
Velkommen
Kretsledermøtet 2021



Velkommen!

• Det aller viktigste er trolig å endelig kunne møtes, igjen  - eller for første gang. 

Det handler om mennesker og vår felles aktivitet  - vi er best sammen! 

• Lagt opp til mye dialog og diskusjon = samlingen blir så god/vellykket som 

deltagerne gjør den. Bidra, vær aktiv! Ingen innspill er «feil»

• Viktige temaer, også noe som enveis-kommunikasjon = til informasjon

• Kretsenes fremtidige rolle, ønsker og bidrag er hovedtema for helgen

• Avsatt tid på søndag til å ta opp igjen temaer som har vært berørt  - eventuelt 

bringe opp nye temaer som anses som viktige. Programmet er «veiledende», fullt 

mulig med justeringer underveis

• Alt av presentasjoner vil bli tilsendt på e-post i etterkant av møtet



Forventninger og

Presentasjon av deltakere

• Individuelt - 2 min

Hva er dine forventninger til helgen?

• Gruppe - 10-15 min

Introduser dere for hverandre – bli kjent

Navn, krets, gren, interesser, familie?

Fortell hverandre om forventningene til 

helgen

• Plenum

En fra gruppa oppsummerer gruppens 

forventninger til helgen



Presentasjon av 

administrasjonen

• Bli kjent med de som jobber i 

administrasjonen

• Arbeidsoppgaver

• Idrettens Hus, Ullevål Stadion



Per Iversen

• Daglig leder av administrasjonen

• Personalansvar for alle fast ansatte  (Ikke trenere etc.)

• Budsjett/økonomiansvarlig, kontaktpunkt mot regnskapsfører, revisor

• Hovedkontakt mot NIF  (generelle møter, høringer, rapportering etc)

• Saksforberedelser og referent Forbundsstyret 

• Dialog med Forbundsstyret, løpende kontakt med president

• Daglig leder, NSF Arrangement AS  - styremedlem NSF Løvenskiold AS

• Medlem av styringsgruppen, Særforbundenes Fellesallianse (SFA)

• 7 år som GS i annet SF, tidligere næringslivet. Stadig mer «verdidrevet»

• Mitt utgangspunkt: Toppidretten godt ivaretatt. Para meningsfylt, Bredde viktig: «Flest 

mulig, lengst mulig». Idrettsglede!



Wenche Horten

• Klubbutvikler 

• Reiser rundt til klubber i hele Norge fra nord til sør. 

• Hjelper blant annet klubber fra en Nå-situasjon i klubben til en ønsket fremtidig 
situasjon. 

• Lager fremdriftsplaner sammen med klubbene. 

• Kontaktperson for klubbene. 

• Setter klubber i kontakt med rette personer for ting de lurer på. 



Dag Olav Rønning

• Førstelinje for all slags henvendelser til NSF – tlf. og e-post

• SkytterAdmin – support og utvikling (inkluderer også hjelp til klubbene med bruk av NIFs systemer)

• Regelverk – rådgiving til klubber og medlemmer (NSFs og NIFs) 

• Regelverk – vedlikehold og oppdatering (samarbeid med TK)

• Oppfølging av NM-arrangører

• Forbundskontingent – innkreving og oppfølging

• Bestillinger og annen fakturering

• Klubber – inn- og utmelding

• Norgesrekorder og bragdmerketabell –oppdatering og utsending av merker

• Vedlikehold av info på skyting.no 



Tarjei Ravn

• Anleggsrådgiver

• Alle oppgaver innen bygg og baner

• Tegning av baner for klubber

• Rådgivning av klubber vedrørende design, sikkerhet og tekniske løsninger

• Bistå klubber i møter med myndigheter, naboer og lignende

• Andre anleggsrelaterte spørsmål



Arild Groven

• Spesialrådgiver

• Jeg arbeider med prosjekter, spesielt Løvenskioldbanen og EM22.

• LB:

Saksbehandling/kontakt med offentlige myndigheter

Avtaler med leietakerne

Miljøsaker

Klager på støy/miljø

Kontaktperson Asplan Viak

• EM 22

Ansvar for etterbruk



Gyda Winther

• Konsulent Integrering og arrangement

• Paraskyting 

Skyttere med bevegelses-, syns-, og hørselsnedsettelser

Samling, åpne dager, oppstart, oppfølging

Bistå klubber med rekruttering, oppstart og oppfølging og arrangementer

Klassifisører og klassifiseringer av paraskyttere

Leirdueprosjektet

Utvikling av paraskyting

Kommunikasjon og samarbeid med IK

• EM 2022

Skytternes Ungdomsnettverk

Hjemmesider, kommunikasjon 

Koordinator og profesjonell masekopp 



Webredaktør Haakon Stensrud

• Redigerer og publiserer ulike

typer medieprodukt for NSFs 

kommunikasjonskanaler– for 

eksempel redigering/produksjon

av tekst, foto og enkel video som

kan publiseres blant annet på

skyting.no, i Skytternytt og i

sosiale medier, m.m.

• Bistår med tips og råd i

kommunikasjons- og IT-faglige

spørsmål og andre prosjekter der 

det passer.



Lindis Græsdal

• Administrativ leder Skytterlandslaget, herunder følgende aktuelle 

arbeidsoppgaver:

• Administrering internasjonale stevner og mesterskap 

• Administrering nasjonale og internasjonale treningssamlinger 

• Oppfølging av nettsiden for Skytterlandslaget

• Oppfølging handlingsplan Rent Særforbund og Ren Utøver for Skytterlandslaget

• Landslagsbekledning 

• Oppføling OLT-stipend og andre støtteordninger 

• Økonomi (regnskap og budsjett toppidrett) 



Tor Idar Aune

Sportssjef

• Ansvarlig for Skytterlandslaget, som er toppidrettssatsingen til Norges Skytterforbund

• Samarbeid med og oppfølging av 8 landslagstrenere

• Ansvarlig for utviklingen av utøvere på Skytterlandslaget

• Uttak til landslag og internasjonale konkurranser

• Ansvarlig for deltakelse i internasjonale mesterskap

• Utvikling av årlig Toppidrettsplan og Sportsplan

• Ansvarlig for samarbeid med Olympiatoppen

• Mediehåndtering på Skytterlandslaget



Helene Rønningen

• Idrettskonsulent

• Overordnet ansvar for breddeidretten, post 3, budsjett

• Mye samarbeid med BIK og underutvalgene, breddeidrettsplanen, håndbøker for utvalg, bekledning

• Generell service, e-post, telefon, informasjon til medlemmer, klubb og krets, «Breddeidrett» på skyting.no

• Utdanning

Nasjonal og internasjonal, gjennomføring og utvikling, trener, dommer, dommeroppdatering, dommerregister, 

etterutdanning, lederutdanning, nybegynner og sikkerhetskurs, diverse andre kurs

• Ungdom og rekruttering

Skyteskole, Norma ungdomscup, Landsstevnet for rekrutter, barneidrettsbestemmelsene, trenerpool, trenerattest, 

politiattest, stipend unge utøvere, økonomi som barriere, rekrutterings- og aktivitetsstøtte

• Jenter i sentrum, kjønnsbalanse

• Seksuell trakassering og overgrep, Mangfold og inkludering i idretten, Antidopingarbeid for breddeidretten

• Følger opp Gyda og paraskyting

• Fagansvarlig klubbutvikling, følger opp Wenche og klubbutvikling



Bare å ta kontakt!

All kontaktinformasjon finner dere på nettsidene våre

Vi er her for å bistå medlemmer, klubber og kretser.



Langtidsplan og aktuelle saker

Håvard Larsen



Kretsledersamling – formål 

• Oppnå bedre kontakt, dialog og oppgavefordeling mellom 

skytterkretsene og NSF sentralt (Admin, BIK og Styret)

• Diskutere utvalgte viktige temaer for fremtidig sportsskyting i Norge 

med fokus på bredde, rekruttering, anlegg, miljø, forurensing.

• Identifisere utfordringer/problemer/muligheter for skytter-Norge 

inkludert prioriteringsliste og skisse til overordnet tidsplan for videre 

behandling



Idrettsting oktober 2021

• Bærekraft (samarbeid, god helse, 

likestilling, mindre ulikhet, forbruk, 

stoppe klimaendringene)

• Regjeringens Idrettsstrategi 
(likestilling og mindre ulikhet)

• Bruk av simulert høyde

• eSport

• Internasjonal strategi

• Ny kulturminister



ESC General Assembly

• Regelverk ESC

• Status/tildelinger EM 2022 – 2025 

• President Cup 2021 Kypros/Polen

• ISSF Council 07.nov.

• Endringer ISSF-øvelsene

• ESC President Alexander Ratner

• ESC Presidium



NSFs offisielle syn – hovedbudskap miljø

• EU vil innføre forbud mot bruk av bly utendørs fra 2025

• Unntak for sportsskyting

• Minst 90% oppsamling

• Tilnærmet ingen avrenning

• NSF tar sportsskyting og miljø på alvor

• NSF har en plan med tiltak for hvordan håndtere skyteaktiviteten mer 

miljøvennlig

• NSF, DFS, NJFF og NSSF arbeider sammen for gode rammevilkår



1) Forbundsstyremøte 14.september og Idrettsting 15.-17.oktober

2) ESC General Assembly

3) Langtidsplan

4) Spørsmål & Svar

• FITASC, Feltpistol, PPC1500, Nordisk Trap



Middag 19:30

Ses til



Kretsledermøtet 2021
Lørdag



Program

• Breddeidrettsplanen

• Kretsundersøkelsen

• Temaer fra BIP:

Øke andelen aktive medlemmer og 

klubber / rekruttering

Sikkerhetsopplæring i NSF

• Kort om våpenlov og forskrift

• Paraskyting

• Skytteradmin 2.0

• Inspirasjonsforedrag med 

landslagstrener pistol Uwe Knapp



Breddeidrettsplanen

Liv Kavli og Thomas Strøm



Overordnet

• Hovedmålene er hentet direkte fra Langtidsplanen

• Delt opp i mindre delmål og konkrete tiltak

• Hovedsakelig NSF sentralt (BIK og adm) sin jobb å følge opp, men også kretsene 
har et ansvar – som representanter for deres krets og klubbene i kretsen har dere 
vært med å vedta planen

• Derfor også er «lokalt»-kolonne med forslag til tiltak som kan gjøres på klubb- og 
kretsnivå, som vil bidra til at NSF når målene i planen



Sentralt

• Etablere en klar forståelse for rollene til de ulike organisasjonsleddene

(administrasjon, særkretsene, klubber, komiteer og utvalg) og forankre disse slik

at de etterleves i praksis.

• Øke andelen aktive klubber som har medlemmer som deltar i approberte

stevner. Engasjere skytterkretsene i dette arbeidet.

• Videreføring og utvikling av prosjektet «Jenter i sentrum», som har som mål å 

øke andelen kvinnelige medlemmer, ledere, dommere og trenere.



Arrangement

• Arrangere NMuke hvert annet eller tredje år
• Samle kompetanse og bygge videre på denne i forbindelse med NMuke og andre større arrangement

• Bygge opp gode verktøy (maler) for gjennomføring av arrangement

• Sikre at IT-verktøy er tilgjengelig og gode



Representasjon

•NSF skal legge til rette for sportslig utvikling for utøvere som er aktuelle til å 

representere Norge i nordiske mesterskap

Breddelandslaget



Ungdom og rekrutteringsutvalget
•Skytternes ungdomsnettverk

• Landsstevnet for rekrutter



Utvikling, opplæring og dommerutdanning
• Hovedmålene er hentet direkte fra Langtidsplanen

• Delt opp i mindre delmål og konkrete tiltak

• Hovedsakelig NSF sentralt (BIK og adm) sin jobb å følge opp, men også kretsene 
har et ansvar – som representanter for deres krets og klubbene i kretsen har dere 
vært med å vedta planen

• Derfor også er «lokalt»-kolonne med forslag til tiltak som kan gjøres på klubb- og 
kretsnivå, som vil bidra til at NSF når målene i planen



Anlegg, teknologi og infrastruktur
• Norges Skytterforbund skal legge til rette for at det bygges flere skytebaner, spesielt i byer og 

tett befolkede områder, og arbeide for at det etableres minst ett større anlegg for skyting i hver 

region (N/M/Ø/V/S).

•Videreutvikle gode IT-verktøy og legge til rette for at klubbene skal kunne drive sitt virke på best 

mulig måte, og skape mest mulig aktivitet. Herunder SkytterAdmin 2.0



Resultater fra 

kretsundersøkelsen 2021

Thomas Strøm og Knut Inge Kjesbu



Hvorfor denne undersøkelsen?

- «Tempen» på kretsene

- Grunnlag for innsats

- Mulighet for innspill



13 har 19 har fullført, 
3 av 19 har åpnet sjekklisten men ikke fullført, 
3 som ikke har åpnet sjekklisten 



Spørsmål 1: Har kretsen en lov som er i samsvar med NIFs lovnorm?



Spørsmål 2: Har kretsen tegnet underslagsforsikring?



Fellesforsikring:
NIF har tegnet en felles underslagsforsikring/kriminalitetsforsikring som dekker samtlige 
organisasjonsledd tilknyttet NIF, med unntak av klubbene. NIFs felles underslagsforsikring 
gjelder følgende:

Dekker alle organisasjonsledd tilknyttet NIF med unntak av klubbene. Dvs. at følgende 
organisasjonsledd er dekket innenfor denne ordningen: Norges idrettsforbund, 
idrettskretser, særforbund, særkretser/regioner og idrettsråd.
Dekker alle ansatte og valgte tillitsvalgte
Dekker opp til kr 1 million pr. skadetilfelle
Egenandel kr 25.000,- pr. skadetilfelle
Hvis organisasjonsleddet ønsker en dekning utover NIFs fellesforsikring står det enkelte 
organisasjonsledd fritt til å tegne en egne forsikring som har dekning utover 
fellesforsikringen.



Spørsmål 3: Benytter kretsen et regnskapssystem?



Spørsmål 7: Foreligger det dobbeltfullmakt i banken på samtlige av organisasjonsleddets bankkonti?

I NIFs lov § 2-11 punkt 3 og 4 er det hjemlet at alle organisasjonsledd NIF skal sørge for at organisasjonsleddet 
skal:
•Ha to stykker som disponerer bankkonti i fellesskap (dvs. ingen skal kunne overføre/ta ut penger fra en 
bankkonto alene)



Spørsmål 12: Får styret løpende oversendt avlagte regnskapsrapporter?



Spørsmål 15: Har styret løpende vurdert om kretsendrives i samsvar med kretsens formål?

Fellesreglementet punkt 1.3.3. angående "Instruks for Kretsstyrenes virksomhet" 



Spørsmål 16: Har styret gjennomført vedtakene fra årsmøtet?



Spørsmål 25: Er inntektskilder kretsen har (bør ha) kartlagt?



Har kretsen utarbeidet et 

årsregnskap for perioden 01.01-

31.12

Har kretsen utarbeidet en årsberetning?



Spørsmål 33: Har kontrollutvalget avgitt en beretning til kretsens årsmøte?

Beretningen bør ta utgangspunkt i NIFs forslag.



Spørsmål 34: Har kontrollutvalget fått tilsendt alle saker som skal behandles på årsmøtet og har det avgitt uttalelser til noen
av sakene?



Er det andre utfordringer eller saker i kretsen dere kunne trengt 
hjelp til?

• Det er dårlig oppmøte på kretstingene. Vanskelig å komme i dialog med de fleste klubbene.

• Vi har med jevne mellomrom prøvd å få mer respons fra lagene i kretsen uten særlig hell. Står vel litt i stampe for å få mer liv i 
disse. Tror dette er ganske gjengs over hele landet. Det er veldig dødt!Vi ser også hvor vanskelig det er å få deltagere på kurs. 
Her savnes vel en del muligheter på mer digitale medier.

• Det har ikke vært spesielle saker de siste årene, men skulle det skje, er det greit å vite at vi eventuelt kan ta kontakt med
breddeidrettskomiteen.

• Vi har Klubber som opplever hostile takeovers fra andre grener og forbund som for eksempel dynamisk som prøver å overta 
NSF klubber ved å kuppe årsmøter osv.

• Som kretsleder er det min oppfatning at kretsen er velfungerende med motiverte medlemmer som gjør en innsats. Selvsagt så 
er det visse begrensninger i aktiviteten, en ønsker jo gjerne at en skulle rukket over mer men det er også en kjensgjerning at 
kretsstyrets medlemmer er aktive i egne klubber og døgnet har som kjent kun et begrenset antall timer. I forhold til hva som er 
realistisk så er det min oppfatning at kretsstyret fungerer tilfredsstillende.



Temaer fra BIP

Helene Rønningen



Diskusjoner

• Utvalgte tema fra Langtidsplanen/BIP:

• Etablere en klar forståelse for rollene til de ulike organisasjonsleddene

• Øke andelen aktive klubber / rekruttering

• Sikkerhet og sikkerhetsopplæring



Rolleavklaring og oppgavefordeling

• Langtidsplanen:

• «Etablere en klar forståelse for rollene til de ulike organisasjonsleddene 

(administrasjonen, særkretsene, klubber, komiteer og utvalg) og forankre disse 

slik at de etterleves i praksis»

• Ny organisasjonsstruktur i 2017 med da nye komiteer og utvalg

• Mange ulike oppgaver som krever ulik kompetanse

• Hvilke oppgaver kan best løses av hvem?



Rolleavklaring og oppgavefordeling

• Arbeid på dette området:

• Kurs i styrearbeid

• Håndbøker, klubb, krets, BIK – kommer flere

• Møter og samlinger



Øke andelen aktive klubber +

Rekruttering

• Hva er status i dag?

• Hvordan ble medlemstallene 

påvirket av pandemien?

• Hvilke tiltak/tilbud finnes i dag?

• Hvordan skal vi jobbe med 

dette fremover?





Status i dag

• Antall aktive medlemmer per klubb:

• Median = 26 

• Mange små klubber

351 av ca 513 klubber har 1-50 medlemmer

• Barn og ungdom = 6 % 

• Kvinner 10 %

• Ingen oversikt over medlemmer med minoritetsbakgrunn, men 

mistenker at den er lav



Koronapandemien

• - 3% medlemmer 

• - 924 medlemmer, 219 av de i gruppen 0-25 år

• Lite nedgang sammenliknet med mange andre særforbund

• Mye takket være kravet om medlemskap i godkjent 

skytterorganisasjon for å eie våpen
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• Nedgang i antall 
aktive medlemmer i 
disse aldersgruppene 
uavhengig av 
pandemien

• 6 % nedgang fra 2017 
– 2019 

• Positiv utvikling i 
aldersgruppen 26+

• 2017 – 2020 + 4 %

• Lavere vekst blant 
kvinnelige 
medlemmer



Hvilke tiltak/tilbud finnes i dag?

• Mange tiltak rettet mot barn og ungdom fordi det er disse aldersgruppene vi får tilskudd til fra NIF

• Skyteskole

• Sikkerhetskurs

• Nybegynnerkurs

• Trenerpool – gratis trenerbesøk til din klubb

• Støtte til rekrutterings- og aktivitetstiltak

• Støtte til å gjennomføre skyteskole

• Spillemidler til utstyr – støtte til innkjøp av rekrutteringsvåpen

• Trenerutdanning

• Norma Ungdomscup, Landsstevnet for rekrutter

• Generelt stevnetilbud

• Klubbutvikling – rekruttering er ofte et tema her



Rekruttering

• Hovedsakelig klubbens ansvar

• Møter ofte forventninger til at det er «forbundet» som må gjøre noe

• Sentralt kan vi jobbe med å utvikle materiale og verktøy for å bistå klubbene

• Ha et attraktivt konkurransetilbud

• Utfordringer

• Mange klubber som ikke vil ta imot barn og unge under 16-18 år

• Lite interesse for å jobbe aktivt med rekruttering av barn og unge



Rekrutteringsprosjekt i samarbeid med skytterkretsene

• 1 person i hver krets som jobber med rekruttering lokalt

Avholde "Temakveld rekruttering« i klubb

Får timelønn

• Skytterkretsens oppgaver:

Finne rette person

Ikke tilknyttet kretsstyret/valgt på kretstinget

Oppfølging / kontaktperson

Utbetale honorar 

Markedsføring av tilbudet til klubbene i kretsen

Mulighet til å tilpasse opplegget slik kretsen ønsker

• Adm i NSFs oppgaver:

Utdanning / opplæring

Utbetaling av støtte til kretsen

Støtte/rådgivning til kretsen

• Kretsen får støtte for inntil 4 "Temakveld 

rekruttering" i året

• Evt flere besøk må kretsen dekke selv



Rekrutteringsprosjekt i samarbeid med skytterkretsene

• Prosjektet er forankret hos ungdomsutvalget i BIK

• Helene i adm som følger opp kretsene og prosjektet

• Ser for oss å starte med 5-6 kretser i første omgang

• Håper det er noen kretser som er interessert i å være med på dette

• Bare å snakke med meg i løpet av helgen, eller ta kontakt når dere har 

snakket med resten av kretsstyret



Øke andelen aktive klubber

• Langtidsplanen

• «Øke andelen aktive klubber som har medlemmer som deltar i approberte stevner. 

Engasjere skytterkretsene i dette arbeidet»

• Aktiv klubb = klubb med medlemmer som deltar på approberte stevner

• Utfordringer:

• Mange passive medlemmer i klubb

• I snitt er det under halvparten av klubbene som arrangerer stevner

• Jobber med å hente inn data og oversikt for hver krets (2020 og 2021 ikke representativt)

• Målet er å ha en konkret liste med klubber vi kan jobbe direkte med på kretsnivå



Øke andelen aktive klubber
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Diskusjon i grupper

• Får utdelt diskusjonsark med 

innspill

• Ingen strenge føringer for hva 

gruppen skal diskutere, men 

hold dere innenfor tema

• Ønsker alle slags forslag og 

diskusjoner

• Utveksle erfaringer

• Rosa = Bergen

• Blå = Lillestrøm

• Grønn = Stavanger

• Svart = Oppland

• Oransje = Troms

• Lilla = Hordaland 1

• Gul = Hordaland 2



Oppsummering diskusjon



Våpenlov og forskrift

Helene Rønningen



Våpenlov/forskrifter

• 2018: Ny våpenlov

• 2021: Ny våpenforskrift

• Våpenloven er vedtatt av Stortinget

• Justisdepartementet lager forskrift med utfyllende regler

• Felles møter med justisdepartementet i utviklingen av loven

• Høringer, koordinere innspill med de andre skytterorganisasjonene



Nytt fra 1. juni 2021

• Rifle og hagle: krav til å gjennomført minst 6 organiserte treninger eller konkurranser siste 6 mnd

• Enhåndsvåpen: krav til minst 10 siste 6 mnd

• Slår fast at man kan erverve ett våpen til hvert godkjente skyteprogram– presiseres i kommende 

rundskriv

• Aktive skyttere kan erverve reservevåpen, må ha gjennomført minst 10 konkurranser hvorav 5 åpne 

stevner, eller ha deltatt i internasjonale mesterskap

• Hjemlet at klubbene kan erverve et antall våpen som står rimelig i forhold til antall betalende 

medlemmer og aktivitet – presiseres i kommende rundskriv

• Dispensasjonsmulighet for alderskravet på 21 år for håndvåpen, slår fast at skyttere over 18 år, som 

har gjennomført minst 10 åpne stevner med den aktuelle våpentypen de to siste årene, kan få 

ervervstillatelse.

• Slår fast at våpeneier skal varsles minst 48 timer før det gjennomføres kontroll av våpenoppbevaring i 

privat bopel



Fremover

• Våpensøknader – gradvis digitalisering frem mot høsten 2024

• Skal komme rundskriv høsten 2021 – forklarer praktiske ting rundt forskriften –

både for politiet og skyttere

Erstatter kompendiet til tidligere lov og forskrift

• Jobbes med ny forskrift for skytebaner

• NSF samarbeider med DSSN med innspill til forskriften for skytebaner



Lunsj



Sikkerhetsopplæring i NSF

Helene Rønningen



Hva er status i dag?

• Fellesreglementet:

3.1.3.1. NSFs klubber er ansvarlig for at nye medlemmer får nødvendig 

sikkerhetsopplæring. Opplæringen kan skje med utgangspunkt i forbundets 

sikkerhetskurs eller med egenutviklet materiell. 

• Vår oppfatning er at de fleste av NSFs klubber sikrer nye skyttere god og 

omfattende sikkerhetsopplæring

• Mange klubber som benytter seg av sikkerhetskurset



Utfordringer

• «NSFs klubber er ansvarlig for at nye medlemmer får nødvendig 

sikkerhetsopplæring»

• Nødvendig sikkerhetsopplæring er ikke definert

• En god stund siden sikkerhetskurset har blitt revidert



Prosjektgruppe

• BIK, i samarbeid med administrasjonen ønsker å sette sammen en prosjektgruppe for å se på dagens 

sikkerhetsopplæring

• BIK ønsker at prosjektgruppen skal:

- Vurdere behovet for en tydeligere definisjon av «nødvendig sikkerhetsopplæring»

- Foreta en evaluering av dagens ordens- og sikkerhetsregler i Fellesreglementet

- Vurdere anbefalinger eller krav til utdanning av kursholdere og skyteledere

- Evaluering av dagens sikkerhetskurs

- Se på muligheten for å utvikle diverse klubbmateriale for sikkerhet (plakater, skilt osv)

- Levere et dokument med anbefalinger til styret innen juni 2022



Hovedutfordringer

• Flere grener og mange øvelser

• Hvordan vil strengere krav påvirke rekrutteringen?

• Hvordan lage opplæringsmateriale som kan benyttes av alle 

aldersgrupper?

• Eget sikkerhetskort? Hvordan skal det løses teknisk? Hvor mye 

administrasjon vil det føre til?

• E-kurs, fysisk eller digitalt?



Diskusjon i grupper

• Får utdelt diskusjonsark med 

innspill

• Ingen strenge føringer for hva 

gruppen skal diskutere, men 

hold dere innenfor tema

• Ønsker alle slags forslag og 

diskusjoner

• Utveksle erfaringer

• Rosa = Bergen

• Blå = Lillestrøm

• Grønn = Stavanger

• Svart = Oppland

• Oransje = Troms

• Lilla = Hordaland 1

• Gul = Hordaland 2



Oppsummering diskusjon



Ungdoms- og kvinneandel per gren

Rifle:

Ungdom: 32,5

Kvinner: 21,5

Pistol:

Ungdom: 4,3

Kvinner: 9,1

Lerdue:

Ungdom: 14,9

Kvinner: 11,1



Paraskyting

Kretsledermøte, November 2022





Hvem er jeg

• Gyda Winther

• Integrering og arrangement

• Para: Bredde

• EM 2022 og Skytternes Ungdomsnettverk



Status para i dag

• 200 i registrerte paraskyttere

• Tilbud i grenene rifle, pistol og leirdue

• Ønske om å være en del av

skyttermiljøet

• Økning på antall nye paraskyttere



Handlingsplanen

• Hvor vil vi?

• Hvor satser vi?



2021

• Grunnleggende kjennskap til para

- Også kompetanse – 152 000kr til kompetansesamling

• Økt publisering

• Utarbeidelse av parabrosjyre

• Paratrap

• Mer tilrettelegging for bredde også i regelverk

• Mer kompetanse ut til engasjerte

• Kvalitetssikre klassifiseringer



Klassifisering

• Rettferdig klassifisering

• Klassifiseringssamling

• Bevegelse og muskelstyrke

• Paraidrettens doping

• Nasjonal og internasjonal

• Engasjert to nye klassifisører

• Ikke alle må bli klassifisert



2022

• Økt satsning på kompetanse 

• Økt samarbeid med helsesportssentre og Idrettskretser

• Arrangere fler regionale samlinger

• Økt satsning på VI

• Fortsettelse utvikling av paratrap, første nasjonale 

klassifisering står for tur.

• Para i utdanning



Kommunikasjon

• Ny parabrosjyre

• Arkiv med grafikk som kan hentes

• Større bruk av media og idrettskretser

• Enklere oppslagsmuligheter for utstyr og regler



Hvordan tilrettelegge

• Utstyr 

• Anlegg

• Kompetanse 

• Vilje

• Bruke ressursene som foreligger 



Rekruttering

• Inneha kompetanse

• Utstyr og tilrettelegging

• Åpen dag

• Regionale samlinger 



Samordna rapportering

• Viktig for å få oversikt

• Midler til klubb



Rifle

• SH1

• SH2

• VI



Pistol

• SH1

• SH-Åpen



Leirdue

• SG-S

• SG-L

• SG-U







Skytteradmin 2.0

Kenneth Eikenes og Dag Olav Rønning



Hva er SkytterAdmin?

• NSF innførte i 2016/2017 en sentral dataløsning

• Terminliste for alle grener

• Påmeldingsfunksjon m/betaling

• Digitalt startkort

• Resultatdatabase:

Ranking

Klasseføring

Statistikk



NIF gikk over til skytjenester 01.01.2021

• NSF valgte å ikke videreutvikle de tjenestene vi benyttet i SA1, så vi valgte å 

«flytte hjemmefra»



Tidslinje SA2 prosjekt

2021

JANDESAUG NOVOKTSEPTFEB JULMAR JUNMAIAPR

Utvikling

Testing

Opplæring

2020

Utvikling

4.3.2020

Første møte med Rubic

1.4.2020

Start utvikling

30.5.2020

NIF lovnad om API
1.11.2020

Løsning åpnes for bruk



SkytterAdmin 2.0
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Aktivlogg

Digital Aktivitet

Status pr 01.nov 2021
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Problemer underveis

• Gruppe / gren / aktiv medlem

Manglende info fra NIF om krav til «aktivt medlem»

• Særforbunds-API

Manglende integrasjon av medlemsdata – manuell oppdatering

• Administratorer i klubb og krets – mangler hos mange

• Dubletter som blokkerer tilgang for enkeltskyttere

• Registrering av utøveres hovedklubb

• Informasjonsvakuum – det leses ikke info som blir tilsendt

• Manglende deltagelse fra eksterne leverandører av resultatdata



Kjente problemområder - vedvarende

• Ulike, små problemer i påmeldingsprosedyren – løst

• Terminliste på mobilvisning – under forbedring

• Roller i SA2 – klubbnivå

• Fortsatt manglende deltagelse fra eksterne leverandører av 

resultatdata

• GDPR – tydeliggjøring av rettigheter



Terminliste
Påmelding/
betaling

Resultat

RankingAnleggsliste Statistikk

Klasse-
føring

IntegrasjonWebdeler

SA2 – funksjoner oppsummert 



Påmelding

/booking 

/betaling

Terminliste
Resultat-

database

Konkurranse

Klasseføring

Integrasjon

Ekstern 

påmelding

Ekstern 

ranking

SA2 - næringskjeden
Statistikk

• Antall starter

• pr øvelse

• pr utøver

• pr klubb

• pr klasse

• pr krets

• Resultat

• utvikling gjennom året

• utvikling over år

• utvikling pr klasse

Ny sesong



Påmelding

/booking 

/betaling

Terminliste
Resultat-

database

Konkurranse

Klasseføring

Integrasjon

Ekstern 

påmelding

Ekstern 

ranking

SA2 - næringskjeden



Ting som gjenstår

• Statistikk

Bygge opp side med tilgang til forskjellige utvalg av webdeler

• Klasseføring – ferdigstilling

• Forbedring:

Websharing

Mobilvisning – terminliste og resultat

• Infoside på skyting.no om versjoner/oppdateringer



Mulig ny utvikling

Forbedringer av dagens elementer:

• «Sticky filters» – at systemet husker filtrering

• Cup-funksjonalitet

• Se andre påmeldte i konkurranser

• Hente ut utskrifter (papir/fil) fra terminlista

• Startkort – format og tilgjengelighet

• Forenkle tilgangen til basisfunksjonene (påmelding/resultat)



Mulig ny utvikling (forts.)

Nye elementer:

• Anlegg (utvidelse/omlegging av dagens enkle register)

• Aktivitetsregistrering/banelogg



Åpen Time i morgen:

Innspill?



Inspirasjonsforedrag

Uwe Knapp



Kretsledermøte 2021

Søndag



Søndag

• Anlegg med Tarjei Ravn

• EM 2022 med Bjørn Harald Vik

• Toppidrett med Tor Idar Aune

• Lunsj

• Åpen time

• Oppsummering

• Avslutter 15:00



Anlegg

Tarjei Ravn

Anleggskonsulent



Anleggsundersøkelsen

• Forskjell mellom kretsene  -

ulikt utgangspunkt:

• Arbeide mot felles mål i 

Langtidsplanen

• Et stort anlegg i hver krets

Krets
20 

standplasser 
rifle

20 
standplasser 

pistol

Akershus Skytterkrets 1 4
Buskerud Skytterkrets 4 7
Finnmark Skytterkrets 0 1
Hedmark Skytterkrets 3 5
Hordaland Skytterkrets 1 4
Møre og Romsdal Skytterkrets 0 0
Nord-Trøndelag Skytterkrets 1 3
Nordland Skytterkrets 0 2
Oppland Skytterkrets 0 1
Oslo Skytterkrets 3 5
Rogaland Skytterkrets 2 8
Sogn og Fjordane Skyttarkrins 0 0
Sør-Trøndelag Skytterkrets 0 3
Telemark Skytterkrets 1 1
Troms Skytterkrets 0 0
Vest-Agder Skytterkrets 2 2
Vestfold Skytterkrets 0 1
Østfold Skytterkrets 1 4
Østre Agder Skytterkrets 0 3

19 53



Anleggsundersøkelsen

• Forskjell mellom kretsene  -

ulikt utgangspunkt:

• Tilgjengelighet/standplasser

• Tilgjengelig skytetid pr medlem

Krets
Standplasser 
pr medlem

Akershus Skytterkrets 0,08

Buskerud Skytterkrets 0,12

Finnmark Skytterkrets 0,42

Hedmark Skytterkrets 0,26

Hordaland Skytterkrets 0,17

Møre og Romsdal Skytterkrets 0,14

Nord-Trøndelag Skytterkrets 0,24

Nordland Skytterkrets 0,15

Oppland Skytterkrets 0,15

Oslo Skytterkrets 0,07

Rogaland Skytterkrets 0,18

Sogn og Fjordane Skyttarkrins 0,13

Sør-Trøndelag Skytterkrets 0,17

Telemark Skytterkrets 0,18

Troms Skytterkrets 0,10

Vest-Agder Skytterkrets 0,12

Vestfold Skytterkrets 0,03

Østfold Skytterkrets 0,14

Østre Agder Skytterkrets 0,16

0,14



Anleggsundersøkelsen

• Forskjell mellom kretsene  

- ulikt utgangspunkt:

• Potensiale

• Medlemstall i forhold til 

innbyggertall

Krets
Medlem/ 

innbyggertal
l

Akershus Skytterkrets 0,0079

Buskerud Skytterkrets 0,0091

Finnmark Skytterkrets 0,0062

Hedmark Skytterkrets 0,0098

Hordaland Skytterkrets 0,0048

Møre og Romsdal Skytterkrets 0,0055

Nord-Trøndelag Skytterkrets 0,0081

Nordland Skytterkrets 0,0038

Oppland Skytterkrets 0,0080

Oslo Skytterkrets 0,0059

Rogaland Skytterkrets 0,0059

Sogn og Fjordane Skyttarkrins 0,0071

Sør-Trøndelag Skytterkrets 0,0064

Telemark Skytterkrets 0,0082

Troms Skytterkrets 0,0067

Vest-Agder Skytterkrets 0,0093

Vestfold Skytterkrets 0,0070

Østfold Skytterkrets 0,0082

Østre Agder Skytterkrets 0,0111

0,0068



Anleggsundersøkelsen

• Forskjell mellom kretsene  -

En stor utfordring

• BLY, og oppsamling

• Forutsatt 20 000,- pr 

standplass

Krets
Utendørs 

standplass

Blyoppsaml

ere 

(1000nkr)

Akershus Skytterkrets 205 kr 4 100

Buskerud Skytterkrets 282 kr 5 640

Finnmark Skytterkrets 58 kr 1 160

Hedmark Skytterkrets 375 kr 7 500

Hordaland Skytterkrets 155 kr 3 100

Møre og Romsdal Skytterkrets 115 kr 2 300

Nord-Trøndelag Skytterkrets 123 kr 2 460

Nordland Skytterkrets 115 kr 2 300

Oppland Skytterkrets 130 kr 2 600

Oslo Skytterkrets 120 kr 2 400

Rogaland Skytterkrets 263 kr 5 260

Sogn og Fjordane Skyttarkrins 61 kr 1 220

Sør-Trøndelag Skytterkrets 210 kr 4 200

Telemark Skytterkrets 160 kr 3 200

Troms Skytterkrets 40 kr 800

Vest-Agder Skytterkrets 95 kr 1 900

Vestfold Skytterkrets 15 kr 300

Østfold Skytterkrets 185 kr 3 700

Østre Agder Skytterkrets 135 kr 2 700

2842 kr 56 840



Andre nøkkeltall
Nøkkeltall fra anleggsundersøkelsen

Krets Lerdue Pistol Rifle Luft Viltmål
Sum 

standplasser
20 standplasser 

rifle

20 
standplasser 

pistol
Medlemstall

Standplasser 
pr medlem

Medlem/ 
innbyggertall

Bedt om kontakt 
med 

anleggskonsulent

Utendørs 
standplass

Blyoppsamlere 
(1000nkr)

Akershus Skytterkrets 66 135 90 87 5 383 1 4 4912 0,08 0,0079 6 205 kr 4 100

Buskerud Skytterkrets 30 160 92 15 0 297 4 7 2579 0,12 0,0091 2 282 kr 5 640

Finnmark Skytterkrets 48 87 39 19 6 199 0 1 470 0,42 0,0062 4 58 kr 1 160

Hedmark Skytterkrets 23 223 158 88 12 504 3 5 1930 0,26 0,0098 3 375 kr 7 500

Hordaland Skytterkrets 27 155 90 143 14 429 1 4 2499 0,17 0,0048 4 155 kr 3 100

Møre og Romsdal Skytterkrets 6 123 23 48 0 200 0 0 1470 0,14 0,0055 3 115 kr 2 300

Nord-Trøndelag Skytterkrets 0 124 93 40 7 264 1 3 1123 0,24 0,0081 2 123 kr 2 460

Nordland Skytterkrets 7 106 11 15 0 139 0 2 921 0,15 0,0038 4 115 kr 2 300

Oppland Skytterkrets 3 173 27 21 0 224 0 1 1520 0,15 0,0080 2 130 kr 2 600

Oslo Skytterkrets 0 144 60 52 23 279 3 5 3763 0,07 0,0059 5 120 kr 2 400

Rogaland Skytterkrets 38 260 94 104 0 496 2 8 2807 0,18 0,0059 6 263 kr 5 260

Sogn og Fjordane Skyttarkrins 1 50 24 15 15 105 0 0 779 0,13 0,0071 3 61 kr 1 220

Sør-Trøndelag Skytterkrets 1 215 68 58 0 342 0 3 2041 0,17 0,0064 2 210 kr 4 200

Telemark Skytterkrets 41 141 34 33 1 250 1 1 1414 0,18 0,0082 2 160 kr 3 200

Troms Skytterkrets 0 56 26 29 0 111 0 0 1124 0,10 0,0067 4 40 kr 800

Vest-Agder Skytterkrets 25 122 40 21 0 208 2 2 1743 0,12 0,0093 1 95 kr 1 900

Vestfold Skytterkrets 10 20 12 10 0 52 0 0 1760 0,03 0,0070 0 15 kr 300

Østfold Skytterkrets 30 133 80 96 5 344 1 4 2431 0,14 0,0082 2 185 kr 3 700

Østre Agder Skytterkrets 7 144 34 22 1 208 0 3 1303 0,16 0,0111 4 135 kr 2 700

363 2571 1095 916 5034 19 53 36589 0,14 0,0068 59 2842 kr 56 840



Anleggsregister  - forskjellig behov/formål
Medlemmenes oppslagsverk 

• For stevnedeltagelse  - lokalisering/veibeskrivelse

• Finne klubber/anlegg med forskjellige øvelser og tilbud

• Para-fasiliteter

Klubbenes oppslagsverk

• Muligheter, arrangementer, kontakter

Forbundets oppslagsverk

• Hvor kan vi best rette tiltak  (forurensing, støy  - men også potensial, «kost/nytte»)

• Hvilke klubber kan arrangere NM og andre større konkurranser

• Hvilke konsekvenser vil konkrete vedtak kunne medføre

Koordinering med andre anleggsregister  (DFS, NJFF, KUD, NIF)

• Søke å finne felles løsninger om det fremstår som hensiktsmessig

• Felles anlegg med andre org., bør være en mulighet i registreringssammenheng

Andre behov og ønsker for et anleggsregister?



Forskrifter om anlegg av, kontroll med og 

godkjennelse av skytebaner av 1. juli 1988

NSF, i samarbeid med DSSN, vil spille inn forslag til ny forskrift, hensikten er å få en 

forskrift som i større grad tar inn over seg forskjellen på riflebaner, og pistolbaner. 

Vi ønsker at forskriften skal bli:

• Enklere å forstå

• Mindre behov for skjønn

• Åpenbart gi muligheter for andre løsninger enn standard: «Dersom andre 
løsninger en de skissert i forskriften ønskes brukt, påhviler det initiativtager ansvar 
for å dokumentere at intensjonen i lov og forskrift er oppfylt.»



Prosjekter i løypa  - ordinært klubbnivå

• Skatval, Stjørdalen PK 20 standplasser 25 meter

• Gjøvik PK 20 standplasser 25 meter

• Nordmarka PK 15 standplasser 25 meter

• Hafrsfjord PK Masse standplasser, idefase

• Kongsvinger PK, ved Johnny Tyseng:



Større anlegg  - strategisk nivå

Brennemoen

• Innendørsanlegg for alle OL-øvelser, også Skeet

• Prioritert «strategisk anlegg»  - meldt inn til NIF

• NSF er ikke prosjekteier, men støtter initiativet = stort strategisk potensial

Granåsen

• Igangsatt

Lørenskog

• Sammen med Skøyter og Curling

• Langt frem  - Skøyter prioriterer Valle Hovin





Kongsvinger Sportsskyttere

Johnny Tyseng



Kongsvinger Sportsskyttere



Ny skytehall - hva og hvorfor?

• Sikre medlemmene gode treningsforhold hele året

• Øke rekrutteringen til skytesporten

Alle aldre

Med og uten fysiske og psykiske begrensninger

Tilbud til ungdom som ikke passer inn i «standardsportene»

Tilbud til eldre ensomme – «ensomhet skal bekjempes med aktivitet»

• Hovedfokus er NSF, men også tilrettelegge for flere særforbund i og utenfor NIF

Skape samarbeid mellom de forskjellige skytesportene og forbundene

• Sette Kongsvinger på kartet

Lokale, regionale og nasjonale stevner innen flere skytegrener





Muligheter og utfordringer
• Sentral beliggenhet med adkomst via gang- og sykkelvei fra 

Kongsvinger sentrum

• Kommunen eier tomten og det er sportsfasiliteter der fra før

• Historisk område med mulighet til å lage et kulturelt 

fortellersenter

• Flerbrukshall

• Norges Reserveoffiserers Forbund (NROF)

• Veteransenteret Bæreia

• Kongsvinger Bueskytterklubb

• Kongsvinger Pistolklubb (KPK)

• Norges Jeger- og Fiskerforbund

• Kongsvinger politikammer

• Nye muligheter for miniatyr og luft

• Universell utforming

• Jentekvelder

• Bedriftsidrett

• Vernet forterreng til 

Kongsvinger festning







Ressurser så langt

• Norges Skytterforbund

• Kongsvinger kommune

• Topos arkitektur og design as

• Norges Handikapforbund

• Landsforeningen for Ryggmargsskadde

• Jeger og Fisk v/ Jaktia Kongsvinger

• Forsvarsbygg

• Riksantikvaren

• KSS ildsjeler

Stor takk til NSF, 

og spesielt til 

Tarjei Ravn!



post@kongsvinger-sportsskyttere.no



Gruppeoppgave

I langtidsplanen NSF, under «anlegg», står det et litt hårete mål:

«arbeide for at det etableres minst ett større anlegg for skyting i hver skytterkrets»

Hvis vi definerer et slikt anlegg til å være et sted hvor man kan arrangere NM bane pistol, dvs minst 20 
moderne standplasser:

Hvordan skal vi oppnå dette målet?

• Behovsanalyse

• Samarbeidspartnere/aktører

• Økonomi

• Prosjektplan  - hvem gjør hva, når?

Tenk fritt  - hvilke muligheter kan finnes i vår krets, og hvordan setter vi gang?



Grupperom

• Rosa = Bergen

• Blå = Lillestrøm

• Grønn = Stavanger

• Svart = Oppland

• Oransje = Troms

• Lilla = Hordaland 1

• Gul = Hordaland 2



EM 10m
13-28. mars 2022

Vikingskipet Hamar

Bjørn Harald Vik



MÅL FOR ARRANGEMENTET

Norges Skytterforbund skal arrangere et miljøvennlig og  fullt 

ut integrert mesterskap der skytterne er i fokus og med 

optimale konkurranse forhold



EM 2022 i tall:

• Deltakere PARA ca 200 + ca 200 trenere/ledere

• Deltakere funksjonsfrisk ca 700 + 300 trenere/ledere

• 96 Europamestere skal kåres

• Ca 110 frivillige 

• Ca 9000 overnattingsdøgn

• Ca 31 MNOK legges igjen i regionen

• Budsjett 24,6 MNOK

• Skyttermesse 24 – 27 mars inntil 6000 kvm utstillingsareal tilgjengelig
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Økonomi/Reg
nskap

Ole Johan 
Ulvaaen

TV 
Produksjon

NEP

Profilering
Vakant

Sponsor
Anne 

Varden

Arena  
Design

Emilie 
Ørvild

Våpen/oppb
evaring

Morten 
Støen

Vakthold
Trond Ole 

Ottesen

Sanitet
Vakant

Akkreditering
Line Johansen

IT ansvar arena
Amanda K 

Hansen

Seremoni/medalj
er/speaker

Erik Stai

Frivillige/bekledni
ng

Per Olav 
Kallestad

Drift arena
Kenneth Eikenes

PARA
Heidi Sørli 

Rogne

PARA gir 

oppdrag til de 
andre 

undergruppene

Sikkerhet
Morten 

Støen

Dommere/  
Funksjonærer

Marte Torvik



Praktisk gjennomføring:

Praktisk gjennomføring:

• Deltakere hentes og returneres til Gardermoen med buss

• Shuttle buss mellom Scandic og Vikingskipet

• All kvalifiseringskyting i Vikingskipet

• Finaler PARA i Vikingskipet

• Finaler Running Target i Vikingskipet

• Finaler funksjonsfrisk Hamarhallen Scandic Hamar

• Deltaker og ledere innkvarteres Scandic Hamar

• Frivillige innkvarteres og forpleies på Vandrehjemmet (rett over veien for Vikingskipet)

• Våpen og utstyrsoppbevaring i Vikingskipet
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Langtidsplan 2021 – 2024 

• Anlegg

• Antidoping 

• Breddeidrett 

• Fremme sportsskyting

• Inkludering

• Merkevare

• Miljø

• Paraskyting

• Toppidrett

VIRKSOMHETSIDÉ

NSF skal videreutvikle skyting som en attraktiv, trygg 

og sunn idrett, der både bredde og topp blir ivaretatt.

VERDIER

Inkluderende, Engasjerende, Ansvarlig

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Norges Skytterforbund skal legge til rette for allsidig 

aktivitet for alle uavhengig av økonomi, alder, kjønn, 

funksjonsevne, etnisitet og nivå. 



Stikkord – fokus kretsene/lokalt

• Navneendring klubber

• Kontingent / medlemsavgift klubber

• Kompetansesamling PARA

• Sikkerhetsopplæring – prosjektgruppe til juni 2022

• Breddeidrettsplanen

• Trenere! – Registrere ungdomsskyttere!

• Dokumentere trening / inaktive klubber

• Eksisterende skytteranlegg – vedlikehold

• Forholdet til dynamisk skyting 



Idrettsting oktober 2021

• Bærekraft (samarbeid, god helse, 

likestilling, mindre ulikhet, forbruk, 

stoppe klimaendringene)

• Regjeringens Idrettsstrategi 
(likestilling og mindre ulikhet)

• Bruk av simulert høyde

• eSport

• Internasjonal strategi

• Ny kulturminister
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Fokus anlegg, bly, støy, miljø, etc.

• EU / ECHA

• NSF hovedbudskap – Langtidsplan

• Samarbeid med ISSF/FITASC

• Ressursgruppe miljø

• Samarbeid med DFS/NJFF/NSSF

• Samarbeid med NSR



NSFs offisielle syn – hovedbudskap miljø

• EU vil innføre forbud mot bruk av bly utendørs fra 2025

• Unntak for sportsskyting

• Minst 90% oppsamling

• Tilnærmet ingen avrenning

• NSF tar sportsskyting og miljø på alvor

• NSF har en plan med tiltak for hvordan håndtere skyteaktiviteten mer 

miljøvennlig

• NSF, DFS, NJFF og NSSF arbeider sammen for gode rammevilkår



Miljø – NSFs langtidsplan

• NSF arbeider for å fortsatt bruke bly i ammunisjon til sportsskyting

• Kulefang med tak på utendørs baner hvor det er kontroll på oppsamling 

og håndtering av bly samt rikosjettfare

• Tydelige målsettinger med tiltak i NSF sin langtidsplan.

• NSF, DFS, NJFF og NSSF arbeider for

• å få nasjonale myndigheter til å definere type og krav til kulefang

• å bedre de økonomiske rammevilkårene for å etablere bedre 

kulefang der det trengs
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Like stort fotavtrykk som 

Vikingskipet Hamar
For toppidrett, breddeidrett, ungdomsidrett, opplevelser, leirdue, rifle, pistol, andre skytegrener, andre 

idretter, messer, konserter,  - treningsanlegg for Politiet, Forsvaret, OLYMPIATOPPEN, 

toppidrettsgymnas, lokale klubber, ---



Indre Østfold Multihall – Brennemoen 

• Unikt nytt innendørs anlegg for de fleste skytegrener

• Flere idretter melder seg på

• Innendørs konkurranseanlegg Skeet/Trap/10/15/25/50M

• 45 min reisetid fra Ryen Oslo

• Ny oppmerksomhet om skytteridretten lokalt og nasjonalt

• Kompetansemiljøer: Olympiatoppen, skyttergymnas, 

landslags-samlinger, mesterskap (nasjonale og 

internasjonale), trenere, bøssemaker og våpenforretning
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NSF Løvenskioldbanen AS

• NSF opprettet NSF Løvenskioldbanen AS 01.oktober 2021

• 100% eid datterselskap med aksjekapital NOK 200.000 (200 aksjer)

• Skille «børs og katedral»

• Managementavtale mellom NSF som særforbund og aksjeselskapet 

som sikrer særforbundet forutsigbare inntekter

• Særforbundets inntekter er utleieinntekter av eiendommen og av 

arbeidskraft (f.eks. vaktmester og avtaleforvaltning)

• Profesjonalisere driften av hele eiendommen

• Daglig leder og banemester i 60% stilling fra 01.oktober 2021



NSF Løvenskioldbanen AS – styret 
• Styreleder Håvard Larsen, President NSF

• Styremedlemmer:

• Per Iversen, Gen.sek. NSF

• Grete Rasmussen, fagekspert, ekstern

• Erik Thrane, jurist, ekstern

• Amanda Kristine Hansen, styremedlem NSF



NM Veka 2022

• Skien (og omegn)

• Uke 25 – onsdag 22.juni til søndag 26.juni

• NM PPC – Farris Sportsskyttere

• NM Fitasc/Compak Sporting – Eidanger

• 4 klubber går sammen

• Økonomisk støtte kr 40.000 til hver av arrangørene

• Mål: NRK sendinger i opptak (siden ingen finaler)



NM bane 2022
• Løvenskioldbanen

• Uke 26 – mandag 27.juni til søndag 03.juli

• NM Lerdue: OL Trap og Skeet

• NM Pistol: Alle baneøvelsene på 25M og 50M

• NM Rifle: Alle baneøvelsene på 50M og 300m

• NM Viltmål: Alle baneøvelsene på 50M

• Alle klasser (ungdom/junior/senior/veteran/para)



Kvalifisering 

25m pistol

Kvalik 50M rifle

Final 50M rifle

300M rifle

Fripistol
Viltmål 50M

OL Trap

Skeet

Finaler

pistol
Seremonier

Middagstelt
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Kretsledersamling – formål 

• Oppnå bedre kontakt, dialog og oppgavefordeling mellom 

skytterkretsene og NSF sentralt (Admin, BIK og Styret)

• Diskutere utvalgte viktige temaer for fremtidig sportsskyting 

i Norge med fokus på bredde, rekruttering, anlegg, miljø, 

forurensing.

• Identifisere utfordringer/problemer/muligheter for skytter-

Norge inkludert prioriteringsliste og skisse til overordnet 

tidsplan for videre behandling





Antidopingarbeid

Helene Rønningen



Antidoping

• Antidopingarbeid forbindes gjerne med toppidrett, men de fleste som blir dømt for doping er 

breddeidrettsutøvere

• 3 nivåer for kursing/arbeid:

Ren utøver

Rent idrettslag

Rent særforbund

• Norges Skytterforbund er godkjent som «Rent særforbund» av Antidoping Norge

«Informasjon om antidopingarbeid skal fremstå som et fast punkt på fellessamlinger som

Forbundstinget, kretslederkonferanser og Skytterkonferansen»

• Hvor mange klubber i NSF er «Rent Idrettslag»?

• Hva kan dere gjøre?

Ta ren utøver

Gjennomfør programmet «Rent Idrettslag»

• Spørsmål knyttet til antidoping? Kontakt Antidoping Norge

https://www.renutover.no/
https://www.rentidrettslag.no/
https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/06/handlingsplan-rent-saerforbund-1.pdf
https://www.antidoping.no/


Spørsmål til Åpen time

• Mixed øvelser – hvordan fungerer det?

• Noen klubber som arrangere hurtig grov, grovpistol osv. på 

elektronikk skiver approberer og informerer om at det kun 

tillates skyting med kaliber .32 med grovpistol har de 

mulighet til dette i henhold til gjeldende regelverk?

• Spørsmål? Siste sjans!



Oppsummering



Forventninger
• Bli kjent

• Treffe folk å ha det gøy

• Knytte kontakter

• Info om kretsstyrets roller og oppgaver – ikke vært innom, men minner om at vi har laget en 

kretshåndbok – og tar gjerne imot ønsker og innspill til hva som skal være i den

• Bygge nettverk og utveksle erfaring mellom grener/kretser

Para, ungdom, rekruttering,

• Rekrutteringsarbeid

• Hvordan komme i gang igjen med aktivitet

• Bli kjent med forbundet sentralt – hvem kan bidra med hva

• Rammene for virksomheten – langtidsplan, lovverk osv

• Anlegg, miljø og bly

• Våpenloven, problemer med politiets praksis

• Hva kretsene ønsker av hjelp fra NSF



Evaluering av NSFs kretsledermøte 2021

Gå til:

bit.ly/kretsleder

http://www.bit.ly/kretsleder


Oppsummering

• Omfattende agenda

• Mange saker

• Mange gode diskusjoner

• Viktig å møtes!

• PPT sendes til alle deltakere

• Ønsker til webinarer?

• Utdanning, økonomi, aktivitet?

• Sannsynligvis nytt styrekurs for kretsene i april 2022




