
 

 

Referat: Styremøte NBSF (digitalt) 
 
Dato: 2021.06.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styret i NBSF har som mange sikkert vet løpende dialog med hverandre i en lukket FB 
gruppe hvor saker blir tatt fortløpende. I tillegg skal vi ha Teams møte (digitalt) hvertfall en 
gang i kvartalet. 
Etter et slikt kvartalsmøte vil jeg i fremtiden skrive et referat som blir gjort offentlig på 
hjemmesiden til NBSF.  
Jeg vet at medlemmer savner info fra NBSF, det skal vi forsøke å bli bedre på. Så langt iår 
så har NBSF behandlet nærmere 30 saker. Dette er da fra enkelt medlem og/eller klubb. 
Disse blir selvsagt ikke offentlige. 
 
Facebook er ikke en arena hvor styret i NBSF vil kommentere eller engasjere seg i 
diskusjoner! 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK #1 
NM i UNL og F-class, arrangør HOBK utgår. Politiet har stengt banen med øyeblikkelig 
virkning grunnet feil vinkler av sikkerhetssoner på banen. 
 
Er det da noen klubber i Norge som ønsker å påta seg å arrangere NM i UNL og F-class? 
Si ifra til styret. 
 
NM BR50 vil bli arrangert av HOBK på Meheia - Kongsberg i august. HOBK vil komme 
med nærmere opplysning om dette. NBSF håper flest mulige støtter opp om dette NM. 
 
 
 
Fortsettelse -> 
 
 
SAK #2 
Alle skytterforbund i Norge er invitert av POD til digitalt møte 30 juni. NBSF er påmeldt. 



 

 

Hvor agenda er: 

• Orientering om nytt våpenregelverk 

• Kort om digitalisering 

• Spørsmål og diskusjon 
 
 
 
SAK #3 
Pr.d.d så er det 407 betalende medlemmer, som er 13stk flere enn ved årsskiftet. NBSF 
har 98stk ikke betalende. Dette utgjør ca 50.000,- i utestående kontingenter for klubber og 
forbund tilsammen. 
Alle klubber fikk PDF fil med oversikt av ikke betalende medlemmer tilsendt ved forrige 
purring samt hver gang en klubb har forespurt om dette. 
Det er lagt merke til uenighet omkring «siste varsel» og ordlyd av denne som ble sendt ut 
til ikke betalende medlemmer. 
Jeg undertegnede skrev dette skrivet før 1.juni da gjaldt §10, dette ble dette endret i den 
nye våpenloven som tiltrådte 1.juni. Det er min feil som jeg burde har sjekket.  
Det er ikke ulovlig å varsle Politiets Forvaltning om utmeldinger av medlemmer. Ordlyden 
ble skrevet av jurist i en annen skytterklubb. 
Det offentlige kravet er tydelig: For å inneha våpen så må man være medlem av et forbund 
og en klubb. Når kontingent ikke er betalt har man faktisk ikke lenger grunnlag for å inneha 
det våpenet som er ervervet gjennom NBSF. NBSF ønsker å fremstå som et seriøst 
forbund. Da er medlemskap i forbund og klubb et viktig punkt. 
 
 
 
SAK 4# 
Spond… Ja, hvor skal jeg begynne… NBSF har på få år hvert gjennom hvertfall 3 om ikke 
4 forskjellige medlemsregistre på godt og vondt. 
Undertegnede og Frode K, har hatt flere telefonmøter med Spond hvor vi har kommet med 
ønsker/krav/spørsmål etc… Et av disse punktene som var viktige for NBSF er tilgang for 
klubbledere rundt om i Norge. Slik at hver enkelt klubbleder fikk oversikt over sine egne 
medlemmer. 
NBSF vet at dette har vært et stort ønske fra flere ledere, noe som ble formidlet videre i 
klartekst til Spond. 
Gleden var derfor stor når vi ble informert om at dette faktisk var på gang og ville bli 
lansert om ikke lenge. Joda, det ble lansert, men for NBSF totalt ubrukelig etter styret sitt 
mening. 
Det er lagt opp slik at den/de med tilgang får tilgang til ALT i hele Norge innenfor NBSF!  
I praksis vil det si at den med tilgang i HOBK, ser all info om 
medlemmer/adresse/epost/telefon og ikke minst om vedkommende har betalt, eller ikke 
betalt kontingent hos Troms/Nidaros/Sørlandet etc og naturligvis omvendt. 
Av hensyn til personvern for medlemmer kan ikke styret gå for denne løsningen hos 
Spond med å gi tilgang ut til klubber slik vi håpet og klubbledere savner. 
 
 
 
Fortsettelse -> 
Norges Skytterforbund har tatt i bruk Rubic som sitt nye medlemsregister. Her har de fått 
en «custom» løsning for sitt behov. Rubic er jo en mulighet, MEN det vil uten tvil medføre 



 

 

en stor økning av kontingent. Uten at styret kan si nøyaktig hva det vil være i kroner og 
øre. Men vi snakker om en betydelig økning! 
Gå gjerne inn på rubic.no å se hva de kan tilby. Det finnes helt sikkert andre løsninger 
også(?) 
 
 
 
SAK 5# 
F-Class og UNL i NBSF, her har det pågått mye arbeid siste årene både fra NBSF sin side 
og igjennom innsendte forslag til GF.  
2016/2017 ble F-Class godkjent hos POD for erverv, etter en lengre saksgang. Skiver ble 
godkjent for avstander fra 200mtr til 1000mtr 
NM status for UNL 500mtr kl.2 (liggende) var borte noen år, men ble gjeninnført gjennom 
innsendt sak til GF. 
Resultatmessig er det ikke alltid noen forskjell (om noen) mellom benk og liggende. Men 
likevel viktig mtp rekrutering. 
Det har også blitt vedtatt forsøk med UNL på 100/200mtr etter ønske fra skyttere. Dette vil 
forhåpentlig ta seg opp når det blir mer normale tilstander i samfunnet. 
Tilgang på baner, hva gjør NBSF? Her ligger ansvaret på klubbene, slik det har vært for 
100/200mtr. Ofte har klubbene blitt dannet med utgangspunkt i en bane man har fått 
tilgang til. Relasjoner og samarbeide er og blir skapt på lokalt plan uansett gren. 
Dog så har det skjedd en endring i det siste mtp skyting mot stål som blir brukt som sighter 
til F-class/UNL. Dette har medført at klubber har mistet tilgang til bane. Her anbefales det 
på det sterkeste og jobbe for et godt samarbeide med eier av den banen man har fått 
tilgang til. 
Det vil bli opprettet kontakt med DFS for å høre om fremtiden mtp bane/stål/sighter til F-
class/UNL skyting. 
 
 
 
SAK 6# 
Styret i NBSF ønsker et digitalt møte 1-2 ganger i året med ledere i de forskjellige 
klubbene. På samme måte som GF (årsmøte) med da noen fra styret i NBSF og 
klubbledere for å diskutere saker/spørsmål etc. Det vil sikkert ikke passe for alle hver 
gang. Men da får vi gjøre det beste ut av det. 
 
 
 
Så ønsker styret i NBSF alle en riktig god sommer med ferien rundt hjørnet. Ta vare på 
familien og venner i denne tiden med pandemi. Så ses vi på banen et sted i Norge 
forhåpentligvis i snarlig fremtid. 
 
 
 
For styret i NBSF 
Pål Erik Jensen 

http://rubic.no/

