Info fra styret

La det ikke være noen tvil…

Styrets syntes all skyting er bra. Uansett om du driver med jaktfelt, luftpistol, revolverfelt,
Dynamisk, svartkrutt eller lignende. Men det er ikke dermed sagt at alt hører hjemme innunder
NBSF!

Innstramming omkring ervervelse av våpen:
Det er forståelig at noen ble sku et og mislikte innstrammingen som ble gjort i forbindelse med
erverv av våpen til NBSF sine øvelser.
Men… Etter gjentatte telefoner fra forskjellige våpenkontor i Norge, hvor noen av de var meget
spesi kke i sine spørsmål omkring erverv av våpen til NBSF sine program. Så var det ingen vei
utenom enn å stramme inn, før vi kk det av myndighetene.
Denne innstrammingen er på bakgrunn av det en del skyttere har sagt/skrevet i diverse fora at det
bare er å melde seg inn i NBSF og søke på div. våpen derfra. Dette er våpen som aldri har vært
sett på banen under NBSF sine øvelser. Samt at dette er medlemmer som melder seg inn akkurat
da de trenger erverv av våpen. Dette blir sett på som useriøst, og noe vi måtte gjøre noe med.

fi

ff

fi

Dette kom også frem i klartekst i diskusjon som fulgte på Facebook, slik som bilde under. Dette er
godt kjent også hos Politiet. Så her må en del skyttere tenke over hva de har sagt/anbefalt til
andre skyttere.

Spørsmålet blir: Skal NBSF fremstå som et seriøst forbund eller useriøst ovenfor medlemmer,
samfunnet og myndigheter.
Alle tilsluttede klubber har godkjent klubbloven hvor blant annet §1.2 sier følgende:
Lagets form l er drive organisert skyting med skyteprogrammer godkjent i Norges
Benkeskytterforbund. (NBSF)
Det er ingen ting i veien for å bruke ei f.eks jaktfeltri e (NJFF) eller et våpen du har fått godkjent
via et annet forbund til en eller annen øvelse den passer inn i hos NBSF. Men erverv i NBSF skal
naturligvis kun skje til NBSF sine program, ikke alt mulig annet!

Når vi først er inne på klubbloven så varslet styret i 2021 at de som ikke hadde betalt kontingent
ville bli varslet til Politiet. Noe som førte til stor oppstandelse fra enkelte? Dette står i klubbloven
§2.1 som alle tilsluttede klubber har godtatt ved innmelding til NBSF.
§2.1
Hvis laget ikke har betalt sin kontingent kan laget strykes som medlem, dette vil bli
innrapportert til stedets politikammer.
Det skal sies at §2.1 er en av de § som skal skrives om til å gjelde enkeltmedlem og ikke klubb.
Men prinsippet er og blir det samme.

NBSF støtte til EM & VM:
Ser ere nevner dette. Støtte for reise til EM/VM gjelder ALLE internasjonale øvelser under NBSF.
Uansett om det er BR50, Light/Heavy eller F-Class. Støtten fordeles likt mellom disse, og vurderes
år for år etter hvor mange som melder interesse for internasjonal deltakelse. Som eksempel så er
det iår VM i BR50 og EM i Light/Heavy hvor det er Norske deltakere påmeldt både til EM og VM.
Alle deltakere til dette må betale ca 1/3 av startkontingent selv. Og NBSF støtter med litt under
2/3 av startkontingent. I tillegg må hver deltaker selv betale reise/hotel/mat.
Eksempel:
Startkontingent EM (Light/Heavy) koster 270 Euro. Hver deltaker har egenandel på 1000,- NOK
overskytende dekker NBSF. I tillegg så kommer som sagt reise/hotel/mat som den enkelte
deltaker må selv dekke!
Slik at det er ikke full «sponsing» av reiser utenlands slik enkelte tror!

Rubic VS Spond:
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NBSF har vært i møte med Rubic. Fått tilbud på medlemshåndtering via Rubic. Dette er det
samme som Norges Skytterforbund bruker idag.
NBSF har akseptert tilbudet og vil overføre databasen med medlemmer til Rubic.
I Rubic vil hver klubb (f.eks Leder & Kasserer) få tilgang til sine medlemmer og kan følge opp
disse, noe som ikke er mulig i Spond. Fordi da kk man tilgang til hele Spond uansett om
medlemmet bodde i Nord eller Sør.
Overgangen vil skje etter sommerferien etter nærmere beskjed.

