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1.0 Oslo-prosjektet 
1.1 Bakgrunn og formål  
Det frivillige Skyttervesen (DFS) opplever store utfordringer med å sikre skyteaktiviteten 
forutsigbare rammevilkår i de større byene. Dette går spesielt på tilrettelegging av skytebaner, 
både utendørs og innendørs, hvor det er krevende å oppnå en god og jevnlig dialog med 
byråkrater og politikere. Oslo skyttersamlag, samt de fire skytterlagene Skarpskytten, Østre 
Bærum, Oslo Østre og Nordstrand, deler DFS’ utfordring, og tok derfor initiativ til prosjektet. 
På bakgrunn at dette ble det søkt Forsvarsdepartementet (FD) om midler, hvor en nettopp skal 
jobbe for å bedre disse forholdene, hvor det blant annet skal jobbes systematisk med 
synliggjøring og omdømmebygging.  
 
Oslo-prosjektet vil være et pilotprosjekt for storbysatsingen, hvor prosjektet skal 
dokumenteres i den hensikt at den kan benyttes som mal for også andre storbyer. HV-02 
deltar aktivt i prosjektet. Politiet og hæren v/ H.M. Kongens Garde vil også bli invitert inn i 
prosjektet, da også de antyder utfordringer med dagens infrastruktur opp imot å få nok 
treningstid. Forsvarets deltakelse er dessuten særdeles viktig med tanke på at Forsvarssjefens 
fagmilitære råd (FMR), som ble fremlagt høsten 2019, anbefaler en ny brigade i Sør-Norge. 
Det er nærliggende å anta at dette vil kreve en bedre infrastruktur for skytebaner i Oslo.  
 
Oslo-prosjektets formål er forankret i DFS’ langtidsplan, samt med de målsettingene som er 
godkjent av FD. Oslo-prosjektets målsettinger er tredelt, og disse er som følger: 

• Rekruttering/opplæring: Hvordan legge til rette for at flere får tilbud om 
skyteopplæring, og samtidig får større rekruttering til skytesporten i storbyene. 

• Organisering (og kommunikasjon) av skyteaktiviteten i Oslo, herunder 
synlighet/omdømmebygging og kontakt med politikere, offentlige instanser og skoler. 

• Anlegg: Utarbeide en behovsanalyse og strategi for videre utvikling av skyteaktivitet 
og skytebaneanlegg i Oslo. Planen skal ivareta skytterlagenes behov, samt at Forsvaret 
og politiet blir invitert for at også deres behov blir kartlagt.  

 
Varigheten av Oslo-prosjektet er på to år i perioden 2020-2021. FD har tildelt midler for 
begge år, i tillegg til at skytterlagene og samlaget òg har gått inn med kapital. Signalene fra 
FD er at de synes prosjektet er veldig interessant, spennende og relevant.  
 
1.2 Visjon 
Oslo skyttersamlag skal være ledende innen rekruttering, og 1 % av Oslos borgere skal i 2030 
bedrive DFS-skyting.  
 
1.3 Overordnede mål for Oslo skyttersamlag med tilhørende skytterlag 

• Best på rekruttering, herunder organisering av aktiviteten. 
• Best på generelle skytetilbud, slik at alle medlemmer får et godt skytetilbud, samt 

forblir i sporten.  
• Anlegg skal ikke være en begrensning på skyteaktiviteten. 
• «Skyting på timeplanen» skal være et naturlig valg for Oslos skoler.  
• Skyting skal, blant Oslos borgere, være positivt forbundet med vår aktivitet.  
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2.0 Gjennomføring og tidsplan  
2.1 Bakgrunn 
DFS er prosjekteier, hvor de stiller med prosjektleder i hele prosjektperioden på to år. Oslo-
prosjektet ledes av en styringsgruppe. I styringsgruppa møter prosjektleder, én fast 
representant fra DFS, HV-02, Oslo skyttersamlag og fra de fire skytterlagene Skarpskytten, 
Østre Bærum, Oslo Østre og Nordstrand. Personer fra andre organisasjoner og etater vil bli 
invitert ved behov.  
 
Prosjektet gjennomføres i de to årene 2020 og 2021. I dette dokumentet fremkommer en 
oppsummering av utreda områder, samt en plan for hva og hvordan nye momenter skal 
utredes.  
 
2.2 Organisering  
Under styringsgruppa organiseres det totalt tre arbeidsgrupper, hvor gruppene består av 4-5 
representanter fra samlaget og skytterlagene. DFS vil, gjennom Skytterkontoret, stille med 
representanter ved behov. De tre arbeidsgruppene har hvert sitt ansvarsområde innen 
følgende: Rekruttering/opplæring, organisering/kommunikasjon og anlegg.  
 
2.3 Organisasjonskart 

 
 
2.4 Ansvar og kontroll 
Styringsgruppa har ansvar for å utarbeide planer for prosjektet i sin helhet, samt til de enkelte 
arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene er prosjektets utførende part, hvor de skal jobbe ut ifra de 
planer som legges av styringsgruppa.   
 
Styringsgruppa skal avholde ett månedlig møte, hvor agendaen minst vil være status og videre 
plan. På disse møtene skal konkrete planer for kommende månedsperiode legges, hvor 
arbeidsgruppene vil være svært sentrale i dette arbeidet.  
 

DFS
(Prosjekteier)

Arbeidsgruppe 1 –
Organisering

- Skytterlagene/samlaget
- Skytterkontoret

Arbeidsgruppe 2 –
Rekruttering

- Skytterlagene/samlaget
- Skytterkontoret

Arbeidsgruppe 3 –
Anlegg

- Skytterlagene/samlaget
- Skytterkontoret

Styringsgruppe
- Prosjektleder

- Én fra hvert lag, samt samlaget, 
HV-02 og DFS’ generalsekretær



  Side 6 av 20 

Prosjektleders ansvarsområder vil være planlegging av Oslo-prosjektet, herunder strategi- og 
arbeidsplaner for styringsgruppa og arbeidsgruppene. Videre har han oppfølgingsansvar for 
nevnte grupper. Dog forventes det at arbeidsgruppene er selvstendige i sitt arbeid ut ifra de 
føringer som gis. Arbeidsgruppene skal levere rapport til prosjektleder i forkant av hvert møte 
i styringsgruppa. Prosjektleder vil òg jobbe med nettverksbygging blant relevante 
samarbeidspartnere, politikere og byråkrater.  
 
2.5 Tidslinje for 2020 

 
 
2.6 Fokusområder for arbeidsgruppene med dertil overordnet plan 
I dette underkapittelet utdypes arbeidsgruppenes ulike arbeidsoppgaver. Arbeidsgruppenes 
leder har ansvar for arbeidsgruppa, herunder innkalling til møter, referatføring, oppfølging og 
rapportering til prosjektleder. I forkant av hvert møte i styringsgruppa skal arbeidsgruppene 
ha levert rapport til prosjektleder. Denne rapporten danner grunnlag for drøfting i 
styringsgruppa, samt det videre arbeidet 
 
2.6.1 Arbeidsgruppe 1 – organisering 
2.6.1.1 Februar/mars 2021 
Arbeidsgruppa, i samarbeid med arbeidsgruppa for rekruttering, skal utrede følgende to 
punker i fellesskap: 

• Hvordan skal vi legge til rette for de som akkurat har gjennomført 12-månederes 
skyteskole? Hvordan skal vi inkludere de inn i skytterlagene på en sånn måte at de 
ikke faller ifra? 

• Hvordan skal vi starte skyteskolene på en god og tilfredsstillende måte? 
 
2.6.2 Arbeidsgruppe 2 – rekruttering  
2.6.2.1 Februar/mars 2021 
Arbeidsgruppa, i samarbeid med arbeidsgruppa for organisering, skal utrede følgende to 
punker i fellesskap: 
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• Hvordan skal vi legge til rette for de som akkurat har gjennomført 12-månederes 
skyteskole? Hvordan skal vi inkludere de inn i skytterlagene på en sånn måte at de 
ikke faller ifra? 

• Hvordan skal vi starte skyteskolene på en god og tilfredsstillende måte? 
 
2.6.3 Arbeidsgruppe 3 – anlegg  
Arbeidsgruppa følger egen arbeidsplan. Det jobbes spesielt politisk mtp. realiseringen av 
Åsland.  
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3.0 Vurderinger og konklusjoner av de ulike fokusområdene 
De vurderinger og konklusjoner som er foretatt i dette kapittelet bygger på arbeidet som er 
gjort i prosjektets styrings- og arbeidsgrupper. For utfyllende argumentasjon vises det til 
referater fra de ulike møtene.  
 
3.1 Organisering av samlags- og skytterlagsstruktur 
3.1.1 Størrelse på samlaget og skytterlagene 
Dagens geografiske struktur anses som hensiktsmessig, og bør ikke endres. Samlagene rundt 
Oslo anses som sterke, samt at de har flere skytterlag. En utvidelses av samlaget kan således 
føre til større skade for Oslo skyttersamlag. Videre anses det òg som lite hensiktsmessig å slå 
sammen skytterlag til større enheter. Skytterlagene er allerede store i dag, og det kan gå 
utover aktivitet og rekruttering når skytterlagene skal bli vesentlig større fremover. Det er 
viktig at dagens skytterlag styrkes, så må det på sikt vurderes om det er hensiktsmessig å 
etablere flere skytterlag for å møte en større aktivitet og forhåpentligvis flere anlegg. 
 
3.1.2 Ansatte, herunder antall stillinger og stillingsbrøker 
Norsk idrett har de siste 20 årene blitt stadig mer profesjonalisert, og det er mange steder en 
dreining mot en mer kommersiell virksomhet. Norsk dugnadsånd har gått nedover, og stadig 
flere har økt vilje for å betale for å slippe dugnad. Dette gjør seg spesielt gjeldene i de store 
byene, hvor det synes at folk generelt har det travlere. Her er det også en økt grad av 
betalingsvilje når det kommer til å få idrettsopplegg som er godt tilrettelagt og inneholder et 
gitt nivå. En utfordring kan være å legge til rette for at alle kan delta, uavhengig av økonomi. 
I Oslo ser det ut som at alle seriøse idretter har ansatt personer både administrativt og på 
trenernivå, for nettopp å øke kvaliteten for deres medlemmer. 
 
Gjennom prosjektet har vi avdekket at vi må ansette trenere for å lykkes i rekruttering og økt 
aktivitet. For å løse dette ansetter vi derfor en daglig leder i Oslo skyttersamlag, hvor det 
videre ansettes trenere. Alle blir ansatt i samlaget, hvor ressursene fordeles til skytterlagene. 
Således er det samlaget som sitter med arbeidsgiveransvaret, slik at skytterlagene er fritatt 
dette. Det synes å være fornuftig med tanke på at styrene bekles av frivillige som ikke 
nødvendigvis har kunnskap om arbeidsgiveransvar og det som tilhører. 
 
Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å leie inn ekstern regnskapsfører hvis den 
profesjonelle organisasjonsmodellen medfører mye regnskapsmessig jobb, eventuelt om 
kasserer får en bedre godtgjøring som står i stil med arbeidsmengden.  
 
3.1.2.1 Daglig leder og markedssjef  
Vi mener det er hensiktsmessig å ansette en daglig leder (DL) i Oslo skyttersamlag som får i 
oppgave å styrke sporten. DL ansettes i første omgang i 50 % stilling, hvor det etter hvert 
vurderes om stillingsbrøken skal økes. DL skal ha følgende ansvarsoppgaver/kvalifikasjoner: 

• Lede trenerne, herunder planlegging og turnus 
• Koordinere ressursene til skytterlagene 
• Kan drive skytetrening selv 

o Vedkommende skal nødvendigvis ikke være en trener selv, men må ha 
kompetanse på området  

• Foreta lønninger for de ansatte, samt rapportere til regnskapsfører 
• Personalansvar overfor de lønnede trenerne 
• Utvikle treningsopplegg i samarbeid med samlagsstyret 
• Følge opp skytterlagenes aktivitet 
• Fleksibel arbeidstid hvor noe kvelds- og helgejobbing må påregnes  
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I tillegg til DL må det satses på marked. Samlaget skal ha et eget markedsutvalg som søker 
om midler, herunder sponsing, samt følger opp pleie etc. Det bør sterkt vurderes å ansette en 
egen person i en stillingsbrøk som òg kan følge opp dette. Hvis DL har kompetanse innenfor 
marked bør det vurderes å utvide stillingsbrøken til 100 %, eller et sted mellom 50 % og 100 
%. En kan for eksempel vurdere om markedsstillingen avlønnes ved provisjon, i stedet for 
fastlønn.  
 
3.1.2.2 Trenere 
Først en definisjonsavklaring: DFS benytter seg i dag av instruktører, men vi har her valgt å 
omtale rollen som «trenere». Dette grunnet av de skal motta lønn, og vi ønsker derfor å skille 
de fra ordinære instruktører. Annen idrett benytter seg av «trener»-begrepet, hvor de òg har en 
stor andel som mottar lønn/honorarer. Vi definerer ikke trenere som instruktører som skal 
dyrke topper, men heller dyrke bredden.  
 
Det største behovet for ansatte i samlaget er trenere, og en DL er bare et ledd på veien for å 
forenkle denne prosessen både før og underveis. Trenerne må ansettes direkte i Oslo 
skyttersamlag, med DL som deres sjef. Videre er DL ansvarlig for å fordele trenerressursene 
til skytterlagene, hvor det skal foretas en god og riktig fordeling av kompetanse og behov. 
Trenerne skal i første omgang ha ansvar for rekrutteringsskytterne, herunder skyteskoler. De 
skal organisere treningene med klare planer, hvor føringer blir gitt fra samlagets styre og DL. 
Det skal være mest fokus på skytetrening, men det bør også utarbeides opplegg innenfor 
fysisk trening og mental trening, hvor det tilpasses til ferdighetsnivå og interesse. Når det 
ansettes trenere er det viktig at det utarbeides kontrakter som binder de, dette for å skape 
forutsigbarhet i trenergruppene. En arbeidsavtale bør ha en varighet på 1-2 år, med opsjoner 
for forlengelse.  
 
Trenerne kan rekrutteres fra mange arenaer, men det er så klart viktig at de har en skytefaglig 
bakgrunn. Dog kan det være relevant å ansette andre type trenere etter hvert, med kompetanse 
innen for eksempel coaching. Dog må dette komme i andre rekke, hvor en har fått opp den 
nye og endrede organisasjonsstrukturen. Det er nærliggende å anta at vi har mange studenter 
med skytefaglig bakgrunn i Oslo, og disse må vi opprette kontakt med. Dette er veldig 
aktuelle personer som kan stille som trenere. Det er òg ønskelig å gi eldre ungdommer 
mulighet til å bli lønna trenere. Dette kan òg være positivt for å øke kontaktflata mellom nye 
og etablerte skyttere, spesielt ungdomsskyttere. Når det kommer til arbeidsmengde bør 
trenerne låses til faste kvelder i uka de skal stille, så kan de gjerne ta flere dager med ulike 
ungdomsgrupper (kanskje også i ulike skytterlag). 
 
For å gjøre oss attraktive for trenerne er det viktig med fokus på de som ansettes. Dette er 
viktig erfaring Grorud IL har gjort seg, i den prosessen hvor de har gått fra full frivillighet til 
kun ansatte på 3-6 år. Dette kan gjøres gjennom at trenerne selv får utviklet seg gjennom ulike 
kurs innen treningsledelse og coaching, samt at de for eksempel kan få en årlig tur til et 
rekreasjonssted.  
 
Avlønning for trenerne bør være av en moderat art, men såpass så det er attraktivt for blant 
annet studenter og eventuelt andre skyttere/instruktører.  
 
Én trener skal følge hvert kull gjennom 12-månedersplanen. Den har ansvar for progresjon og 
oppfølging, samt overordnet ansvar for alle treningene. I tillegg deltar det ulike trenere for 
hver enkelt bolk i 12-månederesplanen, og gjerne noen flere i starten enn underveis.  
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I tillegg til lønnede trenere er det viktig å presisere at vi uten tvil har behov for også frivillige. 
Det er i dag utforende å finne personer til å bekle verv, men det kan være enklere å få 
personer til å ta konkrete oppgaver over kort tid. Da er det i så fall viktig å være konkrete til 
arbeidsmengde/-type, samt være lojal med tidsbegrensningen. 
 
3.1.2.3 Ungdomsutvalg 
Når vi profesjonaliserer sporten gjennom ansatte trenere for ungdommene, må en også  
revurdere ungdomsutvalgets misjon. Vi ser at ungdomsutvalget fort vil bli et byråkratisk onde 
i ny struktur, og vi ønsker derfor på sikt å revidere bruken av ungdomsutvalgene. Det er viktig 
å se på helheten innenfor rekruttering og hvordan aktivitet skapes, samt fordele 
arbeidsoppgavene på en fornuftig måte mellom frivillige og ansatte i organisasjonen.  
 
Samlagets ungdomsutvalg 
Det er viktig at Oslo skyttersamlag satser stort og friskt på ungdoms- og rekrutteringsarbeid, 
og da må de store trådene legges til samlagsstyret. Her utarbeides det klare målsettinger, og 
gis føringer som DL følger opp. DL, i samarbeid med trenerne, skal lage konkrete planer 
innenfor ungdoms- og rekrutteringsarbeidet. På sikt er det ønskelig å se på strukturen, hvor 
ungdomsutvalget i sin helhet kan legges til samlagsstyret. Således vil de formelle kravene bli 
hensyntatt, for eksempel det som angår Frifond. Det anbefales ikke å legge ned 
ungdomsutvalgene de første årene, men det er viktig å merke seg at arbeidsoppgavene likevel 
skal overtas av samlagsstyret og DL som nevnt i dette avsnitt. 
 
Skytterlagenes ungdomsutvalg 
Skytterlagene bestemmer fritt hvordan de vil ivareta den sosiale rammen rundt 
rekrutteringsskytterne, hvor deres tillitsvalgte gjør, og kommer til å gjøre, en meget viktig 
oppgave. Den trenerfaglige delen følges opp av samlaget i ny organisasjonsstruktur, men de 
følger opp sine ordinære plikter. 
 
3.1.2.4 Markedsutvalg 
Oslo skyttersamlag har i dag et stort unytta potensiale innen marked og sponsing. Dog er dette 
en tung materie, hvor det kan være særdeles vanskelig å lykkes. Samlaget bør satse stort 
innenfor området, og da er det naturlig å sette ned et eget markedsutvalg med kompetente 
personer. Hvis samlaget ikke har riktig kompetanse, bør det sterkt vurderes å hente inn en 
person som for eksempel kan jobbe på provisjon, jf. kap. 3.1.2.1. Mange frivillige 
organisasjoner viser til at satsing innenfor marked lønner seg økonomisk. 
 
Det å ansette personer i samlaget vil koste penger, og markedsutvalgets viktigste oppgave er å 
søke finansiering for dette, slik at driften blir bærekraftig. Det eksisterer mange stiftelser i dag 
(eksempelvis Gjensidige-, Asko- og Sparebankstiftelsen). Disse gir store summer til norsk 
idrett, men som regel ikke økonomi til lønnede personer. Her er det derfor viktig at det søkes 
om penger til alt av materiell, aktivitetssamlinger og reiser, slik at eksisterende inntekter som 
gir frie midler kan dekke lønnskostnader.  
 
Grorud IL benytter seg av en tjeneste som heter «Purehelp». Denne betalingstjenesten viser 
hvilke bedrifter som er i nærområdet (ut ifra ønsket radius). Videre kan en sortere på bedrifter 
som har et visst overskudd. Således kan en kontakte de bedrifter man vet driftes godt, hvor det 
videre er enklere å få sponsormidler. Det er typisk mellomstore bedrifter som bidrar mest. 
Grorud IL hadde svært god erfaring med denne tjenesten, og strategien for å øke sine 
sponsorinntekter.  
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3.1.2.5 Samlagsstyret 
I endret struktur vil det påligge et større ansvar for samlagsstyret. Da er det helt essensielt at 
samlagsstyret er bredt sammensatt med god kompetanse fra alle skytterlagene, samt at 
kommunikasjonen til skytterlagenes styrer er god. 
 
Vi anbefaler at alle skytterlagslederne har møteplikt og automatisk inngår i samlagsstyret, 
hvor deres nestledere er personlig vara. Disse styremedlemmene skal stå fritt uten funksjoner 
og kommer i tillegg til dagens organisering, hvor de har en rolle innenfor koordinering og 
beslutning. Sekundært anbefaler vi at skytterlagslederne blir innkalt og har møteplikt til saker 
vedrørende Oslo-prosjektet til styremøtene som fagpersoner, uten en formell rolle i 
samlagsstyret. Sistnevnte vil òg medføre at kommunikasjonen til skytterlagene styrkes, og 
fagpersonene kan rapportere om status, herunder hvordan det fungerer med lønnede trenere 
og ny organisering av skyteskolene. Essensen er at skytterlagenes styrer er representert i 
samlagsstyret for å forenkle kommunikasjonen.  
 
3.1.2.6 Andre utvalg/komiteer 
Den dreiningen til økt profesjonalisering vi legger opp til kan også kreve andre 
organisasjonsmessige forandringer når det kommer til utvalg og komiteer. Det er viktig at vi 
tenker innovativt og foretar de endringer og tilpassinger som er nødvendig, selv om det ikke 
er tradisjonell tenkning. Oslo-prosjektet er et særdeles viktig prosjekt som hele organisasjonen 
vil lære svært mye av, da er det også helt essensielt at vi får prøve i praksis det vi mener er 
fornuftig for å lykkes.  
 
Det er viktig at samlaget og skytterlaget kan stå mye friere til å etablere midlertidige ad hoc-
utvalg i stedet for faste utvalg. Ad hoc-utvalg har konkrete arbeidsoppgaver med definerte 
målsettinger og tidshorisonter, hvor de kan nedsettes med riktig kompetanse. Dette er bedre 
enn generelle utvalg som ofte kan ha uspesifikke arbeidsoppgaver og feil sammensetning av 
kompetanse.  
 
Når den nye, foreslåtte organiseringen igangsettes, bør det etableres en erfaringsgruppe med 
representanter fra alle lagene og samlaget så vi får korrigert underveis, samt at det kan lages 
forslag til fremtidige løsninger ut ifra erfaringer og behov.  
 
3.1.2.7 Avlønning og kostnad for skyteskoler  
Det er foretatt en kostnadsanalyse over hvor mye en skyteskole over 12 måneder bør koste, 
samt hva avlønning bør være. Analysen ligger vedlagt til dokumentet «Ny 
organisasjonsstruktur i Oslo», og beskrives samtidig i nevnte dokument.  
 
3.2 Organisering av treninger (herunder steder) 
3.2.1 Lokalisering av baner 
Først må vi definere hva vi ønsker av skytebaner. Når en ser på grovkalibret skyting er det 
behov for de tre anleggene Årvoll, Løvenskiold og Åsland. Disse ligger geografisk veldig fint 
til, samt at de i nye analyser dekker behovet for 7 000 skyttere. Således er det viktig at vi 
bruker ressurser på å realisere Åsland, samt bevare Løvenskiold.  
 
Når det kommer til innendørse miniatyrskytebaner er behovet stort. Analyser viser at dagens 
infrastruktur dekker ca. én sjettedel av behovet vi får i 2030 hvis Oslo-prosjektets visjon 
oppnås. Således er det et stort behov. Det er viktig at vi styrker dagens kapasitet, samt jobber 
videre med å utvide kapasiteten med flere anlegg. Miniatyrskyting innendørs er absolutt den 
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viktigste rekrutteringsarenaen, og behovet for miniatyrbaner vil nok bli større i framtiden. Vi 
anser det som mest hensiktsmessig å anlegge miniatyrbaner på skoler eller i fleridrettshaller. 
Spesielt på sistnevnte, hvor det typisk foreligger en bedre generell idrettsinfrastruktur. 
Samtidig er det enklere å vise sporten gjennom felles aktivitetsdager. Det er uansett veldig 
viktig at dette skjer i samarbeid med kommunale myndigheter.  
 
Det har kommet innspill på at flere miniatyrbaner typisk bør være av en mindre karakter, 
gjerne med 5-10 skiver. Dette tar liten plass, er enklere å drifte, og det kan være enklere å få 
gjennomført rent anleggsmessig. En bør ha flere baner i denne størrelsesorden, hvor folk ikke 
bruker med enn 10-15 minutter med kollektivtransport. Ungdom reiser ikke langt for sine 
fritidsaktiviteter i dag, og da kan ikke vi være dårligere på dette området. Det er viktig at 
banene anlegges med oppholdsrom hvor en kan bedrive undervisning, samt at det er et 
samlingspunkt for både foreldre og skytterne. Videre må banene ha lagringskapasitet for både 
våpen og personlig utstyr.  
 
Det er viktig at det fokuseres på å anlegge flere mindre miniatyrbaner i starten. Etter hvert bør 
det vurderes å anlegge en stor hall, gjerne med skivekapasitet på 40-50 skiver. Da kan en 
arrangere Landsskytterstevnet innendørs, noe som uten tvil vil styrke skyting som sport i 
Oslo. En hall av den størrelsesorden bør muligens være i samarbeid med andre 
skytterorganisasjoner.  
 
3.2.2 Praktisk organisering av treninger 
Som nevnt under kap. 3.1 må sporten profesjonaliseres og styrkes gjennom lønna trenere, 
hvor de planlegger og koordinerer ungdoms- og rekrutteringsarbeidet. Dette er ungdommene i 
storbyene vant med, så det er viktig at også vi følger etter. Det er viktig at vi utarbeider et 
konkret opplegg for nye skyttere, hvor det gjerne lages en aktivitetsplan som går over ett år. 
Denne bør utarbeides lik for samtlige skytterlag i skyttersamlaget, slik at det er mulig å 
samkjøre aktiviteter av og til, og således sosialiseres i større grad.  
 
Nybegynnere må tas imot på en bedre måte i dag, og her kan vi òg lære mye av andre idretter. 
Et treningsopplegg er ikke noe som kun gjelder for én kveld, men det er noe som skal strekkes 
over et tidsrom med klare målsettinger og innhold. Hvis skyteskolen arrangeres på 
sensommer/høst, må aktivitetsplanen gå over 12 måneder. Dette er bedre enn kun et skoleår, 
hvor det fort kan bli frafall mellom innendørs- og utendørssesongen. Dette skaper 
forutsigbarhet, klare rammer og trygghet for både skyttere og foresatte.  
 
Utenom ren skytetrening er det dessuten viktig at det skapes aktivitet gjennom andre tiltak 
enn kun skyting. Dette kan være enkle ting som bowling, pizza, volleyball m.m. Intensjonen 
med disse aktiviteten er å bygge samhold gjennom sosialisering utenfor standplass.  
 
3.3 Organisering av skyteskoler, skyting på timeplanen o.l. 
3.3.1 Skyting på timeplanen 
Skyting på timeplanen er et flott tiltak, og en god strategi for å nå DFS’ formålsparagraf. Vi 
ser likevel at dette kan være utfordrende i Oslo skyttersamlag pr nå, og vi mener det er 
hensiktsmessig å benytte ressurser på generell rekruttering i første omgang. Skyting på 
timeplanen er både tids- og mannskapskrevende, samt at det ikke nødvendigvis gir den 
effekten som er ønskelig for å nå Oslo-prosjektets visjon. I første omgang må vi prioritere 
oppbygningen av en robust organisasjon med lønnede trenere, og fokus på rekruttering av 
barn og unge som blir med på ordinære treningsopplegg i skytterlagene.   
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3.3.2 Generell rekruttering og aktivitet (herunder skyteskoler) 
Når det kommer til rekruttering og aktivitet, bør vi fokusers spesielt på å forsøke å rekruttere 
barn i aldersgruppen 10-12 år. Mange barn blir rekruttert tidlig inn i idrett, og da er det også 
større sannsynlighet for at de ønsker å fortsette med idretten de er i. Innen skyting vil det 
uansett være hensiktsmessig å rekruttere denne aldersgruppen spesifikt, da de vil kunne bygge 
et godt skytemessig grunnlag før de starter med andre stillinger enn liggende.  
 
Som nevnt i kap. 3.2.2 bør et skyte-/treningsopplegg gå over 12 måneder. Således er den 
ordinære skyteskolen i DFS lite hensiktsmessig i seg selv, da den ikke binder ungdommene. 
Det bør derfor utarbeides et eget opplegg, hvor prinsippene til dagens skyteskole bakes inn i 
et større opplegg. Her er utdanningsavdelingen på Skytterkontoret positive til å være med i 
utarbeidelsen til et nytt og relevant konsept som kan passe Oslo-prosjektet. Når en skyteskole 
bakes inn i noe større, er det også større sannsynlighet for at det kan skapes en bedre 
klubbfølelse siden skytinga dras over et lengere tidsrom.  
 
3.3.3 Laserskyting 
Laserskyting er et godt tilbud som er veldig sikkert å bedrive over alt. I et 
rekrutteringsperspektiv må barn og unge få kjennskap til hva skyting er, gjerne gjennom så 
enkle virkemidler som mulig. Laserskyting vil være et genialt virkemiddel, i og med at det i 
praksis kan gjøres over alt. Således er det anledning for at mange kan prøve det. Her burde vi 
tilstrebe å frikjøpe en lærer i Oslo og Bærum kommune, som kan reise rundt til hele 
skoleklasser som kan prøve det ut i klasserommene. Det må spilles inn at dette er i tråd med 
DFS’ formålsparagraf som er vedtatt av Stortinget («... fremme god våpenkultur ...»). Videre 
må vi selge inn at dette er en gylden mulighet for at barn og unge videre kan prøve skyting i 
større grad. Her må en fokusere på at skyting kan være en sport for mange som faller utenfor 
tradisjonelle lagidretter, samt vise til hvilke positive effekter skyting har på lærings- og 
konsentrasjonsevnen for øvrig. Ved dialog med kommunen er det viktig at vi forankrer 
argumentasjon med momenter som fremkommer i læreplanen, da er det større mulighet for at 
det kan gjennomføres.  
 
3.4 Kommunikasjon, markedsføring og synliggjøring av sporten 
Det er viktig at vi kommuniserer og synliggjør sporten vår på en god måte, slik at det skapes 
aksept og forståelse blant befolkningen. Mange i storbyene har et negativt syn på skyting, og 
det er ikke nødvendigvis så unaturlig. Dog bygger dette gjerne på manglende kunnskap om 
hva skyting som sport er, samt hva det medfører. For å bedre dette er det viktig med en klar 
og tydelig markedsplan, hvor vi fokuserer på digitale arenaer. Vi må synliggjøre oss selv 
gjennom en klar målsetting om hva vi ønsker å oppnå. Videre må dette gjøres mot en relevant 
målgruppe vi ønsker å få tak i. Dette må styrkes gjennom å satse på marked gjennom en 
markedsansvarlig eller markedsgruppe 
 
Vi kan for eksempel lage ulike reklamevideoer som spres til en definert målgruppe i sosiale 
medier. Dette må gjøres ved hjelp av profesjonelle aktører innenfor markedsføring, 
eksempelvis Schibsted og Google. Annen norsk idrett har god erfaring med dette. 
 
Det er uansett viktig å merke seg at Oslo skyttersamlag har mange ulike innfallsvinkler for 
synliggjøring av sporten gjennom et år. Pressen bør aktivt inviteres på ulike samlinger og 
konkurranser, spesielt på store mesterskap som Oslo Open. Dette viser skyting fra en særdeles 
positiv side. Videre bør også pressen inviteres på ordinære treninger og skyteskoler, slik at 
barn og unge kan frontes i media. Det er viktig å hele tiden tenke på kommunikasjon og 
synliggjøring i alt arbeid, hvor en aktiv har dialog med pressen. 
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Ved oppbygging av hjemmesider må vi også tenke markedsføring, kommunikasjon og 
synliggjøring. Ved hjelp av enkle grep kan artikler og informasjon legges ut på en sånn måte 
at det kommer høyt opp i resultatene i søkemotorer. Dette medfører økt grad av synliggjøring, 
og det kan være enklere å få måloppnåelse innenfor aktivitet og rekruttering. Hvis vi for 
eksempel søker på «skyting i Oslo» får vi treff på Oslo skytesenter og personer som er drept i 
skyting. Dette må snus.  
 
HV-02 har ca. 5 000 soldater på årlig trening. Her er det et stort potensial for at skyting som 
sport kan markedsføres, hvor en kan se for seg at soldatene er gode ambassadører.  
 
Vi må tilstrebe å få laget reportasjer til for eksempel Aftenposten junior og NRK Supernytt. 
Dette er kanaler som mange barn og unge benytter. Dog er det viktig å ha et klart 
inntaksapparat før reportasjene publiseres, slik at vi kan ta imot personer som rekrutteres 
gjennom dette. 
 
Det kan være hensiktsmessig å synliggjøre oss gjennom sommerskoler i Oslo og Bærum. 
Grorud IL peker blant annet på at effekten for deres del har vært god igjennom sånne tiltak. 
Selve rekrutteringseffekten er nødvendigvis ikke stor, men det er viktig å synliggjøre at 
skyting som idrett og fritidstilbud eksisterer, både for innbyggere, men også politikere og 
byråkrater. Dette kan skape goodwill gjennom annen, viktig dialog med sentrale 
beslutningstakere. Her er det viktig at daglig leder lager et opplegg for hvordan skyting skal 
presenteres, og anskaffer nødvendig materiell for at det ser proft ut. Ideelt sett burde også 
ansatte være representert på denne type arrangementer, men her bør man nok bruke frivillige, 
i hvert fall i starten for å redusere kostnadsbildet.  
 
Influensere har mange følgere i vår aldersmålgruppe. Det kunne vært interessant å få med en 
influenser på skytebana, hvor det skal lages en positiv opplevelse. Dette kan være et stort 
rekrutteringsfremmede tiltak med god effekt. 
 
Det er viktig å merke seg at vi må benytte ulike sosiale medier for ulike målgrupper. Voksne 
når vi typisk på Facebook, mens barn og unge når vi typisk gjennom Snapchat, Instagram og 
Tiktok. Hvis det skal lages målrettede kampanjer er det viktig å være bevisst over dette.  
 
Det er utarbeidet en egen markedsplan i PowerPoint som illustrerer målsettinger, utfordringer, 
målgruppe og hvordan vi skal få måloppnåelse. Denne er et godt utgangspunkt for arbeidet 
innenfor marked. Se vedlegg 3 for presentasjonen.  
 
3.5 Hvordan rekruttere 
Som tidligere nevnt må inngangen til skyting gjøres så enkel som mulig, hvor en først kan få 
prøve skyting på en uformell måte. Det bør tilstrebes å stille på ulike åpne dager, 
aktivitetsdager (bydelsdager etc.) o.l. hvor barn og unge kan komme for å prøve ulike idretter. 
Her må skyting presenteres, hvor det gjerne kan prøves gjennom laserskyting. Dette er relativt 
enkle virkemidler for å vise frem skyting, samtidig som det er genialt. Det er viktig at det 
utarbeides en klar plan i forkant av denne type samlinger, slik at barn og unge som ønsker å 
prøve skyting kan settes rett inn i et organisert program.  
 
Det er viktig å fokusere på at skyting har tre innganger: 

• Skyting som sport. 
• Skyting som læringsverktøy.  
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• Skyting som sosial arena.  
Alle disse tre inngangene er viktig på hver sin måte, samt at de er viktig i fellesskap. Det viser 
dessuten sportens bredde, hvor den har flere positive effekter. Dette er det viktig å 
kommunisere når en forsøker å bedrive rekruttering. 
 
I tillegg til barn og unge er det to andre grupper som er veldig aktuelle å rekruttere: Studenter 
og voksne. Det er nærliggende å tro at vi har mange studenter innenfor Oslo skyttersamlags 
grenser som har bedrevet skyting tidligere, eller gjør det på sin hjemplass i dag. Disse må vi 
forsøke å få med i skytesporten i Oslo. For å lykkes på dette må det foreligge en god plan for 
å ta de imot, og inkludere i de i skytterlagene. En utfordring for mange studenter er 
lagringskapasitet på hybler, så det bør helt klart tilrettelegges for at de kan lagre våpen og 
personlig utstyr på skytebana. Det er også nærliggende å anta at mange av disse studentene 
ikke har tilgang på egen bil, og således har en større terskel for å starte opp med skyting. Her 
kan en for eksempel vurdere «fadderordninger», hvor seniorer får i oppgave å følge opp 1-2 
studenter, hvor de bistår med transport til og fra treninger og konkurranser. Dette er forsøkt i 
andre skytterlag med stor suksess. Vi bør uansett tilrettelegge for egne skyteskoler for voksne, 
på samme måte som for barn og unge i 12-månedersplanen. I en startfase bør man fokusere 
mest på barn og unge, og etter hvert inkludere voksne. Det er uansett viktig å se an responsen 
og være tilpasningsdyktige ut ifra ønsker og behov.  
 
Mange opplever skyting som en dyr sport, samt at mange skyttere er veldig «flinke» til å 
snakke ned egen sport, hvor det er fokus på utgifter. Sannheten er riktig nok noe delt. Skyting 
kan være dyrt for de som virkelig satser på et høyt sportslig nivå, men det kan også være 
veldig billig, spesielt for de yngre. Det foreligger gode ordninger i dag, hvor det gis ut gratis 
ammunisjon i .22, samt at det eksisterer gode subsidieringsordninger på 6,5. Videre foreligger 
det gode utlånsordninger på våpen og utstyr, slik at skytterne ikke behøver å ta store 
investeringskostnader, i hvert fall ikke i starten. Dette må synliggjøres på en god måte, hvor 
det konkretiseres hvor mye skyting koster. Videre bør skytterlagene samkjøre felles regler for 
subsidiering, utlån etc., slik at det er likt innenfor samlaget. Dette gjør kommunikasjonen 
enda enklere i felleskap.   
 
3.6 Hvordan holde på skyttere i sporten 
Det å rekruttere skyttere til sporten er én utfordring, men den største kan ofte være å beholde 
skytterne. Det er kartlagt at det pr i dag foreligger tre konkrete hindre som gjør at vi ikke 
beholder skyttere: 

• Komme seg på skytebanen. 
o Her må en gjøre skytterlagene tilgjengelig for nye, hvor en fokuserer mye på 

miljøbygging og inkludering. Skytebanen må oppleves som en positiv arena 
som en ønsker å komme tilbake til.  

• Eierskap til foreldrene.  
o Foreldrene er nøkkelen til suksess. Hvis foreldrene er interessert i skyting, vil 

også barna få økt interesse. Foreldrene må bindes til skyting, typisk gjennom 
påtvunget fysisk tilstedeværelse gjennom skyteskole og på treninger. Her må 
de sosialiseres, gjerne gjennom kaffe, vafler og visning av skiver. Det er også 
viktig at en egen trener kan være med foreldrene, hvor de òg får leksjoner i 
spesielt teori, samt innføring i DFS og de ulike grenene sporten har å tilby. En 
bør også arrangere egne foreldrearrangementer, for eksempel en årlig 
forelderfest.  

• Fortsette skytingen gjennom å bli med på utendørssesongen, samt å bli med på 
konkurranser.  
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o Mange faller ifra etter innendørsskytinga, og mange blir ikke med på stevner. 
Dette må det fokuseres på, slik at overganger blir sømløse og naturlige. 
Gjennom å fokusere på foreldrene gjennom innendørssesongen, er det òg 
nærliggende å anta at overgangen til utendørssesongen kan bli bedre. Videre 
bør skytterlagene foreta fellespåmeldinger til stevnene som de planlegger i den 
årlige aktivitetsplanen, slik at terskelen blir enda lavere for å faktisk delta.  

 
Det må foreligge gode utlånsordninger på våpen og utsyr, som videre er godt kjent. Dette 
skaper en økonomisk trygghet, slik at flere kan bedrive skyting over tid. Når skyting blir mer 
seriøst er det relevant å foreta anskaffelser av bekledning, våpen og generelt utstyr. Her bør 
det foreligge leasingordninger innenfor alt, slik at anskaffelseskostnaden ikke skal bli et stort 
hinder. Leasingordningene bør være like for alle skytterlagene i samlaget. Hvis 
skytterlagene/samlaget ikke har økonomi til leasing i stor nok grad, bør det forsøkes å inngå 
en avtale med en bank. 
 
3.7 Miljøbygging 
3.7.1 Trivsel gjennom motivasjonsteori 
God miljøbygging kan argumenteres gjennom Herzbergs motivasjonsteori. Han viste til at 
trivsel bygges gjennom to faktorer: Hygienefaktorer og motivasjonsfaktorer. Hygienefaktorer 
skaper ikke direkte trivsel, men ved deres fravær skapes det misnøye. Motivasjonsfaktorer 
som er på plass, vil på sin side legge til rette for økt trivsel. Ved utarbeidelse av planer må en 
være bevisst over disse faktorene, slik at det legges til rette for god trivsel.  
 
Aktuelle hygienefaktorer i skytterlag kan være som følger: 

• Struktur 
• Organisering 
• Tydelig fordeling av oppgaver på treninger 
• Faste eller avtalte treningstider  
• Logistikk på banen  
• Logistikk mellom baner og sesonger 

 
Aktuelle motivasjonsfaktorer i skytterlag kan være som følger: 

• Venner og relasjoner 
• Sosialt 
• Mestring 
• Humør, morsomheter 
• Turer/reiser 
• Lagfølelse; være en gjeng 

 
3.7.2 Praktiske suksessfaktorer gjennom egenerfaring 
Oslo Østre er skytterlaget med størst ungdomsaktivitet i dag, med ca. 20 skyttere i 
ungdomsgruppa, og en årlig nytilførsel på 3-5 skyttere. Deres suksessfaktorer er som følger: 

• Skyteskoler med få deltakere (3-5 personer). De ser at flere blir med videre når det er 
færre deltakere. 

o Dog kan dette handle om oppfølging, slik at flere kan delta hvis man har 
personell til å følge opp alle.  

• Som siste del av skyteskolen arrangeres det overnattingstur med resten av 
ungdomsgruppa, hvor de drar på feltskyting påfølgende dag. De eldste ungdommene 
hjelper de nye med instruksjon på treninger. Stikkord: Sosialisering og samhold. 
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• Moroskytinger ved sommer- og juleavslutninger.  
• Foreldrene får prøve skyting ved at ungdommene er instruktører.  
• Foreldrefest.  
• Ungdommer og seniorer drar på fellesturer sammen.  
• De drar gjerne på stevner samme dagen som det vanligvis er trening. Da er det flere 

som stiller på konkurranser.  
Gjennomgående stikkord for Oslo Østres suksessfaktorer er samhold og sosialisering. 
 
3.7.3 Andre suksessfaktorer 
For å få en god miljøbygging er det viktig å skape et godt fritidsmiljø med trygge rammer. 
Dette er det mange i storbyene som savner. Det trenger ikke nødvendigvis å kun dreie seg om 
skyting hele tiden, men en arena hvor likesinnede også kan møtes over en brus. Dette skaper 
større tilhørighet, slik at de enklere vil fortsette med skyting. Dette støttes også gjennom 
forskning. 
 
Sammen med lagsaktiviteten, bør det også arrangeres aktivitet i regi av samlaget. Dette kan 
være felles treningssamlinger, eller fellesturer til arrangementer. Her må det hele veien være 
fokus på det sosiale, og mestring for den enkelte og som lag.  
 
Gjennom nevnte motivasjonsteori i kap. 3.7.1 er det viktig med struktur og helhet. Her vil 
ansattressurser uten tvil bidra til økt systematisk rekrutteringsarbeid, hvor det er fokus på 
profesjonalisering. Når DL og betalte trenere kan ha større fokus på rekruttering og aktivitet, 
kan ordinært frivillighetsarbeid ha fokus på å styrke andre områder. Dette vil typisk være 
ivaretakelse av hygienefaktorene, og en økning/styrkning av motivasjonsfaktorene. Dette kan 
igjen bidra til at de frivillige og skytterne opplever en økt grad av forutsigbarhet, og kanskje 
får bedre måloppnåelse innenfor flere felter. 
 
3.8 Rekrutteringssamarbeid med andre aktører/organisasjoner 
Når det kommer til eventuelt samarbeid med andre aktører/organisasjoner, så er skoler 
aktuelt. Vøyenenga ungdomsskole med sitt valgfag innen natur er nevnt som et godt 
eksempel, hvor Østre Bærum har hatt 25 ungdommer fra skolen hvert år i tre år. Dog har 
rekrutteringen uteblitt, selv om skyting i skolen er i tråd med DFS’ formålsparagraf. Som en 
startfase for Oslo-prosjektet kan det tenke seg at vi bør prioritere tiltak som er direkte 
rekrutteringsfremmede, og heller se på prosjekter som skyting i skolen ved et senere stadiet 
når vi har etablert oss som en mer robust organisasjon med større medlemsmasse.  
 
SFO har ulike aktiviteter, hvor det er mulig å prøve mange idretter. Her er det gode 
muligheter for å synliggjøre skyting for en fin aldersmessig målgruppe.  
 
NSF og DFS samarbeider veldig godt på lagsnivå i dag. Dette går spesielt på 
aktivitet/treninger og samhandling rundt dette. Dog pekes det på problemer på høyere nivå i 
organisasjonen, som for eksempel Løvenskiold-banen er et eksempel på. Det er ingen ting i 
veien for å samarbeide med NSF, men dette bør primært skje på lags- og individnivå. Dog er 
det ingen ting i veien for å se på samarbeid med NSF for samkjøring av for eksempel anlegg 
og terminlister der dette faller seg hensiktsmessig og/eller naturlig.  
 
Det vil være naturlig å se på samarbeid med HV, spesielt med tanke på anlegg, men også 
rekruttering. HV-ungdom kan for eksempel være en fin rekrutteringsarena.  
 
Skiskyttere og jegere i NJFF er også aktuelle, hvor disse kan delta inn i DFS-skyting.  



  Side 18 av 20 

 
3.9 Rekrutteringsplan med tanke på prosentmålet i 2030 
Når vi skal bedrive rekruttering er det helt essensielt å ha en god plan for å ta imot personer 
som rekrutteres. Vi kan ikke bruke tid på rekrutteringen, uten at vi med en gang kan gi 
skyteopplæring/-trening.  
 
Kortsiktig rekruttering kan foretas gjennom jegertreninger. Her er det mange jegere som er 
aktuelle, men like så viktig er dere familiemedlemmer. Vi kan for eksempel legge til rette for 
egne skytedager parallelt med jegertreninger, hvor hvem som helst kan prøve skyting. Videre 
kan vi forsøke å rekruttere tidligere medlemmers barn, samt venner til nåværende skyttere. 
 
Frem mot 2030 er det viktig å se hvilke begrensinger vi har, ut ifra tilgjengelige ressurser. Ut 
ifra dette skal det skreddersys en plan for organisering av inntak, slik at det står klart et 
mottaksapparat med trenere og kapasitet på banene. Det er viktig å merke seg at skyteskoler 
ofte krever dobbelt med ressurser, sammenlignet med ordinære treninger, dette må hensyntas 
så nye bli godt ivaretatt. I tillegg til betalte trenere må også ungdomsskyttere og foreldre 
aktivt bidra. 
 
Skyteskoler bør arrangeres hvert kvartal i samtlige skytterlag. Skyteskolene har samme 
oppstartdato i alle skytterlagene, slik at kulle følger hverandre. Dette gir i større grad mulighet 
til å samkjøre samlinger/felles treninger mellom skytterlagene. Her må det lages et 
treningsopplegg som går for ett år, som gjerne kan være relativt likt for samtlige kull gjennom 
året. Dette utdypes nærmere i neste delkapittel.  
 
3.10 Treningsplan/-opplegg for ett år: 12-månedersplanen 
For å holde på nye skyttere må det lages et opplegg som går over 12 måneder. Dette for å vise 
til et konkret opplegg som skapet forutsigbarhet og kunnskap om hva som kreves, men også 
for å forsøke å holde på skytterne ved sesongbytter. Det er utarbeidet en konkret 12-
månedersplan (vedlegg 1) som legger grunnlag for treningsopplegget. Den tradisjonelle 
skyteskolen går kun over de første ukene, slik at øvrig tid bli en utdypende skyteskole 
gjennom konkrete øvelser. 
 
Det er viktig å merke seg at 12-månedersplanen er veiledende, slik at det er mulig med 
tilpasninger med tanke på ferdighetsnivå etc. Hele planen er bygd opp i ulike bolker, hvor 
man kan tenke seg at det kommer inn ulike trenerressurser. Dette for å lage en større 
kontaktflate for skytterne, men også så de får input fra andre trenere. Det planlegges uansett 
med at hvert kull får med seg en egen trener under hele året for å skape trygghet.  
 
12-månedersplanen, med tilhørende detaljplaner, utarbeides med trenere på samlagsnivå. De 
benyttes i skytterlagene på en mest mulig lik måte, men det er viktig at skytterlagene og 
lokale trenere kan gjøre tilpassinger der det anses som hensiktsmessig.  
 
12-månedersplanen gjelder ved én skyteøkt i uka. Det kan tenke seg at noen ønsker å trene 
ytterligere, og dette bør det legges til rette for. Dog bør det her være en forutsetning at de er 
relativt selvhjulpne, slik at det kan spares på trenerressurser.  
 
Det bør utarbeides en brosjyre om 12-månedersplanen, samt hva som skjer i etterkant. Her bør 
det fremkomme hva man skal igjennom, hvilke forventninger man har til skytterne og 
foresatte, samt hvilke tilbud og muligheter man har i organisasjonen. Det bør også stå litt om 
DFS, større arrangementer og en forklaring på de ulike grenene.  
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I 12-månedersplanen er det lagt opp til treninger som konkretiserer de ulike momentene som 
til sammen gjør deg til en god skytter. Videre er det lagt opp til «morroskytinger» som skal 
skape glede gjennom noe som er annerledes. I tillegg bør de òg få kjennskap til 
stevneprogram og kommandoer, slik at de kan delta på stevner. Vedrørende stevner må de 
delta på noe, som for eksempel LM, SM og andre relevante stevner. Det kan være en idé at 
det i tillegg legges opp til sosiale turer utenfor Oslo, spesielt med tanke på miljøbygging.  
 
3.10.1 Hvordan skal vi starte skyteskolene på en god og tilfredsstillende måte 
Før man igangsetter skyteskolene er det viktig å sjekke om man har det nødvendige utstyret 
på plass, for eksempel våpen. Det er avgjørende at elevene får en god start, og da er det 
essensielt at nødvendig materiell er på plass.  
 
Oslo Østre har erfaring med at for mange deltakere på skyteskoler bidrar til økt frafall. Dette 
fordi man får mindre tid til hver enkelt elev. Således er det svært viktig å bidra inn med nok 
trener-/instruktørressurser for å unngå problemstillingen. Et krav må være at man aldri tar inn 
flere elever/ungdommer enn man får inkludert gjennom de ressursene som er tilgjengelig.  
 
Når det kommer til konkretisert innhold på den første økta, er det foreslått til å være følgende: 

• Deltakere med foresatte er til stede. Det sikrer at også de som betaler får info om 
opplegget og hva de kan forvente av kurset. 

• Presentasjon av opplegg/innhold i kurset. Hvilket produkt har de kjøpt? Viktig at det 
legges arbeid i denne delen slik at foresatte blir trygge på opplegget. 

• Presentere fast instruktør og ev. andre ansvarlige i skytterlaget.  
• Spørre og registrere hva foresatte kan bidra med gjennom året. Vakter, hjelpere, 

sosiale tiltak etc. Viktig at også de bidrar. På sikt kan det være mange ressurser i den 
gruppa til å bygge videre på både i kurset og i skytterlaget på sikt. 

• Ellers blir temaer som sikkerhetsregler, opptreden, forventninger og plikter viktige.  
• Vise våpen og ammunisjon og hvordan de virker. 
• Skyte 10 skudd med anlegg første gang.  
• Sette opp vaktliste med foresatte på rundgang.  

 
3.11 Opplegg etter 12-månedersplanen 
Etter 12-månedersskolen bør en avholde treninger som står i stil med det de nettopp har vært 
med på. En bør legge opp til treninger hvor den samme gruppen fortsetter med hverandre, for 
eksempel i en seksmånedersperiode. Etter dette bør de inkluderes med andre i skytterlaget 
gjennom treningstiden.  
 
Det må være en plan på trenere, slik at de får oppfølging for utvikling. I en startfase bør en 
prioritere frivillige instruktører for etablerte skyttere og de som akkurat er ferdig med 12-
månedersskolen. Etter hvert kan man se på muligheten med å tilby lønna trenere også til 
denne gruppen. Her må man se an hvordan økonomien i det hele utvikler seg, samt avdekke 
hva som faktisk ønskes. De som er ansvarlige trenere/instruktører må synliggjøre sin rolle, for 
eksempel ved bruk av vester. Det er viktig at de som er frivillige instruktører også har 
kunnskap om det skytetekniske, slik at de vil være til hjelp. Således må det kartlegges hvem 
som ev. må ha kurs, slik at dette kan tas før den første 12-månedesskolen er ferdig.  
 
Under 12-månedersskolen, og etter endt skyteskole, er det uansett veldig viktig med en 
målsetting om at skytterne skal bli selvstendige. Hele opplegget må derfor ha en rød trå med 
dette fokuset.  
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Det er viktig at de som fortsetter må få tilbud om kjøp av våpen, hvor for eksempel politiet 
kommer for å holde en brife om søknader, oppbevaring osv. Som nevnt i kap. 3.6 er det òg 
essensielt at skytterlagene kan tilby leasing av våpen, og aller helst av annet relevant og 
nødvendig utstyr. Dette bidrar til en mykere overgang med et bedre kostnadsbilde.  
 
3.12 Behovsanalyse for anlegg  
Se vedlegg 2 for foreløpig analyse.  


