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Toppidrettsplan 

Norges Skytterforbund 

 

Innledning 

Målet med denne toppidrettsplanen er å tydeliggjøre arbeidet med toppidrett i Norges 

Skytterforbund (NSF). Vår toppidrettssatsing er samlet i Skytterlandslaget. Toppidrettsplanen er 

forankret i NSFs Langtidsplan 2021-2024, som ble vedtatt på Forbundstinget våren 2021. 

Rammene for Toppidrettsplanen kan justeres av Toppidrettskomiteen og Sportssjef i fellesskap 

med hensyn til målsetninger og gjennomføringsplaner dersom vesentlige forutsetninger for 

planen endres. 

 

Følgende dokumenter er sentrale for toppidrettsarbeidet i NSF, og utvikles og/eller revideres 
innen utgangen av november før kommende sesong: 
 

- Toppidrettsplan 
- Sportsplan 

o Uttak Skytterlandslaget 
o Generelle uttakskriterier 
o Spesifikke uttakskriterier for internasjonale konkurranser 
o Aktivitetsplan 

- Budsjett for Toppidrett 
- NSFs handlingsplan for Rent Særforbund (antidoping) 

 

Norges Skytterforbunds definisjoner 

 

Visjon 

Livslang skyteglede 

 

Verdigrunnlag 

Våre toppresultater skal oppnås innenfor rammen av de aksepterte verdier og moralnormer 

innen idretten og i det norske samfunn. NSF skal utøve sin virksomhet innenfor de etiske og 

moralske verdier nedfelt i Norges Idrettsforbunds og NSFs lover, regler og reglementer. 
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NSFs verdier 

• Inkluderende 

• Engasjerende 

• Ansvarlig 

 

Virksomhetsbeskrivelse 

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

blir ivaretatt.  

 

Toleranse og likeverd 

NSF ønsker at medlemsmassen skal gjenspeile samfunnet og at skyting skal være en 

inkluderende idrett som sørger for trivsel og gode fellesskap. NSF skal skape aktivitet for alle 

som ønsker å delta, uavhengig av alder, kjønn, kjønnsidentitet, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, 

seksuell orientering og livssyn.  

 

Hovedmål med toppidrettssatsingen 

Skytterlandslaget skal være en toppidrettssatsing som sikrer at norske skyttere har mulighet til 

å utvikle seg til, samt være verdens beste i olympiske og paralympiske øvelser.  

 

Antidoping 

NSF er sertifisert av Antidoping Norge som «Rent Særforbund» og forpliktet til å arbeide med 

opplysningsarbeid og holdningsskapende arbeid for en ærlig og dopingfri idrett med 

nulltoleranse.  

 

NSF skal være et forbilde for andre idretter med sitt arbeid for å fremme verdier, holdninger og 

klubbkultur, blant annet gjennom Antidoping Norges programmer for en ren idrett. NSF er «Rent 

Særforbund», og vi skal arbeide for at flere klubber blir «Rent idrettslag».  

 

Alle utøvere, trenere og ledere som er tilknyttet Skytterlandslaget og som ønsker å representere 

Norge må gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.  
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Skytterlandslagets definisjoner 

 

Visjon 

Vi skal bli best i verden på alle elementer som samlet utgjør vår idrett. 

 

Grunnsetning 

Alle utøvere som vil bli best i verden, og som er villige til å legge ned det arbeid som kreves, skal 

få muligheten uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, gren og geografi. 

 

Nøkkelord 

• Ærlighet 

• Vilje 

• Trivsel  

• Utvikling 

 

Vår toppidrettsdefinisjon 

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

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

internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. 

 

Olympiske leker, Paralympiske leker, Verdensmesterskap, Europamesterskap, European Games 

og World Cup/Grand Prix i regi av ISSF, ESC og World Shooting Para Sport er definerte 

toppidrettskonkurranser.  

 

Organisering  

Skytterlandslaget er vår toppidrettssatsing. Alle grener er samlet i samme plan. Dette gir 

rettferdig fordeling av ressurser, kompetanseflyt og bedre utnyttelse av kunnskap.  

Vi skal bedre kvaliteten i treningsarbeidet og følge opp enkeltutøvere. Vi skal sikre framtidas 

utøvere og bruke all kunnskap vi tilegner oss også inn mot breddesatsingen. 
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Sportssjef utarbeider toppidrettsplan med tilhørende dokumenter, kriterier og budsjett, som 

vedtas av Toppidrettskomiteen (TIK). Sportssjef er ansvarlig for drift av Skytterlandslaget, i 

samarbeid med administrativ ansvarlig for Skytterlandslaget. 

Sportssjef rapporterer som ansatt i NSF direkte til generalsekretær, men er tett knyttet opp mot 

den tingvalgte Toppidrettskomiteen (TIK). Sportssjefs mandat er å kunne ta alle avgjørelser 

knyttet til den sportslige aktiviteten, så lenge vedtatte planer følges. 

 

TIKs formål er å sikre en bærekraftig satsning på toppidrett innen NSF. TIK er ansvarlig for å 

trekke opp visjon, målsetninger og strategiplan for toppidretten, og vedtar toppidrettsplan og 

tilhørende dokumenter som er utarbeidet av sportssjef. 

 

TIK er ansvarlig for å godkjenne planene, samt å følge opp at gjeldende planer og kriterier blir 

fulgt. Toppidrettsplanen legges frem for forbundsstyret av TIK for godkjenning. Alle uttak til 

Skytterlandslaget og internasjonale konkurranser må godkjennes av TIK før de er gjeldende.  

 

Landslag 

Skytterlandslaget består av ELITE, UNG og noen treningsgrupper for de ulike grenene. Dette er 

spesifisert i dokumentet ”Sportsplan 2022”.  

 

Denne inndelingen og differensieringen av utøvere ivaretar vår oppgave med å gjøre de beste 

enda bedre, skape flere utøvere i verdenstoppen og hjelpe unge utøvere i overgangen til 

toppidrett på seniornivå. 

 

Utøvere 

Utøvere velges til Skytterlandslaget og internasjonale konkurranser i henhold til alltid gjeldende 

uttakskriterier. Kontrakt skrives med utøvere på Skytterlandslaget ELITE og UNG med 

forpliktelser og rettigheter for begge parter. 

 

Norske skyttere skal alltid være maksimalt forberedt for prioriterte internasjonale 

konkurranser. Vi skal alltid levere best mulig prestasjon i konkurranser og aldri gi opp. Alle 

skyttere er pliktige til å kjenne reglementet de konkurrerer under. 
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Alle skyttere skal planlegge sesong og bli sterke på å følge og gjennomføre plan gjennom 

sesongen for å oppnå forventet utvikling. Fokus i arbeidsperioden er vektet likt mellom trivsel og 

utvikling. Hver utøver er selv ansvarlig for å bidra til dette sammen med lagkamerater, trenere 

og ledere på Skytterlandslaget. Vi krever ærlighet i alt vi foretar oss. Særlig viktig er ærlighet i 

forhold til gjennomføring av plan. Sterk vilje skal kjennetegne alle utøvere på Skytterlandslaget. 

 

Vi søker den aller beste treningskultur, prestasjonskultur og vinnerkultur i vårt arbeid med 

utøvere. Aller viktigst er utøverens motivasjon til å legge ned det arbeid som kreves. Både ledere, 

trenere og utøvere er ansvarlig for å skape og ivareta dette. 

 

Støtteapparat 

Sportssjef og administrativ leder utgjør administrasjonen av Skytterlandslaget.  

Alle landslag skal ha egen landslagssjef og evt. landslagstrener(e). Landslagssjefer og 

landslagstrenere engasjeres i ulik prosentstilling, og følges kontinuerlig opp av sportssjef. 

 

Landslagssjefer og landslagstrenerne skal være gode på intern, ekstern, muntlig og skriftlig 

kommunikasjon, være i stand til å skape et sunt og godt tillitsforhold mellom trener og utøver, og 

være i stand til å lære bort og ta imot. Denne kommunikasjonen er avgjørende for å kunne skape 

både utvikling og trivsel. Trenere skal også inneha teknisk kompetanse i aktuell gren og grundig 

forståelse av toppidrett med alt det innebærer. 

 

Alle landslagstrenere på Skytterlandslaget signerer kontrakter. I tillegg egne kontrakter for 

eventuelle trenere og ledere utenfor Skytterlandslaget som blir tatt ut for å representere Norge. 

 

Topp utstyr og ammunisjon er avgjørende for våre prestasjoner. Tett samarbeid med 

produsenter, teststasjoner, leverandører og børsemakere er nødvendig. Testing må 

gjennomføres regelmessig og systematisk. 

 

Lagbygging 

Skytterlandslaget skal være for alle utøvere i alle grener, med tilhørende samhold og flyt av 

kompetanse. Vi tror på kraften av lag og ønsker å skape samhold i trening, på samlinger, før og 

under konkurranser, og lojalitet til beslutninger og innhold i satsing. Vi ønsker å skape både  
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trivsel og utvikling med lik vekting av disse to ordenes innhold. Alle skyttere, trenere og ledere 

på Skytterlandslaget skal føle seg inkludert og tørre å la seg inkludere. Vi tror på felles 

uniformering som en viktig del av vårt arbeid med lagbygging. 

 

Vi ønsker å utvikle våre utøvere også utenfor idrettsarenaen og vil utvikle både spilleregler for 

landslag og bidra til å sette vår aktivitet inn i det totale samfunnsbildet. Rådgivning om 

håndtering av media og sponsorer er en del av dette. 

 

Tillitsvalgte 

Eget mandat for tillitsvalgte er utviklet og tilgjengelig på NSFs nettside. Utøverne velger selv 

tillitsvalgte for utøverne på Skytterlandslaget. Sportssjef holder jevnlig kontakt med de 

tillitsvalgte. Tillitsvalgte kan også kontakte TIK direkte.  

 

Olympiatoppen 

Vi har et tett samarbeid med Olympiatoppen for å kunne benytte oss av den kompetanse som 

finnes i det øverste organisasjonsleddet i norsk toppidrett. Vi har tydelig dialog om gjensidig 

krav og forventninger med ledelsen i OLT. Vi presenterer behov vi har for oppfølging av fysisk og 

mental trening, ernæring, fysikalsk og medisinsk/ortopedisk behandling, samt utvikling av og 

forskning på vår idrett. Olympiatoppen og NSF har felles ønske om kvalitet og kontinuerlig 

utvikling av vårt samarbeid. Dette har avgjørende betydning for vårt toppidrettsarbeid. 

 

Tilhørende dokument 

Tilhørende dokument til denne toppidrettsplanen blir lagt ut Skytterlandslagets sider på 

www.skyting.no. For sesongen 2022 gjelder dette dokumentet Sportsplan 2022. 

 

http://www.skyting.no/

