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KONTAKTPERSON

Utdanningskontakt
Irene Knudsen Bøe – 950 84 619

FACEBOOK
Vestfold Skyttersamlag

NETTSTED:
www.dfs.no/vestfold

E-POST:
utdanningskontakt@vestfold-

skyttersamlag.com

INFO:
Alle kurser og samlinger i regi av 

Vestfold skyttersamlag skal være rusfrie!

Utdanning

Side 12 Workshop, ungdomsarbeid

Side 13 Kurs for tillitsvalgte

Side 14 Elektronikk, Standplass og 

sikkerhetskurs

Side 15 Instruktørkurs 1a

For seniorer

Side 9     Junior / Seniorsamling

Side 10   Ung,- voksensamlilng,  18-45 år

Side 11   Grovfeltsamling

For ungdommen

Side 4 Internstevner

Side 5 Høsttreff

Side 6 Vintersamling

Side 7 Sommerleir

Side 8 Ungdommens Lørdag

Side 9 Junior / Seniorsamling
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FOR ALLE 
UNGDOMMER OG 

NV-SKYTTERE 

Dette er et lavterskeltilbud 

for alle ungdomsklasser.

Her skal alle få den hjelpen 

de trenger for å 

gjennomføre en 

konkurranse og det er kun 

for skyttere i Vestfold 

Skyttersamlag

Ønsker du å delta på 

stevner med synes det er 

litt skummelt?

Da er disse 

treningskonkurransene 

akkurat noe for deg!

HVA ER INTERNSTEVNER?

• Internstevner er lavterskel stevnetrening.

Stevner det er lov med hjelp fra foresatt eller en trener

• Det skytes på 100m 

• cal.22 og cal 6,5 er tillatt

Hvor arrangeres internstevnene?

Det arrangeres 4 internstevner på ulike baner i løpet av 

utendørssesongen.

Se i årets terminliste for tid og sted

Hva koster det?

Det koster 50,- per stevne. Man betaler når man kommer.

Det er 100% premiering i alle klasser!

Alle skyttere blir ropt opp etter endt 

skyting, og får sin premie utdelt.

Hvor kan jeg melde meg på?

Det er mulig å melde seg på vis MittDFS i forkant av 

stevne, eller ved oppmøte innen 18.00 

konkurransedagen.

HVEM KAN DELTA?

Nybegynner ungdom – ingen begrensninger

Rekrutt

Eldre Rekrutt

Junior

Eldre Junior

Nybegynner Voksen – ingen begrensninger
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For hvem?
Alle ungdomsskyttere i 
Vestfold Skyttersamlag

Hva er Høstreffet?
Det er en kveld med morroskyting, 
morsomme aktiviteter og bespisning 
samt sosialisering på tvers av alder og 
skytterlagene

Når og Hvor?
En fredagskveld i september, 

fra 18.00 til ca. 22.00

Se årets terminliste for nøyaktig 
tid og sted.

Hva koster det?
Kvelden koster 100,- per deltaker, 

50,- per foresatt som ønsker pizza.

HØSTTREFF

Nødvendig utstyr:
Godt humør og behagelige klær.
Alt av nødvendig skyteutstyr lånes!
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Hvem og nivå

• Rekrutt

• Eldre Rekrutt

• Junior

• Eldre Junior

• Første / andre års klasseskyttere.

• Nybegynner ung som mestrer 

skyting med reim.

• Nybegynner Voksen til og med 18år

BESPISNING
Det serveres lunsj, middag og pizza på lørdag.

Søndag serveres frokost og middag. 
Frukt og grønt vil være tilgjengelig i pausene.

Det er et minimumskrav at deltakerne skyter 

med reim, og mestrer dette. 

Lagene melder på de deltakerne som de 

mener vil få utbytte av samlingen. 

Benytt kommentarfeltet for relevante 

opplysninger. Oppgi gjerne aktivitet utenfor 

eget lag på de ferske.

Innhold i kurset: 
(varierer noe fra år til år!)

Praktisk:
Bane og stillingstrening 3 timer
Laser trening / feiltriangel 1 ½ time
Feltskyting 3 timer
Konkurranse ½ time

Teori: totalt 5 -8 timer
Våpen, sikkerhet og standplassopptreden
Sikte, avtrekk og feilsikting
Grundig puss og stell av våpen 
Bekledning/utstyr - hovedsaklig felt
Mental trening
Lasting

Arrangeres første helgen i januar



Hvem kan delta?

• Rekrutt

• Eldre Rekrutt

• Junior

• Eldre Junior

• Første / andre års 

klasseskyttere.

• Nybegynner ung som mestrer 

skyting med reim.

• Nybegynner Voksen 

t.o.m. 18år

Det er et minimumskrav at deltakerne skyter 

med reim, og mestrer dette. 

Lagene melder på de deltakerne som de mener 

vil få utbytte av samlingen. 

Benytt kommentarfeltet i påmeldingen for 

relevante opplysninger. Oppgi gjerne aktivitet 

utenfor eget lag på de ferske.

Hensikt med kurset:
Gi deltakerne instruksjon og veiledning mot å bli en bedre skytter, mot å nå sine mål. 

Grunnleggende opplæring innen sikkerhet.
Skytterne utfordres i baneskyting, feltskyting, skogsløp med skyting samt stang og felthurtig.

Sosialisering og samhold på tvers av lag.

UTSTYR - pakkeliste

• Overnattingsutstyr – vi 

overnatter utendørs.

Overnatting på standplass, 

ellers i telt/campingvogn

• Grillmat (lunsj og middag

serveres)

• Skyteutstyr/treningsklær –

bane, felt, skogsløp

• Våpen

• ca. 400 cal.22 skudd

• Felthullkorn

• pussestokk – om du har

• Snop, drikke – om ønskelig

Innhold på samlingen:
(kan variere noe!)

Baneskyting 3 - 4 timer
Feltskyting 1,5 timer
Skogsløp med skyting 1,5 timer
Stang og felthurtigskyting 1,5 timer
Puss og vedlikehold av våpen 1,5 timer
Teori 1,5 – 3t
Konkurranse.

Samlingen arrangeres 
fredag-søndag i mai/juni
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Hvem og nivå

• Nybegynner ung 

• Rekrutt

• Eldre Rekrutt

• Junior

• Eldre Junior

• Nybegynner Voksen (>=18år)

BESPISNING
Det serveres lunsj og pizza.

Frukt og grønt samt drikke vil være tilgjengelig.

Alle skyttere til og med 18år kan delta, ingen minimumskrav.

Samlingen blir tilpasset i innhold etter antall påmeldte.

Lagene melder på de deltakerne som ønsker å være med på en sosial samling med 

skyting.

Benytt kommentarfeltet for relevante opplysninger. Vær nøye med nivå slik at vi 

får satt opp lag etter ferdighet (kun skytedelen)

Innhold i kurset: 
(kan variere noe!)

Praktisk:
Bane og stillingstrening
Moro skyting

Teori:
Grundig puss og stell av våpen 

Sosiale Aktiviteter:
Samarbeidsoppgaver
Konkurranse



Kurset vil foregå på 15m, 
innenfor månedene september-
desember, samt  februar-mars. 

Nærmere informasjon om tid og 
sted vil bli sendt ut per mail til 
skytterlagene innen rimelig tid 

før kursstart.

Datoer er også terminfestet i 
samlagets terminliste

Samlingen er gratis! 
Deltakerne tar med seg 

matpakke, skyteutstyr og nok 
skudd til gode økter på banen

Hensikt med kurset

Gi deltakerne ekstra opplæring 
innen knestående skytestilling 
(junior/senior) ,stående 
skytestilling (eldre junior / 
senior)
samt hver enkelt skytters” 
problemområder”. 
Liggende skytestilling etter 
behov. 9

Hvem kan delta?

• Skyttere som skal mestre nye 

skytestillinger

• Siste års Eldre Rekrutt

• Junior

• Eldre Junior

• Første / andre års klasseskyttere

• Klasseskyttere som trenger og vil 

ha ekstra veiledning og hjelp

Innhold på samlingen:

• Tørrtrening på stillingsbygging

• Praktisk skyting

• Diskusjoner og erfaringsutveksling



Kurset vil foregå på 15m, 
for å kunne skyte mer 
til en billigere penge. 

Nærmere informasjon om tid 
og sted vil bli sendt ut per mail 
til skytterlagene innen rimelig 

tid før kursstart.

Dato blir også terminfestet i 
samlagets terminliste

Deltakerne har selv ansvar for 
å få noe ut av dagen/kvelden.
Det vil ikke bli satt opp egne 

instruktører.
Tanken er at alle deler av sine 

kunnskaper og erfaringer

Hensikt med samlingen

Sosialiseringstiltak på tvers av 
lagene.
Skape bedre samhold blant 
de yngre seniorene, 
utveksling av erfaringer, 
tips og triks.
Bidra til å dra hverandre opp 
og gjøre hverandre bedre.
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Hvem er samlingen for?

• Seniorskyttere i alderen 18-45 år

• Alle klasser innenfor 

aldersgruppen

Innhold på samlingen:

• Praktisk skyting

• Diskusjoner og erfaringsutveksling

• Sosial avslutning med mat

Deltakerne må beregne å 
måtte betale for felles mat.

Ellers trengs skyteutstyr,
nok skudd til gode økter på banen 

og godt humør!
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For hvem?

Eldre Junior

Seniorskyttere

BESPISNING
Det vil bli servert nødvendige måltider 

underveis i samlingen.
Samlingen vil gå over en eller to dager.

Innhold kan være: 

Praktisk:
• Testing av hastighet på ammunisjon
• Lage tabeller via verktøy fra DFS
• Avstandstrening – kun sikteøvelser
• Egenskyting, ulike avstander og figurer
• Stang og felthurtig

Teori:
• hva er grovfelt?
• Avstandsbedømmelse og vindavdrift
• Sesongforberedelser, teori og praktisk
• Ernæring og fysikk
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Det kan være lurt å stille seg noen 
spørsmål hjemme i laget, 
før samlingen:

• Hva fungerer bra i ditt lag?
• Hvilke utfordringer har ditt lag? 
• Hvordan finner 

dere nye skyttere? 
• Hva gjøres for å beholde skyttere?

HVEM KAN DELTA?

Alle som har interesse for ungdomsarbeid!
• Ungdomsledere
• Ungdomsutvalg
• Instruktører 
• Ledere
• Foresatte

AGENDA
• Erfaringsutveksling
• Skyteskole
• Treningsopplegg, plan og gjennomføring
• Sosiale tiltak
• Med mer…

En kveld hvor vi kan 
komme med input, 

erfaringer, utfordringer, 
tips og råd

Holdes i februar måned.



Aktuelt innhold i kurset:

(tilpasses deltakernes verv)

• Det frivillige Skyttervesen 

• Bruk av Skytterboka 

• Mitt DFS og Verktøykasse 

skytterlag (VKskytterlag)

• Lagets sikkerhetsansvar 

• Ledelse og administrasjon 

• Aktivitetsutvikling 

• Rekruttering 

• Årshjulet
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Det er en viktig og ansvarsfull oppgave å være tillitsvalgt 

i skytterlag. Ved å delta i kurset blir du mye tryggere på 

hvilke oppgaver, gjøremål, og ansvar som følger vervet 



INNHOLD I KURSET?

Teoretisk:

• Sikkerhet 

• Skyteledelse - standplassledelse

Teoretisk og praktisk:

• Opplæring i Megalink systemet, 

stevnestyring og muligheter på trening

• Opplæring i Kongsberg systemet, 

stevnestyring og muligheter på trening

Hva koster det?

Kurset er gratis

HVEM KAN DELTA?

Personer over 16år

HVEM BURDE DELTA?

Minst en person fra hvert skytterlag i Vestfold
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Styrke skytterlagene 
i personell som er 

trygge på 
standplassledelse
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A r r .  V e s t f o l d  S k y t t e r s a m l a g

MÅLSETTING

DELTAKERE

Gjennom teoretisk og praktisk opplæring i de mest vesentlige disipliner, gjøre 
elevene i stand til å virke som skyteinstruktører og skyteledere på lagsplan

De skal i hovedsak ha fokus på ungdomsarbeid, men de vil opparbeide seg også 
kunnskap til å kunne bistå laget med hjelp også for senior / veteran.

Medlemmer i skytterlag i Vestfold, som ønsker 
mer kunnskap og opplæring. De forutsettes 
brukt som instruktører og skyterledere på 
lagsplan.
Vestfold Skyttersamlag forutsetter også at de 
stiller som instruktør/hjelpeinstruktør i 
samlagets ungdomsarbeid 

Alt kursmateriell fåes til odel og eie etter 
fullført kurs, materiellet vil bli brukt aktivt 
under hele kurset.  
Utstyr til praktisk skyting kan ordnes og 
lånes av kursledere, etter avtale. 
Minimum utstyr er våpen, skudd cal .22 
samt hørselsvern.

MATERIELL

PRIS OG ANTALL

Kurset er gratis for deltaker og skytterlag 
dersom deltakeren gjennomfører hele 
kurset, om ikke vil skytterlaget bli belastet 
med kroner 1000,- (ettusenkroner)
Minimum antall påmeldte for å gjennomføre 
kurs er satt til 10 personer.

MÅLTIDER

Det vil bli servert lunsj og middag begge 
dager. Frukt og grønt vil være tilgjengelig 
under kurset. Kaffe og vann under kurset 
samt saft/brus til måltidene

INNHOLD I KURSET

• Instruksjonslære
• Elevoppgaver og elevinstruksjon
• Skytelære – skytestillinger
• Skytelære - sikting, avtrekk 
• Skytelære - feltskyting 
• Skyteledelse - reglement,
• standplassledelse
• Skyte og våpenlære
• våpenskjøtsel 
• Grunnreglene 
• Ungdomsarbeid
• Deltakerne vil få prøve å skyte 

noe på 15m med cal.22. 
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