
FORSLAG TIL NBSF`s  GENERALFORSAMLING 2011.
Fra Hadeland & Omægn BænkeskytterKlubb(HOBK).

1. Forslag om at det gis anledning til å benytte Spotting scope i Jegerklassen. 
Endring av ordlyden i pkt. j. og n.

Begrunnelse. Etter gjennomgang av det svenske regelverket i Jegerklassen så tillates skyttere 
å benytte dette i Jegerklassen på svenske stevner. Problemet med bare 12x på kikkerten i 
Jegerklassen har da resultert at vi her i Norge kun skyter på 100m. 
Tillates Spotting scope kan det også arrangeres skyting på 200m - da skytterne kan se sine 
kulehull på skiva. Samtidig kan det også i denne klassen premieres i sammelagt100/200m 
(Agg)

1 JEGER KLASSE.

 Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav:
a. Våpen med minimum kaliber 6,5mm, og som kan benytte ammunisjon med godkjent 

anslagenergi for jakt på elg, hjort og villrein.
b. Våpen med standard fabrikk/serieprodusert låsekasse. 
c. Vekt som ikke overstiger 4,5 kg inkludert siktemidler. 
d. Kikkertsikte med maks. 12 ganger forstørrelse. Kikkertsikte med variabel forstørrelse skal 

tapes fast på maks. 12 ganger forstørrelse. 
e. Stokk med bredde på forskjefte maksimalt 51 mm.
f. Fungerende magasin og sikring. 
g. Avtrekksvekt minst 1000 g.
h. Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift.  

Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i 
låst (fremre) posisjon.  

i. Pipen tillates ikke å ha større diameter enn 31,75 mm (1,250") fram til 102 mm (4") foran 
støtbunnen. Kon (taperingen) skal være under det som dannes av diameter 31,75 mm 
(1,250") målt 102 mm (4") foran støtbunnen og diameter 19,05 mm (0,750") 660 mm (26") 
foran støtbunnen. (Se pkt. 8.2. Måletabell Jegerklasse)

j. Jegerklasseprogram (gruppe/poeng) skytes  på 100m og 200m.
k. Skivene som benyttes skal være av typen 200m (gruppe/poengskiver)
l. De øvrige regler for standard benkeskytter programmer gjelder.
m. Enkeltskuddrifler (Rolling-/ Falling Block mekanismer) tillates såfremt de tilfredsstille 

øvrige krav, og at det er delt skjefte. (Separat forskjefte og bakskjefte)
n. Det er tillatt for skytter å benytte egen skivekikkert (spotting-scope) på standplass.



2. Forslag til endring i Sporterklassen  kap. 5.2. pkt. c.
Krav om "konveks" underside strykes.

Ordlyd i dag. d. Stokk må ha konveks underside. Maks. 60mm bredde.

Forslag til endring. d. Stokk med bredde på forskjefte maksimalt 60 mm.

Begrunnelse: Bakgrunn for forslaget er at i det svenske regelverket for Sporterklassen er det ikke 
krav at forskjefte skal ha "konveks" underside. Det er spesifisert kun bredde på 60mm.
Dessuten så er det etter sjekk med internett sider fra div. stokkerprodusenter fra USA - som lager 
stokker  for den amerikanske "HunterClass" - så leveres ikke stokker for denne klassen med annet 
enn flat forskjefte (riktignok med bredde 57,15mm (2 1/4"))  Også i det amerikanske "Hunter class" 
regelverket er dette fjernet (Det var spesifisert for en del år tilbake, men er nå fjernet -  Ref også vårt 
tekniske regelverk i "Hunter klasse bør endres) 

2 SPORTER KLASSE.

 Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav:
a. Vekt som ikke overstiger 5,5 kg inkludert siktemidler.
b. Kaliber er fritt.
c. Stokk med bredde på forskjefte maksimalt 60 mm.
d. Kikkertsikte med maks. 20 ganger forstørrelse. Kikkertsikte med variabel forstørrelse skal 

tapes fast/forsegles på maks. 20 ganger forstørrelse.
e. Fungerende magasin og sikring.
f. Avtrekksvekt minst 500 g.
o. Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift.   

Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i 
låst (fremre) posisjon. Pipen tillates ikke å ha større diameter enn 31,75 mm (1,250") fram 
til 127 mm (5") foran støtbunnen. Kon (taperingen) skal være under det som dannes av 
diameter 31,75 mm (1,250") målt 127 mm (5") foran støtbunnen og diameter 22,86 mm 
(0,900") målt 737 mm (29") foran støtbunnen. (Se pkt. 8.1. Måletabell HV100 – HV200 - 
Sporter) 

p. Skivene som benyttes skal være av typen 100m - 200m (gruppe/poengskiver)
g. De øvrige regler for standard benkeskytter programmer gjelder.



3. Forslag om at kaliberbegrensningen i F-Class Standard utvides på stevner i 
Norge der arrangør innbyr til denne klassen.

Forslag til tillegg pkt. 5.5.1.
Andre kaliber tillates brukt (ref. 500m  Fri - klasse. (Unlimited) men 
arrangør skal spesifisere dette i innbydelsen.
VIKTIG: Øvre kaliberbegrensning er opp til kaliber.400.

Begrunnelse: Bakgrunn for forslaget er at det i dag er mange skyttere som har fått bygget 
"Langholdsrigger" som brukes stort sett med "To-fot" og liggende skytestilling på bakken som går 
inn under regelverket for 500m Fri-klassen skal med samme rifle kunne delta i F-Classèn under 
likeverdige konkurranseforhold. 
De fleste har valgt andre kaliber enn .223 og .308. 
Disse må da - for å delta i F-Class -  skyte i F-Class. "Åpen klasse" . 
Dvs i samme klasse som de som bruker frontrest og baksekk. (dvs de samme som i dag skyter fra 
benk med dette utstyret)
Eller da bygge ny rifle for å delta i Standard klassen.
Og det vil etter min erfaring svært få gjøre. 
Dvs, at de som skyter med BR frontrest og baksekk skyter i F-Class. "Åpen klasse" .
De som har "To-fot - og ønsker å skyte med dette utstyret - skyter i F-Class. "Standard" .

Ordlyd i dag.
5.5.1F-Class Standard. (Target - F-T/R) 
– Rifle begrenset til standard, umodifisert patronkammer for .308 Winchester/
7.62x51mm NATO, eller .223 Remington/5.56x45mm NATO kammer. 



4.
 Forslag om at det tas opp til diskusjon/vurdering endring av NBSF`s vedtekter (ref § 7 og §8 
ifm Forbundets organisasjon og Generalforsamling gjennomføring) ifm medlemmenes 
medbestemmelsesrett ifm valg og votering på tillitsvalgte i forbundsstyret..

Slik det har vært praktisert frem til i dag er det en valgkomité som forsøker å finne gode kandidater 
til de tillitsverv i forbundsstyret som skal bekles. 
Valg komiteens forslag til kandidater blir da fremlagt for votering se §8. Generalforsamling. pkt 10 i 
"Generalforsamlingen 
Det som samtidig har vært praktisert er at det kan fremmes såkalt "Benkeforslag" fra fremmøtte i 
salen på personer som er tilstede på Generalforsamlingen - og som da kan ved en votering av de 
fremmøtte på Generalforsamlingen - bli valgt inn i forbundstyret ved flertall - i stedet for 
valgkomiteens kandidater.

Dette var en praksis som ble hentet fra lokale pistolklubber/skytterlag etc. - og som ble brukt i 
forbundets oppstart på slutten av 90-tallet da benkeskytterforbundet bestod av en liten gruppe 
personer i Østlandsområde der alle var enkeltvis medlemmer i forbundet - og denne praksisen har 
fulgt med opp gjennom årene uten å ta hensyn til at nå er NBSF en landsdekkende godkjent 
skytterforbund med medlemmer og klubber over det ganske land som har rett til å være med på å 
velge kandidater som skal styre forbundet. 
Dette betyr bla. at alle forbundets medlemmer og tillitsvalgte i klubber og lag rundt omkring i Norge 
- som ikke har anledning, eller mulighet til å møte på forbundets Generalforsamling - ikke på noen 
måte har noe mulighet for påvirknings- eller ha medbestemmelsrett ifm valg av personer til 
styreverv..

Det hele kan da bestemmes av en liten håndfull medlemmer fra nærmiljøet der Generalforsamlingen 
avholdes.
Dette anser vi som svært uheldig ordning for et godkjent landsdekkende skytterforbund som har 
medlemmer og klubber spredd over hele Norge.

Derfor foreslås som et diskusjonsstart at eks. 
1. Valg komiteens arbeid med å finne gode kanditater til possisjoner i forbundsstyret starter 10 

uker før Generalforsamling. 
2. Når valgkommiteen har funnet kandidater - og kommet med sin innstilling til forbundsstyret - 

sendes valgkommitens forslag til kandidater senest 6 uker før Generalforsamlingen - til alle 
tillitsvalgte /ledere i klubber og lag (enkeltmedlemmer)  slik at disse kan skriftelig gi 
tilbakemelding til forbundsstyret over hvem som da får flertall  - slik at disse legges frem på 
Generalforsamlingen fremmøtte representanter for endelig votering.

3. Det er i dag ikke på noe sted i forbundets vedtekter noen ordlyd om at det tillates 
"Benkeforslag" under valg på Generalforsamlingen. 



4. Det bør da event. vedtekstendring til slik at det klart fremkommer i vedtektene hvordan /
hvilke prosedyrer et valg skal gjennomføres med. Der bla slik at det ikke tillates 
"Benkeforslag" Det fremlegges kun valgbare kandidater som medlemmer og ledere i klubber 
og lag har gitt sitt samtykke til,

5.   Dette gjelder pkt. 1.8.§8 og pkt. 1.9 § 9 NBSF`s vedtekter.

5.
På lik linje med medlemmenes mulighet til å avgi stemme i forbindelse med valg, så bør samme 
muligheten for å bli hørt, uavhengig av geografisk tilhørighet, også gjelde ved votering over 
innkomne saker til Generalforsamlingen.
Hvordan dette bør/kan utformes har vi ikke reflektert over, men det skulle være mulig å titte på andre 
landsdekkende organisasjoner i Norge, for å se hvordan disse løser slike ting.

6.
Hvorfor er ikke de nye vedtektene å lese på hjemmesida til NBSF? 
Det ble vedtatt på forbundets Generalforsamling 5 mars 2011, at skytegrenen «F-Class» skulle taes 
inn i NBSF’s skyteprogrammer, og endringer innen «BR50» skulle gjøres. Disse var klare allerede i 
mai 2011, etter at John Flatby fikk Generalforsamlingens velsignelse til å gjøre dette ferdig med «F-
Class» og «BR50» sydd inn i det eksisterende regelverket. Dette ble da oversendt til styret den 8 mai, 
2011. Personlig har leder i Hadeland & Omægn BSK, og varamann i styret i NBSF, Arild Støen, 
purret på dette mange ganger igjennom året, men har ikke fått et eneste svar på hvorfor dette ikke er i 
oppgradert.

7.
Det foreslås at John Flatby får æresmedlemskap i NBSF pga. hans mangeårige innsats for sporten. 
Dette ble foreslått i fjor, men forkastet da det ikke kunne behandles som benkeforslag.

8.
Det settes store spørsmål ved NBSF’s måte å «rekruttere» mennesker til BR-sporten på. HOBK 
hadde, i sommer, en runde i den lokale avisen, der vi prøvde å informere de lokale skytterlagene her 
omkring om hva vi drev med. De fleste er sikkert informert om at vi prøver å få til avtaler om tilgang 
av skytebane her oppe i Hadelandsregionen i tillegg til Blaker.
I denne forbindelse ble lederen i NBSF kontaktet av journalisten fra lokalavisen her, for å få litt info 
om NBSF. Her er en kopi av svaret han fikk fra vår leder:

«NITTEDAL: Trond Åsly er President i Norges Benkeskytterforbund. Forbundet ble stiftet i 1996. 
Han beretter om 350 medlemmer og en sport som er kostbar. – En skikkelig børste starter på 50.000 
kroner og går opp til et par hundre tusen. Vi er fem, seks utøvere som konkurrerer internasjonalt, og 
det er utvilsomt skytesportens formel-1. Vi treffer blinker på en millimeter fra 100 meters avstand, 



sier Åsly. Han legger til at grunnen til den store treffsikkerheten er at riflene går nærmest som et 
stempel.»
Er det slik Presidenten i NBSF, Trond Åsly, profilerer NBSF’s skyteprogrammer utad for å rekruttere 
nye skyttere til vår sport?

9.
Hvorfor følger ikke styret i NBSF sine egne vedtekter?
Det er i følge pkt.1.9 § 9 Forbundets ledelse, sitat:
«Det skal holdes minst 4 styremøter i året. Ett av styremøtene kan avholdes som telefonmøte.»
Så vidt varamann er kjent med, så er ikke et eneste styremøte avholdt etter slik det står i denne 
paragrafen. 
Hvorfor ikke det?

10.
Leder i «Hadeland & Omægn BænkeskytterKlubb»(HOBK), Arild Støen, også valgt av 
Generalforsamlingen til varamann i styret i NBSF, må få lov til å presisere at det har vært meget 
tungt og forvirrende å kommunisere med styret i NBSF i 2011. Og tilliten til saksbehandlingen i 
styret er sterkt svekket!
Leder i HOBK har ved mange anledninger etterlyst ryddig saksgang, og demokrati i styret, slik vi 
mener at det skal være, og slik vedtektene er utformet. Dette ble, etter NBSF leders egne uttalelser, 
oppfattet som et uromoment og det ble raskt bestemt at varamenn ikke skulle være involvert i 
diskusjoner. Dette var en merkelig avgjørelse da leder i HOBK hadde sittet i denne posisjonen under 
forrige leder også, og der var det opplest og vedtatt at varamenn skulle innkalles til alle møter for å 
kunne holdes seg oppdatert. De skulle være velkomne i diskusjoner, men skulle ikke kunne avgi 
stemme hvis styret ellers var fulltallig. Denne praksisen er meget vanlig rundt om i de forskjellige 
foreninger i det ganske land i dag.
Etter dette, så har det vært mangelfullt med informasjon fra NBSF, og HOBK’s leder, som også sitter 
som varamann i forbundsstyret, vet ikke om han har fått alle møtereferater. Det har kommet for en 
dag at et møte har blitt avholdt, på «Skype», der styret ikke var fulltallig, der det «ble glemt» å 
innkalle varamenn!!
HOBK’s leder har etterlyst flere ting, og får sjelden svar på mail, selv om hele forbundsstyret får 
mailen tilsendt.
Er dette praksis som er god nok for en landsdekkende organisasjon, og er det slik styret i NBSF 
ønsker å fortsette i året som kommer?
(Leder i HOBK kan dokumentere sin korrespondanse, eller manglende sådan, men synes ikke 
detaljer behøver å legges på bordet i all offentlighet.)

MVH
Leder i Hadeland & Omægn Bænkeskytterklubb.
Arild Støen.


