning. 

Regnskapet viser et underskudd på 855.004 kroner, og ved årsavslutning 2020 er den totale egenkapitalen 

redusert med 3.762.867 kroner 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av Norges Skytterforbund: 

Kontrollutvalget tar til etterretning den informasjon som er framlagt ifm. «pensjonssaken» og konstaterer 

at det ikke er gjort annet enn feil oppfølging i perioden, som nå er rettet opp, og det har ingen økonomiske 

konsekvenser som ville endret den økonomiske statusen pr. 31.12.2020.  

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 

som fremgår av denne beretningen. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Norges Skytterforbunds årsregnskap for 2020 godkjennes 

av forbundstinget. 

Brekstad 22.3.2021 

Helge Olden Linda P. Kjeldsen Roy Hjetland 

Leder    Medlem  Medlem 
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Sak 7.1 Endring av NSFs lov § 17 pkt. 14 c 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Forbundsstyret består i dag av president, visepresident, lederne av 

Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité, samt 2 varamedlemmer. Det 

foreslås å utvide styret med to medlemmer, slik at styret da består av totalt 7 medlemmer og 

to varamedlemmer.  

NSFs lov §21.1 endres iht. vedtaket 

Dagens tekst:  

a) 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) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
f) Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
g) Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner Skytterforbundet er

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
h) Valgkomité med leder, nestleder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
i) Ordenskansler for NSF, med varakansler velges for 4 år

Ny tekst 

a) President og visepresident
b) Lederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité
c) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

d) Nestlederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk
komité.

e) 5 utvalgsledere i Breddeidrettskomiteen, 3 komitémedlemmer i
Toppidrettskomiteen og 3 komitémedlemmer i Teknisk komité.

f) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
g) Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
h) Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner Skytterforbundet er

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
i) Valgkomité med leder, nestleder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
j) Ordenskansler for NSF, med varakansler velges for 4 år

Begrunnelse: Styret skal ha minst ett medlem som på valgtidspunktet er under 26 år. For å 

oppfylle dette kravet og videre med tanke på kjønnsfordeling, mener Forbundsstyret at det 

er formålstjenlig å utvide styret med 2 personer. Dette slik at man også unngår at styret 
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består av et antall medlemmer som utgjør et partall, noe som kan være uheldig med tanke 

på avstemminger i styret. 

Lovkomiteens uttalelse: Det er ingen lovmessige hinder for at forslaget kan vedtas.
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Sak 7.2 Endring i NSFs lov § 21 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Følgende bestemmelser i NSFs lov strykes: §§21.2, 21.3, 21.4, 21.5 og 21.7. 

Begrunnelse: Da det ved «lovrevisjonen» på Tinget i 2019 bl.a. ble ryddet i lovverket ved at 

bestemmelser ble flyttet fra loven til Fellesreglementet, ble det ikke eksplisitt foreslått å fjerne alle 

gamle bestemmelser i loven. De nevnte lovbestemmelser som foreslås strøket er nå regulert i 

Fellesreglementet. Dermed vil §21 bestå av to punkter: 

§21.1: Særforbundets styre
§21.2: Lovkomité

Dagens tekst: 

§ 21.1  Særforbundets styre

(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet mellom

tingene.

(2) Styret skal

a) Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser.
b) Forestå særforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve

dens faglige myndighet.

c) Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med
de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for
at særforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.

e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret
finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

f) Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom særforbundstinget ikke har
valgt representanter.

Styret skal bestå av president, visepresident og lederne av Breddeidrettskomiteen, 

Toppidrettskomiteen og Teknisk komité. 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer

forlanger det.

§ 21.2 Skytterkretser

Skytterkretser opprettes i henhold til NIF og NSFs lover. Skytterkretsen er NSFs regionale, faglige 

myndighet og skal som sådan arbeide for skytingens utvikling innen kretsen. 

Kretsen skal på det regionale plan medvirke til at det nødvendige økonomiske grunnlag for 

skytesporten blir best mulig. Skytterkretsen skal fremme samarbeidet mellom lagene i kretsen, og skal 

virke som regulerende myndighet mellom disse. 

50



Skytterkretsens lov skal være i samsvar med lov for NIF og NSF, og bestemmelser skal være gitt med 

hjemmel i disse lover. 

NIFs lovnorm for særkretser legges til grunn for skytterkretsens lov som skal godkjennes Idrettsstyret 

etter innstilling fra Forbundsstyret. 

Kretsen ledes av kretsting og kretsstyre. 

Skytterkretstinget er kretsens høyeste organ. 

Det fastsetter den årlige kontingent lagene skal betale til kretsen. Kretsstyret utarbeider kretsens 

terminliste i nært samarbeid med Forbundsstyret. 

Styret administrerer den regionale utdanning av instruktører, trenere, ledere og stevneledere i 

samarbeid med Forbundsstyret og Idrettskretsen. 

Kretsstyret plikter til fastsatt tid å sende årsmelding til Forbundsstyret vedrørende kretsens 

virksomhet, eventuelt søknad om norgesmesterskap, internasjonale stevner eller andre søknader. 

§ 21.3 Mesterskap og stevner

Norgesmesterskap, distriktsmesterskap, kretsmesterskap og stevner som er ført opp på Forbundets 

terminlister, skal avvikles i samsvar med de til enhver tid gjeldende reglement for vedkommende 

skytegren. 

Forbundsstyret fastsetter bestemmelser for NSFs mesterskap og stevner. 

§ 21.4 Hedersbevisninger

NSF har følgende hedersbevisninger: 

- Æresmedlem
- Hederstegn
- Plakett
- Diplom

Regler for tildeling av disse hedersbevisninger er fastsatt i særlige vedtekter, godkjent av 

Forbundstinget. (Se Fellesreglementet). 

§ 21.5 Regler for startberettigelse

Alle som deltar i NSFs approberte stevner, må være medlem i lag som er tilsluttet NSF eller andre 

nasjonale forbund tilsluttet ISSF. 

En skytter som avtjener verneplikten, og som ikke er eller har vært medlem av lag tilsluttet NSF, kan 

starte i konkurranser arrangert av Forbundet og dets kretser og lag når skytteren representerer sin 

militære avdeling. 

For norske skyttere gjelder de amatørbestemmelsene som til enhver tid er gjeldende for 

International Shooting Sport Federation (ISSF). 
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Deltakere i olympiske leker må være kvalifisert i henhold til Den internasjonale olympiske komités 

(IOC) vedtekter. 

§ 21.6 Lovkomité

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. 

§ 21.7 Øvrige komiteer

Forbundet skal i tillegg ha følgende komiteer: 

- Breddeidrettskomité
- Toppidrettskomité
- Teknisk komité

Instruks for de 3 komiteene reguleres i Fellesreglementet del I. 

Ny tekst: 

§ 21.1  Særforbundets styre

(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet mellom

tingene.

(2) Styret skal

a) Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser.
b) Forestå særforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens

faglige myndighet.

c) Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at
særforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen,
og har en forsvarlig økonomistyring.

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.

e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner
påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

f) Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom særforbundstinget ikke har valgt
representanter.

Styret skal bestå av president, visepresident og lederne av Breddeidrettskomiteen, 

Toppidrettskomiteen , Teknisk komité og to medlemmer. 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst tre styremedlemmer

forlanger det.
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§ 21.2 Lovkomité

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. 

Lovkomiteens uttalelse: Det er ingen lovmessige hinder for at forslaget kan vedtas.
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Sak 7.3 Endring i Fellesreglementet pkt. 1.2.1.1. (ikke lovsak) 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.2.1.1., første setning endres. 

Dagens tekst: Bragdmerkestatuetten i gull, sølv og bronse og Bragdmerke med diplom er 

Norges Skytterforbunds høyeste utmerkelse for individuelle skyteprestasjoner og deles ut 

av forbundets styre. 

Ny tekst: Bragdmerket med diplom og Bragdmerkestatuetten (bronse, sølv og gull) er 

Norges Skytterforbunds utmerkelser til skyttere. Bragdmerkestatuetten i gull er den høyeste 

utmerkelse en skytter kan oppnå som aktiv. 

Begrunnelse: Dagens tekst er uheldig formulert. Kun Bragdmerkestatuetten i gull er den 

høyeste utmerkelsen- fire ting kan ikke være den høyeste. 

Lovkomiteens uttalelse: Det er ingen lovmessige hinder for at forslaget kan vedtas.
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Post nr. Inntekter Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

1 Tilskudd fra NIF 7 320 868 7 580 000 7 600 000 7 600 000 7 700 000

2 Tilskudd OLT 3 484 000 5 700 000 5 000 000 6 000 000 6 500 000

3 Andre tilskudd, inntekter 3 638 326 3 800 000 4 000 000 4 200 000 5 000 000

4 Sponsormidler 119 134 200 000 600 000 800 000 1 000 000

5 Provisjoner 33 634 50 000 50 000 50 000 50 000

6 Salg 216 715 220 000 250 000 250 000 250 000

7 Løvenskioldbanen 2 693 516 3 500 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

8 Forbundskontingent 10 228 200 12 500 000 11 900 000 11 900 000 11 900 000

9 Totale inntekter 27 734 393 33 550 000 33 400 000 34 800 000 36 400 000

Post nr. Kostnader

10 Personalkostnader 6 750 000 8 100 000 8 200 000 8 350 000 8 450 000

12 Styre og komitékostnader 679 731 850 000 850 000 900 000 900 000

13 Sentral aktivitet 4 522 428 5 669 000 5 900 000 5 950 000 6 000 000

14 Sentrale kurs og konferanser 590 907 250 000 0 250 000 0

15 Dataløsninger, medlemsreg 1 881 800 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000

16 Innkjøp/produksjon av materiell 148 956 150 000 170 000 170 00 170 000

17 Forbundskontingent breddedel 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000

18 Løvenskioldbanen * 4 617 729 2 425 000 2 500 000 2 750 000 2 750 000

19 Skytterlandslaget 7 883 907 12 495 000 11 995 000 12 695 000 14 195 000

20 Totale kostnader 28 775 458 33 539 000 33 215 000 34 495 000 36 065 000

21 Driftsresultat -1 041 065 11 000 185 000 305 000 335 000

22 Netto finansinntekter 186 061

23 Resultat -855 004 11 000 185 000 305 000 335 000

Norges Skytterforbund

Langtidsbudsjett 2021-24 - Forslag 

*Tildekning av myr forutsettes dekket av massemottak, evt også offentlige tilskudd. Blir evt eget prosjekt.
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21.04.2021

Valgkomiteens innstilling til styre i NSF 2021-2023

Fag Alder Yrke Bosted Ny Gjenvalg Rokering Mobilnr E-mailadresse
President Håvard Larsen R 66 Selvstendig næringsd. Lørenskog Gjenvalg 93081013 mail@havardlarsen.net 
Visepresident Bjørn Harald Vik P 58 Offiser Brekstad Gjenvalg 92483100 bjhvik@gmail.com

Leder BIK Thomas Strøm P 50 Seniorrådgiver Stavanger Gjenvalg 92450812 thomas.strom@lyse.net 
Leder TIK Siri Mortensen ** R 27 Kunderådgiver bank Aurskog-Høland Ny 46414033 sm@hsbank.no 
Leder TK Sina Busk * R 26 Politibetjent Lillestrøm Ny 47890211 sinabusk@gmail.com
Medlem <26 Kai-Aleksander Kristiansen R 21 Automatiker Stjørdal Ny 98549997 kakri3103@gmail.com
Medlem Amanda Hansen P 27 It-konsulent Sarpsborg Ny 90886209 lilleamanda@gmail.com
Vara 1 Sille Dypveit R 42 Treneransvarlig 3T Trondheim Ny 92444941 silledypveit@gmail.com
Vara 2 Knut Inge Kjesbu P 40 Byggmester Verdal Ny 98402653 kikjesbu@hotmail.com

Nestleder BIK Liv Kavli P 65 Reiseliv Widerøe Oslo Ny 40851172 li-in-ha@online.no
Utvalgsleder BIK Ann Jeanette Brevik L 39 DAK operatør Oslo Gjenvalg 41209311 aj.brevik@gmail.com 
Utvalgsleder BIK Kenneth Eikenes L 46 Offiser Oslo Gjenvalg 90864806 ke.eikenes@gmail.com 
Utvalgsleder BIK Ann Cathrine S. Valleraunet R 35 Sykepleier Steinkjer Rokering 91109112 ancas_2@hotmail.com 
Utvalgsleder BIK Anneline Tangen V 26 Automatiker Sannidal Gjenvalg 45421898 anneholmtang@msn.com 
Utvalgsleder BIK Rune Kristian Hansen P 59 Koordinator NTNU Malvik Ny 91897683 rune.kristian.hansen@ntnu.no 

Nestleder TIK Morten Støen P 63 Politioverbetjent Asker Ny 91722031 mstoeen@online.no
Komitemedlem TIK Ingrid Stubsjøen R 31 Siviløkonom Trondheim 97979860 ingrid.stubsjoen@gmail.com 
Komitemedlem TIK Geir Magne Rolland R 57 Rådgiver skatt Øygarden Ny 91609582 Geir.Magne.Rolland@bkkfiber.no
Komitemedlem TIK Barbro Breivik L 51 Prosjektleder Stange/Skiptvet Ny 91181928 Bb@barbrobreivik.com

 Til Norges Skytterforbunds Forbundsting 2021

  Hovedstyret
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Nestleder TK Tom Lauritzen P 70 Pensjonist Bodø Rokering 98261690 toml@uritzen.no 
Komitemedlem TK Hanne Skarpodde R 46 Siviløkonom Jessheim Ny 90648974 hanneskarpodde@yahoo.com
Komitemedlem TK Stein Håkon Gundersen L 60 Adjunkt Larvik Ny 93617377 stein.gundersen@vtsk.no
Komitemedlem TK Magnus Strømdal P 52 Dataingeniør Trondheim Rokering 92063538 magnus.stromdal@gmail.com 

Leder Kontrollutvalget Helge Olden P 64 Avdelingsingeniør Brekstad Gjenvalg 90582937 hel-old@online.no 
Medlem Linda Pettersen Kjeldsen L 49 Markedskonsulent Porsgrunn Gjenvalg 91199213 pettersen.linda@hotmail.com 
Medlem Roy Hjetland P 62 Adm.sekretær/Fag leder Asker Gjenvalg 91300880 roy.hejtland@birgernhaug.no 
Vara Bjørn Anton Jakobsen P Pensjonist Stjørdal Ny 99563955 bjorn.jakobsen1@gmail.com
Vara Line Johansen P 48 Produktsjef Asker Ny 48105182 line_johansen@msn.com

Leder Lovkomite Andrew Kennedy Walls P 57 Off. tjenestemann Skien Gjenvalg 95151814 andrew.walls@hotmail.no 
Medlem Tove Jacobsen R 73 Pensjonist Oslo Gjenvalg 97645680 toveja@hotmail.no 
Medlem Helge Stubberud R 75 Pensjonist Skien Gjenvalg 41620957 helge-as@hotmail.no 
Vara Jørn Lone Rutlin P 49 Overingeniør Årdalstangen Gjenvalg 97672060 jorn.rutlin@hydro.com 
Vara Siri Waggen Kanedal P 47 Rådgiver IT Oslo Ny 98 255 807 siri.vaggen@gmail.com

Ordenskansler Unni Nicolaysen R 82 Pensjonist Oslo Gjenvalg 97655616 unni.nicolaysen@mac.com 
Vara Erik Stai P 80 Pensjonist Levanger Gjenvalg 95203059 erik.stai@ntebb.no 

* Sina Busk tiltrer først etter Paralympics 6. september 2021 
** Ingrid Stubsjøen leder TIK til og med olympiske leker

Ordenskansler og vara (for 4 år), nytt valg i 2023
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Valgkomite 2023, forbundsstyrets innstilling – oppdatert 20.april 2021 

Forbundsstyret innstiller følgende valgkomite 2023 til forbundstinget 2021: 

Leder Nils Håvard Dahl (pistol & rifle), gjenvalg 

Nestleder Maren Galguften Lunseter (rifle), ny 

Medlem Anne Cecilie Falsen Brække (rifle), gjenvalg 

Medlem Svein Roger Stamnestrø (pistol), ny 

Vara Benedicte Schibbye (lerdue), ny 

Vara Morgan Bunes (pistol), ny 
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