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Årlige sikkerhetsinspeksjoner av skytebaner
Sikkerheten ved skytebaner er regulert gjennom et
offentlig lovverk. Her framkommer at baneeier plikter til
enhver tid å holde banen i forsvarlig stand og minst to
ganger årlig foreta inspeksjon av banen. Anmerkninger
om kontrollen skal føres i egen protokoll.
Alle skytterlag har mottatt en sikkerhetsperm med blant
annet en sjekkliste til bruk ved sikkerhetskontroll av egen
skytebane. Nå ved sesongstart er et naturlig tidspunkt
på året for den første av de to pålagte kontrollene.

Gjennomfør derfor kontrollen nå ved hjelp av tilsendt
sjekkliste!
Vær, vind og bruk sliter på merkinger, sperringer,
kulenedslag m.m. Her skal sikkerhetsinspeksjoner avdekke
om det er behov for oppgraderinger. Alle skytterlag som
baneeier må og skal være sitt sikkerhetsansvar bevisst!
Les mer på www.dfs.no/no/Fagstoff/Anlegg+skytebaner/

Vedlikehold av elektroniske skiver
Vi minner igjen om at det er skytterlaget som er ansvarlig
for at elektronisk skivemateriell er i godkjent stand til
stevner. Skytterboka pkt 8.135 beskriver regelverket for
dette. I korte trekk plikter arrangører å foreta vedlikehold
iht. leverandørens spesifikasjoner før stevnestart. Kopi av
vedlikeholdsprotokoll skal være oppslått på standplass.

Det er viktig at alle som skal arrangere stevner følger
reglementet fullt ut på dette området. Skytterne fortjener
å skyte mot materiell som holder mål, og ikke minst vil
det for lag som slurver bli et troverdighetsspørsmål neste
gang det skal arrangeres stevner.

Skytingens Dag 2009 – utnytt profileringspotensialet!
Skytingens Dag er DFS sin store profileringsdag
landet rundt. Denne dagen skal vi vise fram
skytesporten på vår hjemmebane til alle som
normalt ikke deltar i våre aktiviteter. Alle er
i utgangspunktet potensielle deltakere, det
være seg naboer, venner, slektninger, politikere,
byråkrater, bedrifter, sponsorer, skoleklasser osv.
Det er to ting som er meget viktig denne dagen.
Det ene er at det er et godt nok opplegg rundt
det som foregår på skytebanen, og det andre er
at aktiviteten blir markedsført skikkelig lokalt. Det
vises til tilsendt informasjon, samt informasjon på
DFS Tillitsnett. Om noen har forsømt seg med å
bestille materiell, kan dette fortsatt gjøres fram til
22. mai. Skytingens Dag er i år
lagt til 7. Juni, men skytterlag kan velge et annet
tidspunkt om det passer bedre.
Oppfordringen er – bidra til å profilere skytesporten
lokalt! En god jobb her er grunnlaget for å rekruttere nye
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Deltakerpremien på Skytingens Dag er i år en pung.

skyttere, og for å skape større forståelse for skytesportens
gode sider i lokalmiljøet.
Les mer på www.dfs.no.
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Frifond – søknadsfrist 1. juni 2009
Skytterlag som ønsker å søke om støtte i 2009, eller
skytterlag som ikke har fått tildelt maksimalkvoten på kr
25 000 etter søknad i januar, har frist til 1/6 2009 med å
sende søknad om støtte til prosjekt eller investeringer i
2009.
Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner
forvalter Frifond barn og unge. Under et møte med
Skytterkontoret ble det orientert om tildelinger til
skytterlagene fra Frifond barn og unge. I 2008 hentet
skytterlag tilsluttet DFS ut rundt kr 2 000 000 av en samlet
pott på kr 10 000 000.

Denne summen har økt med årene, og av den grunn ser
de seg nødt til å begrense beløpet som går til en spesifikk
organisasjon. De ønsker å behandle alle søknader fra
skytterlagene samlet for å gjøre en rettferdig fordeling
mellom skytterlagene. DFS arbeider i disse dager med å
søke opptak i Frifond organisasjon. Ved denne løsningen
vil vi få årlige tildelinger med bakgrunn i medlemstallene
vi har i aldersgruppen opp til og med 25 år. Med DFS sitt
medlemstall vil dette gi et betydelig høyere beløp enn
det skytterlagene frem til i dag har fått tildelt fra Frifond
barn og unge.
Les mer på www.dfs.no.

Landskonkurransen i skoleskyting 08/09
Landskonkurransen er nå avsluttet. Nyborg skytterlag
vant på loddtrekning, blant alle som har arrangert
skoleskytingen, en Sauer 200 STR.
Forøvrig fikk vi følgende vinnere:
Ungdomsskole:
15 meter:
Storforshei ungdomsskole
100 meter:
Songdalen ungdomsskole
Videregående skole:
15 meter:
Knarvik Vidaregåande Skule
100 meter:
Meråker vgs

Prosentkonkurransen:
1-100 elever:
Borgund Skule
		
Sørli skole
		
Stortangen skole
101-300 elever: Storforshei ungdomsskole
over 300 elever: Voss Ungdomsskule
Vi oppfordrer alle skytterlag til allerede nå i vår å ta
kontakt med sine skoler for å kunne få innpass på skolene
neste skoleår!
Les mer på www.dfs.no/no/Resultater/Skoleskyting/

Aktivitetskonkurransen i skogsløp med skyting 2009
Aktivitetskonkurransen i skifelt og skogsløp med skyting
er i gang. Aktivitetskonkurransen er en konkurranse
mellom skytterlag om å stille flest deltakere i et
arrangement i en av disse disiplinene. Deltakere som er
medlem i andre skytterlag teller ikke. Alle deltakende lag
får pengepremier, hvorav vinnerlaget får 8 000 kroner, 2.
og 3. plass får 3 500 kroner. Resterende lag vil dele 60 000
kroner, men beløpet begrenses oppad til 2 000 kroner pr.
lag.
Årets deltakerpremie er tøffe sportsbriller med DFS-logo
på. Denne kan betsilles ved å kontakte skytterkontoret.
Sportsbrillen er godt subsidiert, og koster kr. 20,- pr stk.
Les mer på www.dfs.no.
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