
Velkommen til åpen time!

#tilbaketilidretten



#tilbaketilidretten

• Landsomfattende markering av idrettens gjenåpning 

den 25. september

• Små og store arrangement over hele landet

• Målet er å få tilbake alle medlemmer av norsk idrett som har valgt 

å slutte som følge av koronapandemien

• Alle klubber oppfordres også til å markere dette. For eksempel ha 

en åpen dag, stand, invitere til nybegynnerkurs eller liknende

• Les mer her

https://www.idrettsforbundet.no/tema/tilbake-til-idretten/


Ulike tilbud og 

verktøy

Fra Norges 

Skytterforbund



Skyteskole

• Ferdig kursopplegg klart på skyting.no

• «En god start på en lang skytekarriere»

• Pistol, rifle og Viltmål (Lerdue under utvikling)

• Fokus på sikkerhet

• Teori og praksis sammen, men mest praksis!

• Helt grunnleggende skyteteknikk

• Mestring og moro

https://www.skyting.no/nsf-skyteskole-en-god-start-pa-en-lang-skytterkarriere-2/


Sikkerhetskurs og begynnerkurs

• Sikkerhetskurs

Ferdig kursplan og kursmateriale ligger tilgjengelig på 

skyting

• Begynnerkurs

Spesifikt for pistolskyting, men kan tilpasses til alle 

grener

https://www.skyting.no/utdanning/begynneropplaering-2020/#toggle-id-2
https://www.skyting.no/utdanning/begynneropplaering-2020/#toggle-id-3


Trenerutdanning

• Trener 1 og 2

• 2 kurshelger (lørdag og søndag)

• E-læring

• Innlevering

• Praksis

• Les mer her

https://www.skyting.no/utdanning/trenerutdanning-2020/


Dommerutdanning

• Nasjonal dommer, feltdommer, 

elektronikk

• E-læring + kurshelg 

(fredag – søndag)

• Avsluttende eksamen

• Les mer her

https://www.skyting.no/utdanning/dommerutdanning-2020/


Landsstevnet for rekrutter

• Luftpistol og luftrifle (mars/april) –

november 2021 på hjemmebane!

• 50m rifle

• Arrangeres hvert år

• 130-150 deltakere fra ÅR til og med 

U16

• Fokus på bredde, sosialt og mestring



Norma Ungdomscup

• Ny runde 2021 - 2022

• For klasse U12 til Junior

• For luftpistol og luftrifle 

• Arrangeres på klubbens egen bane

• Resultatene registreres på nett

• Flotte premier fra Norma og NSF til 

både utøvere og klubber!

• Les mer her

https://www.skyting.no/forside/events/norma-ungdomscup/


Paraskyting

• Skyting for mennesker med 

funksjonsnedsettelser

• Pistol, rifle og lerdue

• Kan tilrettelegge for mange 

ulike funksjonsnedsettelser, 

inkludert blinde og svaksynte

• Egen integreringskonsulent som bistår både klubber og utøvere

• Vi har utstyr til utlån for både klubb og utøver

• Informasjon om kompetansesamling (frist 1. sep!)

• Les mer om paraskyting her

https://www.skyting.no/2020/10/08/kompetansesamling-for-para/
https://www.skyting.no/paraskyting/


Klubbutvikling

• Gratis besøk og oppfølging fra vår klubbutvikler Wenche Horten!

• Hva er status i klubben i dag? Hva kan bli bedre, hvilke tilbud ønsker man å 

utvikle?

• Arrangement, rekruttering, organisasjon?

• Det er opp til klubben selv!

• Klubbutvikler Wenche Horten

• Wenche.horten@skyting.no

• Tlfnr: 91151137

https://www.skyting.no/organisasjon/vare-satsningsomrader/klubbdrift/klubbutvikling/
mailto:Wenche.horten@skyting.no


Trenerpool
• Gratis trenerbesøk til din klubb!

• Gjelder følgende målgrupper:

• Barn og ungdom i alderen 13 – 25 år

• Kvinner i alle aldre

• Paraskyttere i alle aldre

• Les mer her

https://www.skyting.no/organisasjon/vare-satsningsomrader/nsfs-trenerpool/


Ungdomssamling

• Benytt klubbens lokale til å arrangere en samling for deres unge utøvere!

• Arrangere sammen med naboklubben eller andre klubber i kretsen?

• Benytt gjerne trenerpoolet for instruksjon

• Tilrettelegg for en integrert samling med mulighet for parautøvere å delta

• Lag for eksempel taco, bestill pizza

• Ha quiz, vis en film på storskjerm

• Overnatting på skytebanen?

• Kontakt oss for tips og råd!



Skadefri.no

• Nettside og app

• Egne program med øvelser 

utviklet for skyting

• Video

• Les mer her

https://www.skadefri.no/idretter/skyting/skadefri-skyting/


Barneidrettsbestemmelsene

• Gjelder for barn til og med det året de fyller 12

• Les mer om det her

• Alle idrettslag er pålagt å ha en barneidrettsansvarlig i

styret

• Les mer om oppgaver og ansvar her

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/


NIF klubbguiden

• En rekke nyttige verktøy og informasjon for klubbdrift fra 

Norges Idrettsforbund

• Lovnormer, økonomi, årsmøte osv

• Bli kjent med din lokale idrettskrets – de har flere nyttige 

kurs

• Les mer her

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/


Rekrutterings- og aktivitetsstøtte

• Klubbene kan vært år søke om midler for gjennomførte tiltak

• Prioriterte målgrupper:

• Barn og ungdom opp til 25 år

• Kvinner i alle aldre

• Paraskyttere

• For eksempel åpen dag, skyteskole, egne treninger for kvinner, sosiale tiltak osv

• Informasjon sendes ut til alle klubber hver høst om hvordan man søker, svært 

enkelt søknadsskjema!

• Les mer her

https://www.skyting.no/breddeidrett/breddeidrett-breddemidler-og-andre-tilskuddsordninger/


Spillemidler til utstyr

• Særforbund, særkretser og idrettslag kan søke

• Utstyr man kan søke om i NSF:

• Skytestøtter for personer med funksjonsnedsettelse

• Skytebord for personer med funksjonsnedsettelse

• Lydsikte

• Våpenskap

• Skytematter

• Rekrutteringsvåpen

• Les mer her

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/


Breddemidler

• Breddemidlene er en tilskuddsordning i NSF der 50% av 

forbundskontingenten avsettes til breddeformål i kretser og lag 

(fordeles etter søknad).

• Kretser kan søke om midler til:

• Trener- og dommerkurs, RTT, rekrutteringsprosjekter osv

• Klubber kan søke om midler til:

• Elektroniske skiver, kastere osv

• Les mer her

https://www.skyting.no/breddeidrett/breddeidrett-breddemidler-og-andre-tilskuddsordninger/


Anlegg

• Utfordringer eller spørsmål angående anlegg?

• NSFs anleggskonsulent Tarjei Ravn

• Tilgjengelig for rådgivning

• Tarjei.ravn@skyting.no

• Tlfnr: 945 23 137

mailto:Tarjei.ravn@skyting.no


Spørsmål?



Ikke nøl med å ta kontakt!

• Kontaktinformasjon til administrasjonen finner du her

https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/administrasjonen/

