Skyting
– en sport for alle !

SKYTING – EN SPORT FOR ALLE
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Lyst på en ny fritidsaktivitet?
• DFS er en breddeorganisasjon med rundt 140.000
aktive skyttere. Sammenlignet med idrettsorganisasjoner,
er det bare Norges Fotballforbund som er større.
• DFS består av ca. 850 skytterlag spredt
over hele landet.
• DFS har et bredt spekter av skyteaktiviteter
med rifle som passer alle fra 10 til over 90 år.
• DFS har mye å tilby deg som ønsker en
spennende sport med et enestående sosialt miljø.
• DFS arrangerer Landsskytterstevnet hvert
år med mellom 4.000 og 7.500 deltakere.
• DFS ved Gudbrand Gudbrandsen Skatteboe
tok i Athen i 1906 Norges første individuelle OL-gull.
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Hva gjør skytterlagene?
I nesten alle landets kommuner finnes det ett eller flere skytterlag som tilbyr
instruksjon og skyteaktiviteter. Disse skytterlagene eier og vedlikeholder ca. 850
utendørs skytebaner på 100, 200 og 300 meter. I tillegg har mange lag
innendørsbaner på 15 meter for å drive instruksjonsskyting med kaliber .22
og luftgevær i vinterhalvåret.
I spissen for alle skytterlag sitter et styre som samordner virksomheten gjennom
året. De setter opp terminlister for de ulike aktivitetene og er ansvarlig for at
både trening og konkurranser blir avviklet i samsvar med regelverk og sikkerhetsbestemmelser.
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Rekruttering
Alle skytterlag har et ungdomsutvalg som er ansvarlig for rekrutteringsvirksomheten. Mange arrangerer også skyteskoler hvor de unge får både
teoretisk og praktisk opplæring i skyting. I tillegg til skytingen legger ungdomsutvalget i skytterlaget vekt på sosiale aktiviteter og hyggekvelder. Når skytterne
ønsker å prøve seg i konkurranser utenfor eget lag, sørger man også for at det
blir organisert turer til større skytestevner.
Skytingens Dag er en årlig merkedag for skytterporten. Den benyttes til å
synliggjøre skytterlaget i lokalmiljøet. Samtidig gir det mulige støttespillere i
næringslivet og kommunale myndigheter et innblikk i aktiviteten på den lokale
arena. I rekrutteringssammenheng benyttes denne dagen til å skaffe nye
skyttere og tillitsvalgte til laget. Her kan deltakerne i etterkant bli bedt inn til
treninger og andre sosiale sammenkomster i lagets regi.
DFS og jegerne
Skytterlagene har en sentral oppgave når det gjelder opplæring av jegere til
storviltjakt. Lagene arrangerer årlig obligatorisk jegerprøve for ca. 80.000 storviltjegere. Dette medfører at skytterlagene har ansvar for å tilby jegerne et godt
treningstilbud gjennom hele sesongen, slik at alle blir godt forberedt til høstjakta. Jegerne har sin egen konkurranseklasse på DFS’  feltstevner.
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§

DFS formålsparagraf:

Det frivillige Skyttervesens
mål er å fremme praktisk
skyteferdighet innen det
norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar.

DFS og Forsvaret
DFS har et nært samarbeid med Forsvaret generelt og Heimevernet spesielt.
Skytterlagene tilbyr sine skytebaner til trening for Forsvaret. Forsvaret på sin side,
bidrar med omfattende støtte til gjennomføringen av Landsskytterstevnet.
DFS og samfunnet
I tillegg til å utøve skytesporten, er skytterlagene ofte pådrivere for kulturlivet
i det området hvor laget har sitt nedslagsfelt. De fleste skytterlag har lange
tradisjoner med å opprettholde et variert kulturtilbud for alle aldersgrupper i
lokalsamfunnet.
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Hvilke aktiviteter finnes?
DFS kan tilby et bredt spekter av aktiviteter. Hele året møtes skyttere til
dyst i ulike disipliner.
Baneskyting er den mest populære disiplinen blant DFS’ skyttere. Resultatene
fra denne skytingen danner grunnlaget for hvilken klasse skytterne skal tilhøre
i alle skyteøvelser. Et stort flertall av dagens skytebaner har elektroniske skiver,
med anvisning på monitor. De yngste (under 18 år) og de eldste (over 65 år)
skyter på 100 meters avstand, mens seniorskytterne skyter på 200 eller 300
meter. Skivene det skytes på er runde og inndelt fra 1 til 10 poeng. Tieren på
200 meter er 10 cm i diameter.
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Feltskyting foregår ute i terrenget mot ulike mål på varierte avstander. Det som
gjør feltskytingen spesielt interessant, er at den kan legges opp med stor variasjon,
og at den setter store krav til skytteren utover det å være treffsikker. En god
feltskytter må være flink i avstandsbedømmelse, vindbedømmelse, vurdering av
lysforhold, og samtidig være hurtig, da det er knappe skytetider. De yngste og
eldste skyter på ulike figurer på 100 meters avstand.
Skifeltskyting er forløperen til skiskyting, og krever fysisk styrke i kombinasjon
med feltskytterferdigheter. Her skytes det på ukjente avstander mot ulike figurer.
Hver bom gir tilleggsminutter i sluttiden. Det er avholdt Norgesmesterskap i
skifeltskyting siden 1958, og det utdeles Kongepokal til seniorvinneren.
Det arrangeres også et eget NM i skogsløp med skyting om sommeren.
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Stang- og felthurtigskyting er to disipliner som krever god teknikk og
hurtighet. Stangskytingen, som er oppkalt etter oberst Georg Stang, går ut
på å treffe to feltfigurer med flest mulig skudd i løpet av to ganger 25 sekunder.
I felthurtigskyting gjelder det å treffe tre figurer på kortest mulig tid.
Innendørsskyting på 15 meter ble innført i DFS i 1984, og har blitt meget
populært som trenings- og konkurranseskyting. Mange skyttere har sitt første
møte med DFS på en innendørsbane som egner seg godt for instruksjonsskyting.
DFS tar årlig ut landslagsskyttere til nordiske mesterskap både for senior og
ungdom. De norske skytterne holder høy kvalitet, og dette bekreftes av resultatlistene fra disse mesterskapene.
Ved skyting i DFS kan man benytte ulike våpentyper. Sauer 200 STR, Krag
Jørgensen, Mauser, AG3 og HK416 er alle godkjente våpen. Sauer 200 STR er et
tyskprodusert våpen som er valgt som konkurransegevær i fellesskap av de
frivillige skytterorganisasjonene i Danmark, Sverige og Norge. Geværet leveres
både i kal. .22, 6,5 mm og 7,62 mm. Innendørs benyttes kun kaliber .22.
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Hvorfor bli skytter?
Det er mange gode grunner til at nettopp du som leser denne brosjyren skal bli
skytter. Hvis du ønsker deg en spennende og konkurransepreget hobby hvor
det miljømessige er i fokus, bør du besøke ditt nærmeste skytterlag.
Mange tror at man må være sterk for å holde et gevær, men riktig skytestilling
og rembruk gjør at muskler og god kondisjon ikke er det viktigste for å lykkes

10

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

som skytter. Her er det kvaliteteter som god konsentrasjonsevne
og psykisk styrke som er avgjørende for resultatet.
I DFS konkurrerer jenter og gutter i samme klasse, med lik forutsetning for å
lykkes. For å skyte stevner i klasse Aspirant må du være 10 år, og kun den fysiske
helsen setter den øvre aldersgrensen for den enkelte skytteren. Dermed kan
en skytekarriere strekke seg fra fylte 10 til vel over 90 år. Få idretter kan tilby en
tilsvarende aktiv periode.
Skytebanen er en samlingsplass for hele familien, og ikke sjelden ser man at
både mor og far samt sønn og datter deltar i samme konkurranse. Skyttersporten har lange tradisjoner, og tidligere var det flest menn som var aktive
skyttere.
Organisasjonen er i utvikling og vi ser stadig flere skytterfamilier, jenter og
gutter, gamle som unge på samme arena.
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Klassesetting
Det er lagt opp til forskjellige konkurranseprogrammer og klasser alt etter hvilket
nivå skytteren er på. Alle får dermed konkurrere med skyttere som er omtrent
like gode som en selv.
Skytterne i rekrutteringsklassene samt veteraner fra 55 år er inndelt etter alder.
Seniorskytterne er klasseført etter sine baneskytingsresultater.
Seniorskytterne er inndelt i seks ulike klasser fra 1-5, AG3 og HK416. Klasse 1 er for
nybegynnere som vil prøve seg på et forholdsvis enkelt skyteprogram i liggende
skytestilling. Når man har nådd et visst nivå på liggende skyting rykker man opp
i klasse 2 hvor man også skyter knestående. Klasse 3-5 skyter i tillegg til kne og
liggende også stående, som regnes for å være den vanskeligste skytestillingen.
Militære mannskaper med AG3/HK416 har også en egen klasse i DFS. Disse
skyter liggende og knestående med militært feltantrekk.
Hva koster det?
Som andre hobbyer og idretter koster selvfølgelig også skytesporten penger.
Det tyske våpenet Sauer 200 STR benyttes av de fleste skytterne i organisasjonen, og dette har en pris på ca. 15 000 kroner. En slik investering kan være
stor for en nybegynner, men mange skytterlag har våpen til utlån. Leasing har
også blitt vanlig i skytterlagene. Ammunisjonsprisene varierer en god del alt
etter merke og kvalitet. Hvis man skyter mye er det store beløp å spare på å lade
ammunisjonen selv. Når det gjelder utstyr forøvrig er det ikke nødvendig med
spesialutstyr utenom et par gode øreklokker og albuebeskyttere. En feltjakke
med litt ekstra polstring passer utmerket som bekledning til de fleste skyteøvelser.
Ta kontakt med lederen i ditt lokale skytterlag og undersøk treningstider.
Kanskje DU blir kåret til Skytterkonge/-dronning om noen år?
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Landsskytterstevnet - konkurranse og folkefest
DFS har alltid vært preget av det gode miljøet, noe som kommer til sin fulle
rett under det årlige Landsskytterstevnet - det gjeveste stevnet for skytterne i
DFS. I over en uke om sommeren møtes skytterne med hele familien til konkurranse og sosialt samvær. Det er ikke uvanlig med over 20 000 tilreisende til et
Landsskytterstevne, og mer enn 6 000 av disse er skyttere.
Det konkurreres i grenene baneskyting, feltskyting, felthurtig- og Stangskyting.
Vinneren av baneskytingen får Kongepokal og tittelen Skytterkonge evt.
Skytterdronning.
Et av høydepunktene under Landsskytterstevnet er finalene i Stang- og
felthurtigskyting. De 10-16 beste fra hovedskytingen møtes i finalen i hver gren,
og vinnerne kåres etter utslagsmetoden. Disse finalene er actionpreget og
meget publikumsvennlige.
Også i ungdomsklassene og i veteranklassene kåres det bane- og feltmestere, og disse får like mye oppmerksomhet som Skytterkongen av de over
100 pressefolkene som følger stevnet hele uken. På alle aldersnivå stiller kvinner
og menn i samme klasse. Ofte stikker en kvinne av med det gjeveste trofeet.
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Landsskytterstevnet er for mange skyttere den store mentale styrkeprøven. Det
er ikke få som har opplevd en real «sprekk» på standplass med kamera rettet
mot seg og journalister og tilskuere i ryggen.
Finaleskytingene avvikles i løpet av de siste dagene under Landsskytterstevnet.
Disse skytingene overværes av flere tusen tilskuere. Gjennom storskjermer og
elektroniske anvisninger kan publikum følge med på den enkelte skytter. NRK
har samtidig tv-sendinger fra LS som vises i de norske hjem.
Landsskytterstevnet er ikke bare skyting, det er også en folkefest. Mange av de
tilreisende har med seg campingvogn, og til sammen danner disse en liten
deltaker-by i nærheten av stevnearenaen. Selv om ikke alle som kommer til
Landsskytterstevnet er skyttere, er det ingen som kjeder seg. Arrangørene
legger alltid opp til utflukter og andre arrangementer rundt stevnet.

Målselv 2006: For første gang i historien vant en kvinne baneskytingen på Landsskytterstevnet, da Mette
E. Finnestad (t.h) ble Skytterdronning. Som om ikke det var nok tok 18-årige Kine Gjerstad Eide 2. plassen
og tittelen Skytterkronprinsesse.
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En dramatisk fortid
Den første kjente sammenslutningen av skyttere finner vi i Bergen i 1769.
Da ble «Det Bergenske Skydeselskab» stiftet. Konkurranseskyting var på denne
tiden en skyting for de høyere sosiale lag.
I første halvdel av 1800-tallet ble det dannet så mange skytterlag at man
ønsket å slå seg sammen i en organisasjon. «Centralforeningen for Udbredelse
af Legemsøvelser og Vaabenbrug» ble derfor stiftet i 1861. Centralforeningen
vokste fra å omfatte 96 skytterlag i stiftelseåret, til 413 lag i 1882.
En del skytterlag ble etter hvert misfornøyd med organiseringen av
Centralforeningen, og som en motvekt så «Namdal og Indtrøndelag
folkevæbningssamlag» dagens lys i 1881. Etter hvert ble det dannet flere
folkevæbningssamlag rundt om i landet.
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Mens Centralforeningen var kongetro, støttet folkevæbningssamlagene
Stortinget. Etter hvert tilspisset motsetningene mellom de politiske fløyene seg
så mye at man faktisk begynte å frykte en borgerkrig med skytterlagene som en
vesentlig maktfaktor. Sammen med Stortinget ønsket derfor Centralforeningen
og folkevæbningssamlagene et samlet skytter-Norge.
DFS ble opprettet etter vedtak i Stortinget sommeren 1892. Der ble det vedtatt
at DFS skulle stiftes 1. juli 1893. Fra Centralforeningen var det bare skytterlagene
som ble med i den nye organisasjonen. «Centralforeningen for Utbredelse af
Idræt» fortsatte, og den foreningen kjenner vi i dag som Norges Idrettsforbund.
Den første formannen i DFS, Ola Five, og flere i DFS, ønsket tidlig å knytte organisasjonen sammen med Forsvaret. Like etter århundreskiftet ble skytterlagene
oppsatt som avdelinger i Forsvaret.
I 1906 ble Gudbrand Gudbrandsen Skatteboe olympisk mester i skyting i
sommerlekene i Athen. Dette var Norges aller første individuelle olympiske gull.
Til sammen har DFS’ skyttere og skiskyttere tatt sju olympiske gullmedaljer.

16

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

Mye av den spede motstanden som møtte tyskerne i aprildagene
i 1940 ble besørget av skyttere. Det er tvilsomt om noen skytterlag var
innblandet i organiseringen av motstanden, men skytterne, deres våpen
og deres skyteferdigheter var svært viktige momenter i forsøket på å forhindre
tyskernes invadering.
Under krigen var aktiviteten i skytterlagene svært liten. De aller fleste skytterne
fikk sine våpen inndratt, og skytebanene forfalt. Mange skyttere ble med i motstandsbevegelsen, som etter krigen ble forløperen til Heimevernet. Helt siden
starten har Heimevernet og DFS vært nært tilknyttet.
Etter krigen skulle «alle» forsvare landet, og DFS fikk en voldsom oppsving.
Allerede i 1945 var 90.000 skyttere registrert i DFS, og i 1950 fantes det hele
1.706 skytterlag. Denne «krigseffekten» varte til langt ut på 1960-tallet. Etter det
har antall lag sunket. Økningen i medlemstallet fortsatte imidlertid, og hadde en
topp i 1980 med 253.000 medlemmer.
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I 1963 kom rekrutteringen i organiserte former. DFS’ ungdomsutvalg, DFSU, ble
stiftet, og det ble innført rekrutteringsklasser. Tidligere måtte alle nybegynnere
stille opp i samme klasse som de etablerte skytterne, noe som ofte kunne bli et
tøft møte med skytesporten. Også før 1963 hadde det vært foretatt opplæring
av ungdom, men da kun gjennom trening og instruksjon.
Skiskyting startet opprinnelig som skifeltskyting, som i mange år har vært en
gren i DFS. I 1984 sa skiskytterne takk for seg i DFS, og gikk inn i Norges Idrettsforbund. Skifeltskytingen blir fortsatt organisert av DFS.
Stadig bedre utstyr, utvikling av teknikk og ferdigheter, elektronisk skivemateriell
og resultatprogram, med mer, har gjort sitt til at skytingen de siste årene har
blitt en moderne idrett. Formålsparagrafen om å dyktiggjøre det norske folk for
landets forsvar gjør at breddesatsing er hovedmålet for DFS.
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