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BR50 klasse LV: 
Har kommet spørsmål til NBSF omkring hvorfor WBSF som vi er tilsluttet, ikke har en LV 
klasse også?

Dette snakket jeg med Presidenten i WBSF om. WBSF har ingen planer om å ha en LV 
klasse. Da BR50 blir sett på som lag konkurranse i første hånd + individuell skyting. Med 
treningsdager og stevnedagen i VM, så er VM allerede på 1 uke. Skal man da legge til LV 
klasse så blir et VM alt for mange dager. Så langt har det ikke vært noe ønske innad i 
WBSF om LV i BR50


BR50 Ranking: 
Det er laget en ranking liste som blir lagt ut på hjemmesiden. Dette med tanke på VM 
høsten 2022 på Eurostand i Frankrike. Her kan vært land stille med 3 lag av 3 personer + 
1 i reserve. Reserven kan skyte på de individuelle dagene.


EBSF: 
Ny hjemmeside for EBSF (Europa). Regelverk er også oppdatert. Det er nå ingen 
begrensning i antall deltakere i EM. Det er opp til arrangør av EM hvor mange deltakere 
de kan håndtere. Ranking i Norge vil bli oppretthold da med tanke på hvem som er på det 
Norske laget i EM.


Hjemmeside NBSF: 
Hjemmesiden til forbundet blir vurdert om den skal oppdateres. Dette blir tatt videre i 
samråd med webmaster.


Epost: 
Epost til verv innad i styret, slik at ingen private eposter skal bli brukt. Eposten vil da 
tilhøre vervet i forbundet og ikke person. Skulle da en falle fra, så kan ny person ta over e-
post kontoen og se historien. Eposter er da kun for bruk til/fra NBSF.


Økonomi: 
Pga pandemien så har det vært særedeles lite utgifter. Økonomien er god i forbundet.


Økonomisk støtte til klubber: 
Styret fortsetter med å gi støtte til klubb/er etter søknad slik som tidligere år. Se eget 
innlegg om dette på hjemmesiden om kort tid.




Skytterkonferanse 2022: 
Litt avhengig av situasjonen når det gjelder pandemien. Men det er bestemt at NSF skal 
ha skytterkonferanse sammen med EM Luft 2022 i Vikingskipet på Hamar. Styret vil ha 
stand der for å fremme vår gren innen skyting. EM er i slutten av Mars.


Terminliste 2022: 
Tilsluttede klubber er bedt om å sende inn stevner for 2022. Det vil bli lagt ut på FB og 
hjemmesiden til NBSF.


NM 2022: 
Klubber bes om å søke på NM status til stevner.


Medlemmer: 
NBSF har pr.d.d 527 medlemmer, av disse har 432 betalt kontingent. 95stk er utestående 
hos NBSF og klubber, dette utgjør ca: 46.700
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