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DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 
SÆRUTSKRIFT 

  Dato: 07.04.2021 

 

ORGAN: Norges Skytterstyre 

MØTEDATO: 22. og 23. mars 2021 

JOURNALNUMMER: 127/2021 

TIL: Alle kretser og samlag 

KOPI:  

 
 

Saksnummer: 31/2021 
Sak: Gjennomføring av LDKS og samlagsstevner for 2021 etter 1. oktober  
Kompetanse: Skytterboka kapittel 1.400 

 
Vestlandets representant i Norges Skytterstyre, har etter innspill fra Fjordane 
landsdelskretskrets, bedt administrasjonen fremme en sak angående mulighet for kunne 
avholde landsdelskretsstevner innendørs for 2021 etter 1. oktober. Dette slik at skytterne på 
akkurat dette stevnet kan beholde klassen de har vært klasseført i før 1 oktober 2021.  

De forslår at landsdelskretsene gis mulighet til å arrangere landsdelskretsstevnet innendørs 
for 2021 i løpet av november måned. Dette slik at skytteren selv da er ansvarlig for på dette 
stevnet å melde seg på den klassen hun/han var i fra 1. oktober 2020 til 30. september 2021. 
Deres forslag gjelder slik ikke en generell forlengelse av klassesettingen etter 1. oktober, 
men kun for det ene stevnet.     

Administrasjonens drøfting 
Forslaget fra Fjordane landsdelskrets kommer av at det i vinter ikke har vært mulig å 
arrangere landsdelskretsstevner innendørs, og derfor som en mulighet til å ta dette igjen når 
koronarestriksjonene etter hvert oppheves. Administrasjonen er slik sett enig i at dette er en 
praktisk mulighet for å arrangere disse viktige mesterskapene for DFS med de nåværende 
klasser. Dette vil være spesielt kjærkomment for ungdomsklassene som “mister” årets 
mesterskap, som følge av at de rykker opp i høyere klasser etter 1. oktober. Mange av de 
dette gjelder fikk heller ikke skyte sine aldersbestemte mesterskap i 2020 pga. korona. 

Administrasjonen mener også at ordningen kan utvides slik at både samlag og landsdels-
kretser kan få avholde sine “tapte” mesterskapsstevner både innendørs og i feltskyting i 
løpet av senhøsten. Det har kommet flere innspill til administrasjonen om at dette er 
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ønskelig. Ved å gjøre dette åpnes mulighet for opptil fire arrangement, i stedet for kun 
landsdelskretsstevnet innendørs. 

Administrasjonen er enig med Fjordane at denne perioden må begrenses, og er enig i at 
månedene oktober og november vil være en fin avgrensning. Det må altså presiseres ved 
innbydelser til slike stevner at skytteren selv er ansvarlig for å melde seg på i “tidligere” 
klasse.    

Administrasjonen er slik også enig i at endringen av klassesetting kun skal gjelde for disse 
stevnene. Den generelle endring av klassesettingsdato endres således ikke fra 1. oktober. 
Det presiseres at dette bare vil være et tilbud til de som ønsker å skyte i tidligere klasse på 
disse stevnene, og at skytteren selv også kan velge å skyte i den klasse hun/han er klasseført 
i etter 1. oktober 2021.  

Skulle det komme et slikt konkret forslag om å forskyve klassesettingen, som noen har tatt til 
orde for til ungdomsklassene gjennom innspill til DFS sentralt, bør dette drøftes på et senere 
tidspunkt. Slik administrasjonen ser det nå, skal det svært tungtveiende grunner for å 
vurdere en slik permanent endring, da det vil medføre store etterslepsutfordringer.      

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak: 
Norges Skytterstyre gir samlag og landsdelskretser en frivillig mulighet til å utsette 
samlagsstevner og landsdelskretsstevner i feltskyting og innendørs 15 meter for 2021 til 
senest 30. november 2021. Dette slik at skyttere som endrer klasse per 1. oktober 2021 kan 
benytte klassen de var i fra 1. oktober 2020 til 30. september 2021 på disse stevnene.  

Skytterne er selv ansvarlig for å melde seg på stevnet i den klassen de har mulighet til å skyte 
i. Det understrekes at ordningen med klasseendring er frivillig, slik at skytteren selv på disse 
stevnene kan bestemme å skyte i den klasse han/hun skyter i etter 1. oktober 2021. 
 

Vedtak: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

 


