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35/21-23 Godkjenning av protokoll styremøte nr. 4/21-23, 14. sept, 2021 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 4, 14. sept, 2021, godkjennes. 
 

 
 
 

 

36/21-23 Regelendringer, sesongen 2022 
TL redegjorde for de foreslåtte regelendringer. Alle forslag ble 
vedtatt. Regelendringene ble offentliggjort på NBFs hjemmeside   
30. november.  
 
GENERELT – ISSF-REGLENE 
Nye ISSF-reglers gyldighet i konkurranser i Norge 
Det kommer nytt regelverk fra ISSF fra 2022, der det bl.a. er varslet 
endringer i finalene, men vi vet ikke når reglene vil foreligge klar for 
oversettelse. NSF innfører normalt internasjonalt regelverk med ett 
års forsinkelse, men da OL ble forskjøvet med ett år, er vi på 
etterskudd med hensyn til OL i Paris 2024.  
Vedtak: 
Nytt regelverk fra ISSF vil være gjeldende i NM 2022 for alle OL-
øvelser, selv om regelverket ikke er oversatt til norsk. Så snart det 
nye regelverket er oversatt til norsk, vil det umiddelbart etter 
offentliggjøring bli gjeldende for alle ISSF-øvelser. 
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 ENDRINGER I FELLESREGLEMENTET 
Omskyting i KM og DM feltpistol 
Formuleringer i nye nasjonale regelverket for pistol og i 
Fellesreglementet har gjort at det har oppstått uklarhet om det kan 
benyttes omskyting i KM og DM. 
Vedtak: 
Fellesreglementet oppdateres med nytt punkt:  
2.6.3.2   I pistolfeltøvelser kan NM-reglene om omskyting ved 
poenglikhet gjøres gjeldende i KM og DM. 
 
Fjerne tidsfristen for NM-søknader 
I Fellesreglementets punkt 2.7.8.1 er det satt en frist for utlysning og 
tildeling av norgesmesterskap. 
Dette har gjort at det har oppstått uklarhet rundt rutinene for 
saksbehandling av NM-søknader, når klubber søker om å holde NM 
mer enn 2 år fram i tid. 
Vedtak: 
Fellesreglementet oppdateres med ny tekst: 
2.7.8.1   Breddeidrettskomiteen tildeler norgesmesterskap etter 
søknad fra klubbene. Tildeling skal, om det er mulig, finne sted 
seinest i mai året før arrangementsåret.  
 
Spesialpremier i NM 
Det har «i alle år» vært delt ut ulike spesialpremier i mange av NM-
øvelsene, men bestemmelsene for utdelingen av disse har aldri vært 
nedfelt i noe regelverk, men kun framkommet av ulike instrukser. 
Det er nå besluttet å samle reglene i et eget kapittel i 
Fellesreglementets del 3. Reglene, slik de nå er utformet, innebærer 
i liten grad endringer fra gjeldende praksis; det eneste er at NFFs 
ungdomsmedalje også settes opp i finfelt og at medaljene som deles 
ut i rifle, skal gå til beste skytter uansett kjønn. 
Vedtak: 
Fellesreglementet oppdateres med nytt kapittel: 
3.9 BESTEMMELSER OM SPESIALPREMIER I NM 
3.9.1       Kongepokalen 
3.9.1.1    Se egne regler i kap. 2.9 
3.9.2       Forsvarssjefens premie 
3.9.2.1    Forsvarsjefens premie deles ut til beste skytter uansett 
klasse i NM militærfelt 
3.9.3       Breddeidrettskomiteens (BIKs) pokal 
3.9.3.1    BIKs pokal deles ut til beste skytter uansett klasse annet  
               hvert år i NM revolverfelt (partallsår) og NM finfelt  
              (oddetallsår). 
3.9.4       Norges Forsvarsforenings medaljer 
3.9.4.1    Forsvarsforeningens verneidrettsmedalje deles ut til: 
– Beste skytter uansett klasse i NM grovfelt 
– Beste skytter uansett klasse i NM grovpistol 
– Beste skytter i NM 300m standardrifle 3×20 skudd 
3.9.4.2    Forsvarsforeningens ungdomsmedalje deles ut til: 
– Beste ungdoms-/juniorskytter i finfelt 
– Beste ungdoms-/juniorskytter i finpistol, innledende 60 skudd 
– Beste ungdoms-/juniorskytter i 300m fririfle 3×20 skudd 
3.9.5.1    Regler ved poenglikhet 
3.9.5.1    Om to eller flere skyttere ikke kan skilles etter gjeldende 
rangeringerregler (8.25.11.5 i 
Nasjonale pistolregler for feltpistol og T96) i konkurransen om 
Forsvarssjefens premie 
eller BIKs pokal, arrangeres omskyting etter samme regler som ved 
poenglikhet 
(8.25.12.5, samme regelverk). 
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3.9.5.2    Om to eller flere skyttere ikke kan skilles etter gjeldende 
rangeringsregler i konkurransen 
om Forsvarsforeningens medaljer, mottar begge/alle skytterne 
medalje. 
 
Paraklasser i NM lerdue 
De tre paraklassene i lerdue innføres som klasser i NM OL-trap og 
Nordisk Trap. 
Vedtak: 
Tabell 2 i Fellesreglementet oppdateres med klassene SG-S, SG-L 
og SG-U i NM OL-trap og NM Nordisk Trap. 
 
Ny klasseinndeling i NM viltmål 
Vedtak: 
Tabell 2 i Fellesreglement oppdateres med nye viltmålklasser: 
10m viltmål 40 skudd mixed – Menn, kvinner, junior menn, junior 
kvinner, V55 
50m viltmål 30+30 skudd – Menn, kvinner, junior menn, junior 
kvinner, V55 
50m viltmål 40 skudd mixed – Menn, kvinner, junior menn, junior 
kvinner, V55 
 
ENDRINGER I FELLESREGLEMENTET OG NASJONALE 
RIFLEREGLER 
Ny SH-klasse i rifle 
Det er en høy terskel for rekruttering av blinde og svaksynte til 
skyting, dette siden det er behov for mye utstyr og 
vanskelighetsgraden er høy. Over lengre tid har man sett flere VI-
skyttere som trener, men ikke deltar på stevner. For å sikre flere 
aktive og konkurrerende VI-skyttere etableres en ny klasse VI-åpen, 
for slik å senke terskelen for utstyr og øke muligheter for mestring. 
Denne klassen kan brukes som en nybegynnerklasse for nye 
skyttere, der de får skutt og føle mestring før de eventuelt går over til 
SH-VI. Dette blir en klasse med fokus på deltakelse heller enn 
prestasjon, med samme fleksible regler som øvrige SH-Åpen 
klasser. 
Vedtak: 

• Tabell 1 i Fellesreglementet oppdateres med ny klasse: 

• SH-VI Åpen, 10m luftrifle 

• Følgende tekst legges inn i Nasjonalt regelverk for Rifle: 
Åpne klasser for SH-skyttere 

• For skyttere med bevegelsesnedsettelser: SH Åpen, 
10m luftrifle. Reglene følger bestemmelsene for 
klasse R5 så langt de passer. Utøverne kan skyte 
med eller uten anlegg, etter eget valg. 

• For skyttere med bevegelsesnedsettelser: SH Åpen, 
50m rifle. Reglene følger bestemmelsene for klasse 
R9 så langt de passer. Utøverne kan skyte med 
eller uten anlegg, etter eget valg. 

• For skyttere med synsnedsettelser: SH-VI Åpen, 
10m luftrifle. Reglene følger bestemmelsene for 
klasse VI-P så langt de passer, men rifleskiven 
erstattes med pistolskive. Utøverne kan skyte med 
eller uten anlegg, etter eget valg. 

 
ENDRINGER I FELLESREGLEMENTET OG REGLER FOR 
NORDISK TRAP 
Ny klasse i Nordisk Trap 
Unge utøvere i lerdue sliter med å konkurrere med de eldste 
ungdommene, bl.a. fordi det er vanskelig å beherske regelverkets 
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krav om startstilling med haglen ved hofta når man venter på lerdua. 
Å innføre en U14-klasse med valgfri startposisjon vil gjøre det lettere 
for nye skyttere å delta i konkurranser uten å falle helt gjennom sett i 
forhold til de som har skutt en stund. 
Vedtak: 

• Fellesreglementets Vedlegg 1 og 2 oppdateres med 
klassene U14 og U16 i Nordisk trap.  

• Nordisk Trap-regelverket oppdateres med nytt punkt 9.8.5.1 
(e): 

              9.8.5.1 Fra det øyeblikket utøveren roper og til lerduen   
              kommer til syne skal utøveren stå stille i KLAR- stilling med: 
a)    Begge føtter helt innenfor standplassens grenser. 
b)    Haglen holdt med begge hender (se figur 4)  
c)     Kolben i kontakt med kroppen 
d)    Kolbekappens tå på eller under ISSFs offisielle markeringstape, 
klart synlig for dommeren når utøveren står korrekt plassert (se fig 
4)  
e)    Utøvere i klassen U14 kan stå med haglen ferdig montert, 
valgfri startposisjon. (Skyttere som bruker valgfri startposisjon 
eller skyter montert kan ikke kvalifisere seg til landslaget) 
 
Øvrige vedtak:  
I tillegg til ovennevnte vedtak ble et forslag fra BIK vedrørende 
fordeling av breddeidrettsmidler vedtatt: 
Breddemiddelutvalget får stå fritt til å vurdere hvordan breddemidler 
skal fordeles mellom klubb og krets, basert på antallet søknader fra 
hver som kommer inn. 
 

37/21-23 Breddeidrettsplan   
TS redegjorde for prosessen frem til ferdig plan og de områder som 
bør prioriteres i inneværende Tingperiode: Rolleavklaringer, Anlegg-
utfordringer og Kompetanseutvikling. Planen fremstår i stor grad 
som en tiltaksplan, noe som det tilsier behov og ønske om å skille 
mellom målsetninger og tiltak. IT/Arrangement/Representasjon 
anses å fungere godt innen BIK. Anleggsgruppe nedsatt: HL, KIK, 
SD, TS, GS og anleggskonsulent T. Ravn. Gruppen skal utforme et 
samlet budskap rundt anleggskartlegging/utfordringer som skal 
presenteres på alle Kretsing i 2022. 
Vedtak: Breddeidrettsplan 2021 – 2024, ble godkjent. Føringer fra 
FS vedrørende prioritering av oppgaver skal videreføres og 
forsterkes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HL/GS 
 

 

 

 

 

 

 

Uke 5 

38/21-23 Budsjett 2022, inkludert Toppidrettsplan 
SM redegjorde for Toppidrettsplan. Denne ble tatt til etterretning. FS 
står bak sportslig systematikk, uttakskriterier og prioriteringer, og 
gav sportslig ledelse honnør for arbeidet frem mot Tokyo-OL, 
inkludert et meget godt kartleggingsarbeid rundt alle Covid-
utfordringer. FS ønsker lykke til med den videre prosessen frem mot 
Paris-OL. Et foreløpig Budsjett 2022 var utarbeidet, og ble 
presentert av GS. Det var flere viktige poster, både inntekter og 
kostnader, som ikke kunne anses som tilstrekkelig kartlagt, og GS 
innstilte følgelig på utsettelse av sluttbehandling for Budsjett 2022, 
slik at GS kan presentere et mer optimalt beslutningsgrunnlag for 
FS. Overføring av ubenyttede 2021-midler, primært fra Toppidrett, til 
bruk i 2022 ble godtatt som prinsipp, dog uten noen endelig formell 
godkjennelse rundt omfang. 
Vedtak: Budsjett 2022 vil kvalitetssikres ytterligere, og fremlegges 
for gjennomgang og godkjennelse på neste styremøte, uke 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GS 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 3 
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39/21-23 Organisasjoner/Forbund som NSF representerer; gjennomgang 
HL redegjorde for de internasjonale forbund/organisasjoner som 
NSF er tilknyttet. Dette primært som en orienteringssak for de FS-
medlemmer som tiltrådte på siste Forbundsting. 
Vedtak: Tatt til orientering 
  

HL 
 
 

 

40/21-23 Plan for styremøter, 1. halvår 2022 
GS redegjorde for utarbeidet forslag. Den endelige møteplanen ble 
noe endret. 
Vedtak: Møter i Forbundsstyret 1. halvår 2022 vil gjennomføres slik: 

• Mandag 31. januar, via Teams. Estimert tidsbruk, kl 17 – 19 

• Lørdag 12. mars, i Hamar, på formiddagen, i forbindelse 
med EM. Maks 2 timer 

• Lørdag 30. april – søndag 1. mai, fysisk møte, trolig i Oslo 
 

Alle  

 

 

41/21-23 

 
 

EM2022 
BHV redegjorde for status. Forberedelsene er i god gjenge. Covid-
utviklingen anses imidlertid som krevende. Dette med tanke på 
faktiske løsninger rundt smittevernprotokoll, men også med mulig 
innvirkning på faktisk deltagelse av skyttere - foruten respons fra 
mulige sponsorer og deltagere på Skyttermesse. Økonomien synes 
like fullt av å være under god kontroll, ikke minst som følge av 
ytterligere tilgang på offentlig støtte, denne gang til Paradelen av 
arrangementet. Overordnet budsjett for hele EM, funksjonsfrisk og 
para, ble presentert, inkludert de usikkerheter som fortsatt foreligger. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

BHV 
 

 

 

 

42/21-23 Løvenskioldbanen, status og planer 
HL redegjorde, basert på saksunderlag. Banen gir i 2021 for første 
gang et netto bidrag til driften av NSF. Dette skyldes økte inntekter; 
et arbeid som vil videreutvikles og forsterkes i 2022, via etablering 
av den allerede gjennomførte etablering av NSF Løvenskioldbanen 
AS med et kompetent styre, foruten ansettelse av dyktig banemester 
i 60 % stilling. Det vil gjennomføres både vedlikehold og utbedringer 
gjennom hele 2022 og i årene deretter  -  med det siktemål at 
Løvenskioldbanen skal bli et relevant og viktig baneanlegg for alle 
NSF-skyttere, men også et spennende «event»-sted for publikum. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

HL  

43/21-23 NM Bane 2022, status 
HL redegjorde, basert på saksunderlag. Konseptet er under stadig 
utvikling, hvor en nedsatt Hovedkomite, ledet av HL, er godt i gang. 
Basert på foreløpige vurderinger og estimater, synes arrangementet 
å skulle kunne bli selvfinansierende, med en brutto omsetning på i 
underkant av kr 1 mill. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

HL  

44/21-23 Navneendring, inkl ny logo – Norges Sportskytterforbund 
HL redegjorde for bakgrunnen, inkludert historikk. Styret delte 
vurderingen rundt behov for navneendring, og det vil planlegges for 
å fremme et forslag om navneendring, inkludert ny logo, på 
Forbundsting 2023. AKH vil være ansvarlig for skisser til ny logo. 
Vedtak: For oppfølging; logo-status imøteses på styremøte nr 3/22. 
 

GS 
 
 
 
AKH 

 

 

 

April 2022 
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45/21-23 Status i komiteene: TIK, BIK og TK 
SM redegjorde for TIK. God dialog internt i komiteen, og med 
sportslig ledelse. TS redegjorde for BIK, som har en viss utfordring 
med enkelte delområder, mens andre områder fungerer godt. Alle 
utøvere på Breddelandslaget pålegges å gjennomføre «Ren 
utøver». Intet å bemerke for TK, utover lederskiftet.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 

  

46/21-23 Redegjørelse fra GS, status i administrasjonen 
PI redegjorde. Generell god stemning i administrasjonen. Dog en 
viss slitasje hos sportslig ledelse, som følge av stort arbeidspress 
over lang tid, kombinert med støy fra deler av paramiljøet som følge 
av iverksettelse av justert sportslig rammeverk for Toppidretten, med 
et samlet Skytterlandslag. Sportslig ledelse har støtte for sin 
fremgangsmåte fra Olympiatoppen, Forbundsstyret og GS. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

  

47/21-23 Dynamisk skyting/forholdet til DSSN, mulige utfordringer på 
klubbnivå 
Åpen diskusjon gjennomført, med HL og AKH som uformelle 
innledere. Ingen beslutninger fattet; alle klubber må forholde seg til 
demokratiet. Mulige sikkerhetsutfordringer med skyteaktivitet som 
ikke finner sted i pålagt skyteretning, foruten generell fysisk 
kartlegging ønskes iverksatt, primært via kretsene. Dette vil i første 
omgang gjøres via en pilot-undersøkelse i Trøndelag i løpet av 1. 
tertial 2022. Styremedlemmene fra Trøndelag følger opp tiltaket. 
Vedtak: For oppfølging, status imøteses på styremøte nr 3/22 
 

 
 
 
 
 
 
 
KIK/SD/KAK 

 

 

 

 

 

April 2022 

48/21-23 Eventuelt 
Første del av agendapunktet ble behandlet som første sak på møtet. 
Siri Busk har trukket seg som styremedlem i Forbundsstyret (FS) og 
som leder av Teknisk Komite. TL fortsetter derfor som leder i 
Teknisk Komite, og vil møte i FS som styremedlem, uten 
stemmerett. SD går inn som ordinært styremedlem, med 
stemmerett. KIK vil etter denne endringen være eneste varamedlem 
i FS. Endringene gjøres gjeldende for resten av inneværende 
Tingperiode, 2021 – 2023. 
Vedtak: Endringer i Forbundsstyret sammensetning enstemmig 
godkjent. 
 
Senere i møtet redegjorde president HL for to styreverv han var blitt 
tilbudt. Etter redegjørelsen forlot HL møtet. De øvrige styret 
behandlet saken, og fant ikke at HL kunne tiltre et styreverv i et 
utviklingsmiljø som på sikt kan bli aktuell som leverandør til 
virksomhet i regi av NSF. Det andre vervet, tilknyttet selskapet som 
står bak det såkalte «Brennemoen-prosjektet», ble akseptert, 
inkludert en kortere periode, maks frem til mai 2021, som styreleder. 
Det forutsettes at HL ikke vil signere noen søknader til det offentlige 
eller andre instanser på vegne av «Brennemoen-prosjektet». 
Vedtak: Beslutning rundt potensielle styreverv for president Håvard 
Larsen, som beskrevet ovenfor, ble fattet enstemmig av det øvrige 
Forbundsstyret. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GS/TL/SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HL 

 

 
PI, 14. desember, 2021 


