Årsberetning Sportssjef og landslagene i rifle og pistol sesongen 2016
Dato: 16.2 2016
Sportssjef: Roger Johansen
Landslagssjef Rifle: Kristian Rommen
Landslagssjef Pistol: Lars Syvertsen

Årsberetning Sportssjef.
Landslagene for pistol
For pistolskytterne var EM i Ungarn årets store begivenhet. Deltagelse i de store mesterskapene gir oss en god
pekepinn på hvor vi står til de beste internasjonale skytterne.
Det var mange forventningsfulle skyttere som dro nedover til Ungarn. Været la dessverre en demper på det hele,
samt en arrangør som ikke var forberedt på det regnværet som satte inn.
Tross alt gjorde alle sitt beste selv om forholdene ikke var like for alle.
Vi hadde med Lag i Open, Standard, Production og Classic.
I Lady standard ble Hilde nr. 4 med 92,68 % av vinneren.
Odd Strengenes ble beste Norske i Classic med en 10. plass. 91,34 % av vinneren.
I Open ble Frank Sandås beste Norske med en 16. plass. 86,83 % av vinneren.
I Standard ble Frede Stensli beste Norske med en 25. plass. 79,68 % av vinneren.
I Production ble Bård Kristiansen beste Norske med en 18. plass.81,83 % av vinneren.
Resultatene viser at vi har et stykke igjen til vi er helt på høyde med de beste i Europa.
For å komme et steg videre, har vært arrangert landslagssamling på Løvenskjold, hvor Eric Grauffel var leid inn
som instruktør. Målet var å gjøre landslags aktuelle skyttere enda bedre (få tips og coaching av Eric) samt at man
lærte en del øvelser som man kunne ha med seg tilbake til klubbene.
Vi gjør fortløpende vurderinger på om man får igjen for de midlene og den tiden man bruker på dette.
Det er fulgt tilbakemeldinger fra skyttere på opplegget, og det har vært ønsket en fortsettelse med dette også i 2017.
Det er viktig å få input og sparring fra beste, og se hvordan de trener og jobber for å bli best.
Landslagene Rifle
For Rifle har 2016 har Nordisk vært det største stevnet der vi har stilt landslag. Resultatene med tre gull og to sølv
viser at det jobbes godt og målrettet.
Det har også vært gjennomført Nordisk i minirifle og her ble det to gull og en sølv.
Rifle har bygget opp en god og aktiv stamme av landslags aktuelle skyttere, og lagene drives godt av Kristian
Rommen og hans medhjelpere.
Det har vært gjennomført mange samlinger og lagånden og viljen til å delta er et eksempel å følge.
Vi ser at skytterne driver hverandre til å bli bedre.
Måten rifle drives på, er noe vi må ta med oss også over til landslagene i pistol.
Jente satsning.
Det har i 2016 vært arrangert en samling over en helg for jentene. Hilde har også denne gang vært primus motor for
arrangementet.
Samlingen ble gjennomført i Moss og vi benyttet en del av oppsettet etter MIO 2016 for å trene på enkelt elementer
samt avslutte med å skyte en match.
Alle deltagerne overnattet, og det ble tid til erfarings utveksling også utover kvelden.
Formålet med jentecamp er å la jentene komme sammen, diskutere, trene og utveksle erfaringer i trygge
omgivelser.
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Lørdag 19. november ble det arrangert trening, hvor det ble lagt inn delelementer man skulle trene på.
På søndag 20.november ble det gjennomført en match, hvor man fikk praktisert de elementene man hadde trent på.
Tilbakemeldingen for de som deltok var også i år veldig positive, og det var et stort ønske om å la dette ble en årlig
aktivitet gjerne med flere samlinger.
Satsning på juniorer.
Vi har fortsatt veldig få juniorer i miljøet, og det har ikke vært nok skyttere til å kunne arrangere noen samlinger.
De som er juniorer har fått tilbud om å delta på landslags samlingene.
Møte og planleggings virksomhet i 2016.
Landslagssjefer og sportssjef har i løpet av 2016 gjennomført flere planleggingsmøter og har hatt fokus på å dele
den erfaringen man har med opplegg rundt landslagene.
Det er også bruk tid på sparring på hvordan man kan kjøre kurs for de klubbene som ønsker dette.
Roger Johansen
Sportssjef DSSN
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Årsberetning pistol 2016.
Landslagstroppen har i løpet av 2016 fått følgende nye skyttere:
Per Hansen
Espen Fiskebeck
Terje Finsrud
Bård Øystein Johansen
Markus Alvestad
I løpet av 2016 har det blitt avholdt Nordiske Mesterskap og Europamesterskap i alle divisjoner.

Nordisk Open:
Individuelt: Thomas Samuelsen – Nordisk mester!
Lag: Sølvmedalje med Thomas Samuelsen, Are Johansen, Anders Christiansen og HP Lie.
Nordisk Produksjon:
Individuelt: Pål Ripnes – 5 plass.
Lag: Bronsemedalje med Pål Ripnes, TK Olsen, Joakim Gulbrandsen og Espen Fiskebeck.
Nordisk Standard:
Individuelt: Steinar Haugli - 3 plass.
Lag: Bronsemedalje med Steinar Haugli, Lars Syversen, Frans Aubert og Carlo Comi.
Nordisk Classic:
Individuelt: Odd Strengenes – 2 plass.
Lag: Sølvmedalje med Odd Strengenes, Steinar Haugli, Tony Ø.Tsigakis og Erik Jahnsen.
Nordisk Revolver:
Individuelt: Bjarte Drange – 6 plass.
Lag: Sølvmedalje med Rune Vikeby, Ole Eilertsen, Bjarte Drange og Bryjulv Afdahl

Her er landslagene som representerte Norge under EM 2016 Ungarn:
Her er de individuelle resultatene for våre landslag.
Open:
26. Are Bare Johansen med 81,86 %
43. Thomas Samuelsen med 77,48 %
44. Anders Christiansen med 77,20 %
55. Hans Petter Lie med 75,25 %
Standard:
24. Frede Frede A. Stenslie med 79,68 %
33. Frans Frans Ringnes Aubert med 76,43 %
37. Lars Syversen 76,21 %
38. Tor Martin Kandal med 75,83 %
Produksjon:
17. Bård Kristiansen med 81,33 %
24. Tor Kampsame Krogh Olsen med 78,49 %
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25. Hans Petter Kvarsnes med 78,45 %
74. Pål Ripnes med 71,81 %
Classic:
10. Odd Strengenes med 91,34 %
11. Olav Kjelvei med 91,19 %
13. Steinar Haugli med 90,62 %
25. Rino Olsen med 83,59 %
Revolver:
16. Bjarte Drange med 77,22 %
32. Rune Vikeby med 69,13 %
38. Ole Eilertsen med 64,36 %
41. Brynjulv Afdahl med 61,53 %
Lady Standard:
4. Hilde Nakling med 92,68 %

For lag under EM ble resultatene som følger:
Open: 7 plass
Standard: 8 plass
Produksjon: 6 plass
Classic: 4 plass
Revolver: 6 plass
Vi hadde en landslagssamling på Løvenskiold i mai og et 2 dagers kurs x 2 med Eric Grauffel i august. Det var
gode tilbakemeldinger på både samling og kurs.
DSSN dekket startavgift til de som representerte Norge under Nordisk (1500) og/eller VM (6000). Dette ble godt
mottatt hos skytterne J
Mvh
Lars Syversen
Landslagssjef pistol DSSN
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Årsberetning for Riflelandslaget
2016 har vært et fremgangsrikt år for Riflelandslaget. De to lagene (Open og Standard ) fungerer nå svært godt og
seniorlandslaget begynner å forme seg.
Landslagskapteinene for Open, standard og senior har virkelig tatt grep og det legges ned betydelig antall timer for
at landslagene skal fungere optimalt på match og på samlinger.
Hva har vi gjort i 2016
Riflelandslaget har gjennomført 5 helgesamlinger og en 5 dager samling i løpet av 2016. Ved to anledninger har vi
inkludert lokale klubber. Dette er noe vi ønsker å videreføre (etter WS) da dette gir mye både for de som lærer bort
og de som får delta på kurs. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på dette.
Vi har også invitert gjesteskyttere med på samlinger som har medført at disse har skutt seg inn i troppen.
Av investeringer har laget kjøpt inn kamerautstyr for å filme og analysere skyttere. Det er ikke utbetalt
kontantbeløp til troppen, men gitt reisestøtte for å komme på samlinger. Dette viderefører vi i 2017, da vi har liten
tro på at kontantstøtte fremmer prestasjoner.
Etablering av Riflelandslagets Riflecup
Riflecupen ble etablert som en liten talentjakt, men også det å inkludere klubber til å følge enkle stager som
landslaget skyter og det å kunne måle seg med de beste. Dette ble en stor suksess og vi viderefører dette i 2017. Vi
opplevde at mange nye skyttere ble med å konkurrerte da dette kunne gjøres på hjemmebane med kun enkle stager
og lite rigging.
Hva har vi oppnådd
Som landslagssjef ser jeg nå at den satsningen som skjer på riflesiden i Norge begynner å virke. Vi leverer stadig
bedre resultater og jeg føler jeg med trygghet kan si at vi er på god vei til å ta igjen Finland som nå i 10 år har vært i
en klasse for seg.

Noen resultater jeg ønsker å legge ved er:
Nordisk mesterskap 2016
Open
Standard Gull
Lady
MAO
Senior

Sølv (98% )
Gull
Gull
Sølv

Nordisk Mesterskap Minirifle 2016
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Open
Standard Gull
Senior

Gull
Sølv

I tillegg er det vunnet en rekke presidentmedaljer i L3 matcher av landslagstroppen rundt i Europa.
Jeg vil til slutt takke alle som har bidratt til at Riflelandslaget er der vi er i dag, med en spesiell takk til
Bjørnar Hole
Håvard Østgård
Vegard Fredriksen
Tore Fiborg
Våre Sponsorer.
Kristian Rommen
Landslagsjef Rifle
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