
Det frivillige Skyttervesen



«Det frivillige Skyttervesens formål er å 
fremme god våpenkultur og praktiske 
skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en 
desentralisert skytebanestruktur, til nytte for 
Forsvaret og samfunnet for øvrig.»

Formålsparagraf

Det frivillige Skyttervesen (DFS) ble opprettet av Stortinget i 1892.



Fakta om DFS

- DFS er en breddeorganisasjon, lære flest mulig å 
skyte på en god og sikker måte 

- Fokus på å sikre god våpenkultur i Norge gjennom 
holdningsskapende våpen-opplæring med 
ufravikelige regler

- Praktisk støtteorganisasjon til Forsvaret, spesielt 
tett samarbeid med Heimevernet om bruk av 
skytebaner og utdanning

- Ca. 135 000 medlemmer
- Ca. 10 000 medlemmer under 18 år
- Økende kvinne/jente-andel
- Ca. 830 skytterlag
- Ca. 750 utendørs skytebaner
- Ca. 500 innendørs skytebaner
- Ca. 12-13 millioner dugnadstimer per år



 Baneskyting
 Innendørsskyting 15m
 Feltskyting
 Stangskyting
 Felthurtigskyting

 Skogsløp med skyting
 Skifeltskyting

Øvelser



Anlegg

o DFS bygger de riktige anleggene.

o Vi har behov for anlegg til baneskyting, feltskyting og 
innendørsskyting.

o Lokale behov er gjeldende. 

o Dugnad og frivillighet står sterkt i DFS og er en viktig drivkraft.

o De fleste av våre anlegg er eid av skytterlag og driftes kun med 
private midler. Dagens anlegg har en verdi på ca. 3 mrd. 

o Det jobbes godt i organisasjonen knyttet til utfordringer rundt 
bly og miljø opp mot våre skytebaneanlegg. 

o Opprusting av eksisterende anlegg er viktig i dette arbeidet. 



Anlegg forts.

o Våre anlegg er arealkrevende og kostnadskrevende.

o Anleggene er digitaliserte. 

o Eksempel: det sendes live fra ca. 90% alle åpne banestevner i Norge. 

o Utfordringer spesielt knyttet til feltskyting. 

o Dagens praksis: utfordrende å finne areal.

o Permanente regionale anlegg som kan nyttes av flere skytterlag

o Permanente anlegg vil være mer bærekraftige opp mot støy og miljø. 

o Permanente anlegg kan også nyttes i forbindelse med skogsløp og 
skifeltskyting og som tursti/ turløype 

o Det vil føre til en økning i gjennomføring og deltakelse i de fysiske grenene. 



Anlegg forts.

o Innendørsanlegg bør lokaliseres i »sentrum»

o Nærhet til barn og ungdom – nærmiljøanlegg

o Innendørsbaner kan samlokaliseres med idrettshaller etc. 

o Større mulighet for utnyttelse i skoleverket

o Samarbeid med skoler om Valgfag 

o «Skyting for mestring» - Skyting som et verktøy for å bedre 
konsentrasjon blant barn og unge. 



Krav, vilkår og  insentiver

o Dugnadsinnsats er en viktig faktor når anlegg bygges.

o Det må være gjeldende også i fremtiden. 

o Skyting er en sport for alle - unge og gamle, gutter og jenter, 
deltar side om side. Det er derfor ikke behov for spesielle 
insentiver for å sikre at skyttersporten skal være tilgjengelige for 
så mange som mulig. 

o Krav om universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i 
aktiviteten.



Ansvarsfordeling / utfordringer

o Prioriteringen i kommunen skjer som regel på grunnlag av innspill fra 
idrettsrådene som er organisert under Norges Idrettsforbund.  Skytterlag bør 
ha fast plass i alle  kommunale idrettsråd – det er ikke standard praksis alle 
steder.

o Frivilligheten konkurrerer  i praksis mot kommunene om spillemidler.

o Det kunne vært en deling i kommunale anlegg og private anlegg.

o Lang prosess mellom godkjenning og utbetaling

o Fører til at skytterlag tar opp lån og betaler renter i opp mot 5 - 6 år på anlegg. 

o Viktig at midlene kommer raskt for å opprette motivasjonen blant de frivillige som 
bygger anlegg.
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