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Årsberetning NBSF 2020 

  

Administrativt  

Som diskutert under GF 2018 sendte Styret høsten 2019 ut en forespørsel til alle klubber 

vedr. om en elektronisk GF var ønskelig – men overveiende positiv respons på dette. Både 

for å gi flere muligheten til faktisk å delta på årets GF, samt at dette også har vært en 

betydelig utgiftspost for forbundet. At viktigheten av å kunne avholde en elektronisk GF tidlig 

i 2020 ble svært tydelig da GF gjentatte ganger ble utsatt grunnet Covid19 situasjonen, og 

GF ble til slutt avholdt betydelig senere normalt grunnet dette. Den ble også avholdt slik at 

hver klubb hadde et oppkoblingspunkt som en mulighet, der en eller flere var samlet 

avhengig av lokale restriksjoner. Det ble da også avholdt slik at én representant kunne ha 

flere stemmer fra sin klubb grunnet situasjonen landet stod i.  

 

Når nå den første elektroniske GF er gjort, vurderte det nye styret i NBSF som en bra 

gjennomføring og ønset å se på muligheter for ytterligere å utvikle et elektronisk fora for 

fremtidens GF. Erfaringer med TEAMS som plattform gjennom 2020 viser at det skal være 

mulig med et betydelig antall møtedeltagere, men samtidig vil det også kreve en 

møtestruktur. Styret mener at dette bør utvikles og testes ut over tid, i hvert fall med flere 

tilhørere som et steg 1. 

 

Styret måtte legge sitt årshjul noe til side for sine oppgaver gjennom året for å kunne 

planlegge de normale faste aktivitetene sine. For 2020 ble det flere justeringer, naturlig nok, 

men årshjulet er et godt hjelpemiddel for planlegging og fordeling av oppgaver i et mer aktivt 

år enn 2020 ble. Styret kunne konstatere at terminlisten for 2020 var de absolutt fyldigste på 

lang, og håper at vi vil se tilsvarende terminlister også når restriksjonene lettes på. Det er 

også slik at internasjonale mesterskap ble avlyst i 2020, og er i skrivende stund også avlyst 

for hele 2021 da arrangørene ser at full frihet for internasjonal deltagelse ikke er tilstede. 

 

Aktiviteten i NBSF er vanskelig å bedømme etter et slikt år, men sett i lys av antall 

medlemmer er det gledelig å se at denne er økende. Stevneaktiveten som sådan var 

naturligvis lavere sammenlignet med tidligere år. 

 

Planene for at NBSF skulle delta på Skyttermessen på Gardermoen tidlig i 2021 ble 

forkastet, men er samtidig en god arena det nye styret bør vurdere dersom denne messen 

finner sted senere i 2021 eller tidlig i 2022.  

 

Styret ønsker å minne klubbene på å sende inn resultater til forbundet for publisering på 

forbundets egen webside, www.benchrest.no, da mottatte resultater ikke alltid er fullstendige 

med terminlisten.  

 

Styret har videreført en egen lukket kanal på Facebook hvor det har vært flytende 

diskusjoner, orienteringer og beslutninger. Dette har fungert optimalt nå i flere år og er et 

http://www.benchrest.no/
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veletablert fora for styret. Det har ikke vært noe fysisk møte mellom styrets representanter 

der hele styret har vært samlet i 2020.  

 

Sportslig 

2020 var et annerledes år der antall stevner har vært mindre enn tidligere og kraftig redusert 

basert på planene tidlig på året. Mulighetene for å delta utenfor Norge har også vært svært 

begrenset. 

 

NM 2020 ble avholdt på Nidaros der John Ramsøe (HOBK) gjorde storeslem med seier i 

HV100, HV200 og naturlig nok også Grand Agg HV.  

 

NM UNL 500 gruppe ble vunnet av John-Arthur Skogås (Nidaros), mens Erik Dahl (NBSK) 

vant liggende klasse i samme stevne. Stevnet ble arrangert av Nidaros.  

 

NM UNL 500 poeng ble vunnet av Kåre Inge Viken (Nidaros). Den liggende klassen ble 

vunnet av Håkon Boine (OALH). Stevnet ble arrangert av HOBK. 

 

F-class 600 FT/R ble vunnet av Aleksander Brude (HOBK), mens Open ble vunnet av Kåre 

Inge Viken (Nidaros). Disse stevnene ble begge arrangert av HOBK.  

 

NM BR50 ble avholdt av Hadeland og Omegn Bænkeskytterklubb (HOBK), der klubbens 

egen Tommy Tangløkken gikk seirende ut av HV-klassen. Sporterklassen hadde kun 1 

deltager og NM-vinner ble ikke kåret.  

 

Følgende rekorder ble i 2020 godkjent av rekordkomiteen i NBSF. 

 

 
 

Det er også klargjort til å kunne produsere diplomer til nye rekordholdere som vil bli delt ut 

ved fremtidige stevner og/eller sendt pr. post.  

Økonomi 

2020 ble et annerledes år der en del planlagte utgifter ikke fant sted og mindre aktivitet 

generelt. Forbundet hadde et godt overskudd i 2020, ca 20.500,-.  

 

Samtidig ser forbundet at 2021 også kan vise seg som et økonomisk år i god balanse, der 

utgiftsposter som støtte til internasjonale konkurranser frafaller da dette er flyttet frem til 
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2022 (VM og EM). 

 

Ved inngangen til 2021 har forbundet ca 157000,- på konto etter et positivt resultat for 2020 

og en bokført verdi på skivelager til 4540,-  

 

Økonomien vurderes som god og årets regnskap er godkjent av revisor. 

  

Oppsummering og fremtidsutsikter. 

En elektronisk GF fungerte bra i første utgave, og er det noe 2020 har lært oss er at 

elektroniske plattformer gir oss muligheter for å nå ut til flere der de er. Dette er betydelige 

midler spart for forbundet, og det åpner også opp for at flere kan delta på en GF i NBSF.  

 

Samtidig ser forbundet et behov for å vise frem Benkeskyting som sport, og den første 

Skyttermessen var et godt første steg i den retning. Dersom det blir en ny slik messe bør en 

ny deltagelse aktivt vurderes av det nye styret.  

 

Selv om 2021 er noe usikkert i skrivende stund så fylles terminlisten opp, og det blir viktig å 

få opp igjen aktivitet i klubbene fremover i takt med forhåpentligvis mindre restriksjoner 

utover i året. Klubbene har vist gode justeringer til sine lokale restriksjoner og aktivitet i tråd 

med dette. Årets NM er etter søknad gitt til Nidaros og HOBK med henholdsvis BR100/200 

og UNL500 gruppe til NBSK, mens 600 FCLASS (open + TR), UNL500 poeng og BR50 går 

til HOBK.  

 

I 2021 er alle EM og VM for HV, LV og BR50 flyttet minst et år frem i tid. 

 

 

 

Styret i NBSF 

 



3920 Medlemskontingenter

6810 Datakostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
6890 Annen kontorkostnad
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7770 Bank og kortgebyrer

8050 Annen renteinntekt

8960 Overføringer annen egenkapital

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

53 015,00 53 015,00
 

Driftskostnader
-5 483,00 -5 483,00
-2 500,00 -2 500,00
-8 855,00 -8 855,00
-8 295,60 -8 295,60
-7 564,00 -7 564,00

-32 697,60 -32 697,60

Driftsresultat 20 317,40 20 317,40

Finansielle poster
233,00 233,00

 
Ordinært resultat før skatt 20 550,40 20 550,40

Ordinært resultat 20 550,40 20 550,40

Årsresultat 20 550,40 20 550,40

Overføringer
-20 550,40 -20 550,40

 

Resultatrapport
Norges Benkskytterforbund 
993337102

Utskrevet av Christian Lauvrud 17.02.2021 22:16:30 Visma eAccounting
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1290 Andre driftsmidler

1921 SMN Bank

2050 Annen egenkapital

Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Anleggsmidler
18 000,00 -13 460,00 4 540,00

 
Omløpsmidler

123 187,43 34 010,40 157 197,83
 
SUM EIENDELER 141 187,43 20 550,40 161 737,83

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-141 187,43 -20 550,40 -161 737,83
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -141 187,43 -20 550,40 -161 737,83

Gjeld
 
 
 
Sum gjeld 0,00 0,00 0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -141 187,43 -20 550,40 -161 737,83

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
Norges Benkskytterforbund 
993337102

Utskrevet av Christian Lauvrud 17.02.2021 22:15:46 Visma eAccounting

Side 1 av 1



Til Generalforsamlingen i NBSF 

 

 

UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2020 

 

Jeg har revidert årsregnskapet for Norges Benkeskytterforbund i henhold til gjeldende regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser. 

Årsregnskapet for regnskapsåret for 2020 viser et overskudd på kr. 20.550,40 

Revisorenes arbeid: 

Jeg har gjennomgått regnskapet med tilhørende bilag for året 2020 og hatt samtaler med kasserer 

Christian Lauvrud. Komplett regnskapet ble forelagt revisor i mars 2020. Samtlige bilag og 

kontobevegelser er ført i god regnskapsskikk. Alle utgiftsbilag er verifisert av formann Roy Arne 

Syversrud. 

 

Konklusjon 

Jeg har ikke avdekket feil eller mangler i regnskapet. Jeg mener at dokumentasjonen for regnskapet 

og regnskapsføringen er i samsvar med god regnskapsskikk, og jeg mener at årsregnskapet for 2020 

kan fastsettes som Norges Benkeskytterforbund sitt årsregnskap for 2020. 

 

 

 

 

Trondheim 28.02.21 

Kåre Inge Viken 

     sign 

 Revisor NBSF 

 



Norges Benkeskytterforbund

993337102

2016 2017 2018 resultat2018 2019 Resultat 2019 forslag 2020 Resultat 2020 Forslag 2021

Driftsinntekter

3100 Øvrige salgsinntekter 15 065,00kr      

3150 Salg av skiver -kr                 -                  -                  

3920 Medlemskontingenter 46 831,76kr      34 080,00       52 500,00        44 100,00 kr 70 000,00 kr 77 200,00 kr 80 000,00 kr 53 015,00 kr               50 000,00 kr

Sum driftsinntekt 61 896,76kr      34 080,00kr    52 500,00kr    44 100,00kr        70 000,00kr    77 200,00kr           80 000,00kr            53 015,00 kr               50 000,00kr           

Driftskostnader

4300 Innkjøp premier -4 112,80kr       -1 329,00        -3 000,00        -4000

4310 Støtte til internasjonale mesterskap -28 344,00kr     -                  -10 000,00      -9 800,00            -5000 -10000

5920 Forsikring -10000

6010 Avskrivninger eiendeler -5 371,79kr       -                  -                  -2000 -4460

6570 Klær til stevner -13 545,00kr     -                  -4 000,00        -                      0

6810 Datakostnad -1 676,00kr       -2 235,00        -2 500,00        -5000 -10384 -10000 5 483,00 kr-                  -10000

6860 Møter -6 150,00kr       -                  -5 600,00        -5000 -8075 -5000 2 500,00 kr-                  -5000

6890 Annen kontorkostnad -1 943,30kr       -2 211,77        -2 000,00        -7 000,00            -2000 -3805 -2000 8 855,00 kr-                  -2000

7140 Reisekostnader styret -4 396,00kr       -10 921,00      -5 000,00        -3 300,00            -10000 -7057 -2500 8 295,60 kr-                  -2500

7420 Pengestøtte til klubber/ Skyttemesse -kr                 -                  -10 000,00      -10 000,00          -10000 -4200 -20000 -20000

7410 Kontingenter -kr                 -835,00           -1000 -2007 -1000 -1000

6800 Kontorrekvisita -kr                 -36,00             -1000

7660 Lisenser -kr                 -909,00           

Medlemsnett, kost -7 000,00        -3 000,00            -8000

7770 Bank og kortgebyrer -470,00kr          -1 453,50        -2 500,00        -4 300,00            -2000 -6321 -7500 7 564,00 kr-                  -8000

Sum driftskostnad -66 008,89kr     -19 930,27kr   -51 600,00kr   -37 400,00kr       -55 000,00kr   -41849 -72460 32 697,60 kr-               -48500

Driftsresultat -4 112,13kr       14 149,73       900,00             6 700,00              15 000,00       35 351,00              7 540,00                 20 317,40 kr               1 500,00                

Finansielle poster

8040 Renteinntekter 74,79kr             119,50            50,00              -                      274,00                   233,00 kr                     200,00                   

Årsresultat -4 037,34kr       14 269,23kr    950,00kr          6 700,00kr           15 000,00kr    35 625,00kr           7 540,00kr              20 550,40kr           1 700,00kr             

Budsjett



Forslag til Norges Benkeskytterforbunds Generalforsamling 2020 
om å tillate bruk av Sauer 200 STR i klasse BR50.  

I regelverkets § 5.3.10.1 for BR50 Heavy Varmint (.22l.r.) kreves det at våpen ikke skal ha vekt 
høyere enn 6.35 kg inkludert siktemidler. 


Ett av de mest utbredte og benyttede våpnene til konkurranse i Norge er Sauer 200 STR. Våpenet 
er modulært og kommer blant annet i kaliber 22 l.r. Det er utviklet for bruk under Det frivillige 
skyttervesens regelverk, men oppfyller også kravet for rifler til Norges Skytterforbund.


Maksimal tillatt vekt på våpenet for programmene i DFS er 7 kg med reim og uten magasin, og 
med kikkert vil det raskt passere 7 kg. Sauer 200 STR er for tungt å benytte under dagens 
regelverk for BR50 Heavy Varmint. 


Med dette forslaget ønskes det åpnet opp for skyttere som allerede eier et av de mest utbredte 
konkurransevåpen i Norge til å delta i trening og konkurranse under Norges Benkeskytterforbunds 
program. Undertegnede mener at å åpne for bruk av dette våpenet har et rekrutteringspotensial, 
og ved å stimulere til å benytte et konkurransevåpen som skyttere allerede besitter reduseres 
terskelen for å prøve en ny gren. Det er også undertegnedes inntrykk at den initielle kostnaden 
ved å måtte erverve våpen som fyller gjeldende vektkrav på 6.35 kg er til hinder for rekrutteringen. 


Det er også et faktum at en del skyttere etter hvert får utfordringer med synet, noe som 
vanskeliggjør skyting med diopter. Ved å tillate bruk av Sauer, og da med påmontert kikkertsikte 
slik programmet tillater, kan man kanskje oppnå at skyttere vender tilbake til skyttersporten. 


Forslaget går derfor så langt som å innlemme våpenet i disiplinen BR50 HV. Meningen er å gi nye 
skyttere med Sauer anledning til å konkurrere med etablerte benkeskyttere. 


Forslag: 
Det tas inn et nasjonalt tillegg i regelverket som tillater bruk av Sauer 200 STR i kal. 22 l.r. i 
programmet BR50 HV, på tross av at vekten vil overstiger 6.35 kg. med siktemiddel.  

Vennlig hilsen


Lars Tore Hanssen

Troms Langhold og Benkeskytter Forening


Målselv 9. februar 2021



Lars Tore Hanssen 

Troms Langhold og Benkskytter forening 

 

Styret har sett på forslaget ditt ang det å innlemme  Sauer 200 Str I BR50 HV. 

 

BR50 HV er en internasjonal klasse, der vekt og øvrige krav er basert WBSF (World Benchrest 

Shooting Federation) som vi er tilknyttet, sitt regelverk. 

Med bakgrunn I dette vil vi beholde regelverket som det er I BR50 HV. 

Men vi kommer med ett forslag om en Nasjonal klasse som vi har valgt å kalle BR50 UNL. 

Begrunnelsen for dette er som nevnt over at vi vil beholde HV som den er.  

BR50 UNL vil åpne for at alle kan ta med sine rifler som ikke klarer vektkravet til HV og 

Sporter til delta I nasjonale konkurranser I regi av Norges benkskytterforbund.  

 

Regelverk BR50 UNL 

Alle våpen er tillatt som oppfyller følgende krav: 

Har en manuell og mekanisk avtrekker (avfyringsanordning). 

Avtrekker skal betjenes manuelt. 

Fri Avtrekksvekt. 

Fri forstørrelse på kikkertsikte. 

Fri vekt 

Stokk med forskjefte med bredde maksimalt 76,2mm (3”) og ha en standard 

design/utførelse. 

Det vil også bli tillat med halv-auto .22 rifler (àla Ruger 10/22) om de øvrige spesifikasjoner 

om mål og vekt overholdes – og skytter skal selv medbringe ”kammerflagg” som viser at 

kammer er tomt i våpenet. 

NB…. BR50 UNL gir ikke grunnlag for erhverv da dette er en nasjonal klasse som ikke er 

godkjent av POD 

 

For Styret i Norges Benkskytterforbund 

John-Arthur Skogås 

Visepresident 



 

 



Valg NBSF 24.03.2021 

 

President: Pål Erik Jensen  (på valg for 2 år) 

Visepresident: John A. Skogås  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Sekretær: Alf Helge Justad (ikke på valg, 1 år igjen) 

Kasserer: Kåre Inge Viken  (på valg for 2 år) 

Styremedlem: Frode Knutsen  (på valg for 2 år) 

1 Vara medlem: Geir Grøtan  (på valg for 1 år) 

2 Vara medlem: John H. Ramsøe (på valg for 2 år) 

Revisor: Krister Bertilsson (på valg for 2 år) 

Valg komité: Krister Bertilsson (ikke på valg, 1 år igjen) Roy Arne Syversrud (på valg for 2 år) 

  John Ramsøe (på valg for 2 år) 

 


