
Norges Benkeskytterforbund 

Protokoll Generalforsamling 2017 

 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering av Generalforsamling 

 Vedtak:  

 10 forbundsmedlemmer møtte. 3 klubber var representert; Hadeland (1 stemme), Nidaros 
(5 stemmer) og Troms (1 stemme).  

2. Valg av møteleder og referent 

 Vedtak: 

 Møteleder: Geir Grøtan 

 Referent: John Olav Nordby 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak:  

 Enstemmig vedtatt. Tilbakemelding fra revisor: ved utsendelse av innkalling burde det vært 
vedlagt balanse regnskap. 

4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen. 

 Vedtak:  

 Frode Knutsen (Nidaros) & Krister Bertilsson (Nidaros) 

 Enighet om at elektronisk godkjenning av protokoll er tilstrekkelig ved at kopi av mail 
vedlegges protokollen. 

5. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning. 

 Vedtak: 

 Årsberetningen ble vist i plenum og lest opp av president Geir Grøtan.  

 Sportslig års beretning ble fremvis i plenum og lest opp av President Geir Grøtan.  



6. Fastsette medlemskontingent og startkontingent. 

 Vedtak: 

 Sak 2 ble behandlet under dette punktet, og det ble enstemmig vedtatt og øke forbunds 
kontingent til 200kr fra 2019. 

 Samtidig ble det vedtatt og ikke ta gebyrer på tilbakeført medlems kontingent til klubbene.  

7. Gjennomgang og godkjenning av regnskap i revidert stand. 

 Vedtak:  

 Regnskap godkjent av revisor uten bemerkninger. 

 Enstemmig godkjent av GF uten bemerkninger.  

8. Behandle budsjett og arbeidsprogram. 

 Vedtak: 

 Budsjett behandlet og godkjent enstemmig.  

9. Behandle innkomne saker og forslag, herunder straffesaker. 

 Vedtak 

Sak 1 

 300m F-class skive gjelder for 300m og 400m.  

 500m F-class skive gjelder for 500m,600m og 700m.  

 Ny F-class (Dobbelt mål av 500m F-class skive) skive for 800m, 900, og 1000m.  

 Et NM, på valgfri avstand(er) etter søknad til forbundet. 

Sak 2 

 Behandlet under punkt 6, enstemmig vedtatt økt til 200kr. 

Sak 3 

 Enstemmig vedtatt etter endring av punkt 4: personen som skyter i denne klassen kan ikke 
stille i andre klasser på samme stevne, samme dag. 

 

10. Valg 

Vedtak: 
 Visepresident: Roy Arne Syversrud, gjenvalgt. 

Sekretær: John Olav Nordby, gjenvalgt. 
Varamann: Fredrik Nor, gjenvalgt. 
Valg komite: Kåre Inge Viken og Krister Bertilsson, gjenvalgt. 

 
 



11. Eventuelt 

Diskusjon: 

 Diskusjon rundt fremtidig GF. Forslag: web basert eller arrangeres på et større stevne. 
 

 Informere Narvik klubben om krav til medlemskap i forbundet, og evt legge ned Narvik 
avdelingen.  

 

 Skivemateriell for mesterskap holdes av forbundet som tidligere. 
 

 Klubb lover og vedtekter må endres iht tidligere vedtatte endringer. 
 

 

 

 

 

 

 

Frode Knutsen       Krister Bertilsson 

 
  



SAK 1: 

Norges Benkeskytterforbud 

GF 2017 

F-Class 

Forslag: 

 

Skiver:   

Pr i dag har forbundet godkjente skiver for 2-3 og 500 meter.  

Disse er basert på at X er ½ moa, 10 er 1 moa, 9 er 2 moa, 8 er 3 moa, 7 er 4 moa osv for den 

gitte avstand (målt ytterkant av ring). 

Signaler i miljøet går i retning om at det også ønskes å arrangere stevner på andre avstander, 

slik som f.eks 600 og 1000 meter. 

I den forbindelse foreslår NBSK at det åpnes for godkjente skiver der de følger overnevnte 

moa dimensjoner for hver 100 meter, for å utfylle de godkjente skivene vi har i dag. Slik at 

det i framtiden kan arrangeres stevner på 2-3-4-5-6-7-8-900 og 1000 meter på godkjente 

skiver i rett scala. 

Filer for disse skivene blir lagd og sendes styret i forbundet etter en evntuell godkjennelse, 

slik at disse kan lastes ned på lik linje som dagens skiver, og trykkes av den hver enkelte 

klubb. 

NM status F-Class: 

Med tanke på overnevnte forslag så blir det plutselig 9 avstander det kan kan konkurreres 

på.  

For å begrense omfanget litt ang NM stauser slik at vi ikke ender opp med 9 forskjellige 

NM’er så foreslår NBSK følgende: 

NM status på på 300 meter, 500 eller 600 meter, og 1000 meter, dvs 3 avstander med NM 

status. 

 

Mvh 

Nidaros Benkeskytterklubb 

Sign 

John-Arthur Skogås 

Sekretær 



SAK 2: 

Til: 

Norges Benkeskytterforbund 

 

 

GF 2017 

Økonomi & kontingent: 

 

Forslag: 

Det foreslås at i forbindelse med nytt medlems system for innbetaling av 

forbund/klubb kontingent, at forbundet ikke tar behandlings gebyr/prosenter 

av tilbakeført klubb kontingent. Dette for å gjøre hele prosessen enklere med 

utbetalinger og ikke minst at mest mulig går tilbake til klubbene. 

I den anledning foreslås det også at forbunds kontingent økes til 200kr for å 

sørge for en litt større inntekt til forbundet, som igjen ved behov kan tildeles 

tilbake til klubbene i form av støtte etc. 

 

 

Mvh 

John Olav Nordby 

Klubb leder 

Troms Langhold & Benkeskytter Forening 

 
  



SAK 3: 

 

Sak til Generalforsamling for NBSF 2017 

 

Forslag om UNL 100/200 meter etableres som prøveklasse i 2018 og 2019.  

 

Styret i NBSF ønsker å se på muligheten for å styrke rekrutteringen ytterligere, og foreslår således at 

UNL 100/200 etableres som en klasse. Tanken med klassen er å slippe flest mulig til, samtidig som at 

dette skal være en klasse med få regler. Det er også tenkt slik at denne klassen ikke skal preges av de 

som allerede skyter HV/LV i samme stevne. Et overordnet mål er også i størst mulig grad ha et likt 

regelverk som andre nordiske land som også ser på tilsvarende klasse.  

 

Det foreslås at 2018 og 2019 etableres som prøveperiode, og at en evaluering skjer på GF i 2020 

forutsatt at det har vært avholdt stevner der klassen har vært representert. 

 

Følgende regler foreslås derfor:  

1. Kun bag-gun våpen tillates, der front-rest eller tofot ikke er fysisk koblet med bak-sekk.  
2. Brems er ikke tillatt.  
3. Skyting skjer fra benk.  
4. Våpen som brukes i denne klassen kan ikke brukes i andre klasser samme dag i samme 

stevne.  
5. Det skytes mot samme skiver som for klassen HV/LV 
6. Maks kaliber .400.  

 

 

 

Styret NBSF 

 
  



 

Årsberetning NBSF 2017 

 
1 møte ang nytt medlemsadministrasjonssystem (fra registrermeg til medlemsnett SMN), ellers 

har det vært flytende orientering og diskusjoner på web. 

 

HOBK arrangerte NM 500UNL poeng i Numedal der John Olav Nordby gikk seirende ut. Solid 

deltagelse og godt gjennomført stevne også i år. 

NBSK arrangerte NM 500UNL gruppe + NM100/200 HV-sporter med god deltagelse og vel 

gjennomført stevne.  

NBSK arrangerte også NM F-Class på 500m, F-Class Open ble vunnet av Frode Knutsen. 

F-TR ble vunnet av Robert Buarø. 

500UNL gruppe ble vunnet av Frode Knutsen 

HV100 ble vunnet av Geir Grøtan 

HV200 ble vunnet av Christian Lauvrud 

100 Sporter ble vunnet av Lars Ove Nordnes  

Grand agg ble vunnet av Frode Knutsen 

 

Utover dette har flere norske skyttere gjort seg bemerket i Sverige og Finland med 1., 2. og 

3.plasser på 100/200 og 500 meter. Seier til Frode Knutsen som også satte ny norsk rekord på agg  

i Säfsen. 

Mjøsen BSK er kommet til. 

 

Styret anser økonomien i forbundet til å være god og solid. Resultatet for 2017 ble et overskudd 

på NOK 14238,- som i all hovedsak skyldes at forbundet ikke hadde store arrangementer. Det ble 

gjennom året ikke utdelt noen økonomisk støtte til klubber.  

Styret 


