Strategiplan DSSN 2018-2023

Strategiplan Dynamisk Sportsskyting Norge 2018-2023
Overordnet strategi

Visjon
DSSN skal være den foretrukne referanse innen dynamisk sportskyting (DSS) og
en akseptert idrettsorganisasjon i Norge som sikrer et levedyktig og ambisiøst
konkurransemiljø for alle som ønsker å utvikle sine skyteferdigheter innen
dynamisk sportskyting

Verdier
Kvalitet i all aktivitet – Profesjonalitet i alle ledd – Etterrettelighet i alt arbeid

Formål
DSSN har som formål å fremme interessen for dynamisk skyting, og å
administrere, organisere og videreutvikle de skytegrener som til enhver tid står
på forbundets program
Satsningsområder
1. Organisasjonsutvikling
Det skal utvikles en organisasjonsstruktur som effektivt ivaretar medlemmer, klubber og
valgte organer sine interesser, oppgaver og skyteaktivitet.
2. Kompetanseutvikling
Det skal kontinuerlig arbeides med heving av kompetanse på alle nivåer og
organisasjonsledd for å fremme DSS ferdigheter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt
nivå.
3. Aksept som idrett
Det skal jobbes for at DSS blir akseptert og oppfattet en seriøs skyte aktivitet blant den
norske befolkning og fremmet som en idrett på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.
4. Sports og anleggsutvikling
Det skal jobbes for at potensielle og aktive dynamisk sportsskyttere skal ha rimelig
tilgang til lokale DSS klubber og gode banefasiliteter for utøvelse av sporten i hele Norge.
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1. Organisasjonsutvikling:
Det skal utvikles en organisasjonsstruktur som effektivt ivaretar medlemmer, klubber og
valgte organer sine interesser, oppgaver og skyteaktivitet.
DSSN skal:
1.1 Effektivisere arbeidet i styret og bedre samordningen av DSSN sentralt og lokalt.
Prioriterte tiltak:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Være pådriver for opplæring og utnyttelse av ny samhandlingsportal
Etablere en åpen offisiell og regelmessig nyhetsformidling hvor det til enhver tid
viser hva DSSN sentralt er opptatt av og hva som rører seg lokalt
Etablere nye samarbeidsformer i styrearbeid vha moderne
kommunikasjonsteknologi
Deleger arbeidsoppgaver og utnytte eksisterende spisskompetanse hos
klubbledere og andre medlemmer der det er mest hensiktsmessig

1.2 Sikre god informasjonsflyt om relevante saker som berører sporten og utøverne.
Prioriterte tiltak
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Utnytte de informasjonsmuligheter som ligger i DSSN portalen og relevante
sosiale medier
Utarbeide og oppdatere terminlister med relevant informasjon om datoer,
frister, L3 stevner og mesterskap
Regelmessig informere om relevante saker som drøftes i styret som vedgår
sporten og utøvere og tilgjengeliggjøring av informative styremøte referater
Årlig statusrapport fra styret utformes iht strategiplanens hovedmål og
fremdrift/oppnåelse

1.3 Sikre god rekruttering på tvers av kjønn og alder, med fokus spesielt på unge og
kvinnelige utøvere.
Prioriterte tiltak:
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.5

Aktivt legge til rette for rekruttering og opplæring av unge skyttere
Utarbeide tilrettelagte aktiviteter for unge skyttere
Se på alternative muligheter for tilrettelegging for kvinnelig skyttere
Sørge for like premisser i utvikling og støtte på landslagsnivå
Aktivt benytte seg av landslagsutøvere for bedre rekruttering og oppfølging

1.4 Utvikle medlemsfordeler og rabattordninger hos utstyrsleverandører
Prioriterte tiltak
1.4.1
1.4.2

Aktivt oppsøke leverandører for å etablere avtaler om medlemsfordeler hos
utstyrsleverandører
Vurdere medlemsfordeler hos andre relevante leverandører av generelle
tjenester som bank / forsikring / strøm etc
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2. Kompetanseutvikling
Det skal kontinuerlig arbeides med heving av kompetanse på alle nivåer og
organisasjonsledd for å fremme DSS ferdigheter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt
nivå.
DSSN skal:
2.1 Kvalitetssikre at elitesatsing utvikler og gir gode topputøvere med målbar
utvikling og gode internasjonale resultater.
Prioriterte tiltak
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

Fokusere på konkurranserelaterte skyteferdigheter og sportslig kvalitetsheving av
landslagene gjennom gjensidig forpliktene avtaler mellom utøvere og forbund
Sikre at aktuelle landslagsutøvere får nødvendige match trening på nivå III.
Opprette et tverrfaglig trenerteam på landslagsnivå med utvidet sportslig
trenerkompetanse (fysisk, mentalt og strategisk)
Utarbeide felles standard for vurdering av deltagelse på landslag

2.2 Etablere et rammeverk med instruktører og trenere for heving av den sportslige
kvaliteten i hele medlemsmassen
Prioriterte tiltak
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.2.6

Utarbeide opplæringsmoduler for trenere/instruktører tilpasset forskjellige
ferdighetsnivåer
Legge til rette for utvikling av klubb, regionale trenere og skyteinstruktører
Gjennomføre opplæring av trenere og instruktører i samarbeid med NROI
Vurdere egen opplæringsplan for unge skyttere for oppfølging og utvikling
Aktivt benytte landslagstrenere for bred kompetanseheving i klubbene
Utarbeide en håndbok for DSS treninger og matcher

2.3 I samarbeid med NROI legge til rette opplæring og utdanning av nye RO’er
Prioriterte tiltak
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.3.4

Sikre kontinuitet og geografisk spredning av RO-kurs
Aktivt utdanne flere instruktører for gjennomføring av RO-kurs
Vurdere incentiver for utførelse av RO arbeid
Vurdere incentiver for IROA utnevnelse
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3. Aksept som idrett
Det skal jobbes for at DSS blir akseptert og oppfattet en seriøs skyte aktivitet blant
den norske befolkning og fremmet som en idrett på høyt nasjonalt og internasjonalt
nivå.
DSSN skal:
3.1 Utarbeide en helhetlig kommunikasjonsstrategi og sikre at organisasjonens
politiske arbeid og aktiviteter er godt synlig i samfunnet
Prioriterte tiltak
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

Proaktiv sørge for at DSSN er får riktig vinklet presentasjon i medier og omtaler
av positive og negative hendelser som berør vår aktivitet
Utarbeide informasjonsplan og innhold mot politikere og samfunnsinteressenter
Vurdere etablering av egen kommunikasjonssjef for DSSN
Identifisere flere offentlige arenaer hvor DSSN skal være representert
Aktivt benytte seg av media som positiv kommunikasjonsbærer av dynamisk
sportskyting

3.2 Sikre ivaretakelsen av bærekraftige og fornuftige rammebetingelser for dynamisk
sportskyting.
Prioriterte tiltak
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Aktivt identifisere og gjennomføre tiltak og aktiviteter mot premissgivere
Vurdere hvordan være aktivt synlig i offentlig debatter som berører dynamisk
sportskyting
Invitere premissgivere på nasjonale og nordiske matcher for opplevelse av
dynamisk sportsskyting
Utarbeide og vedlikeholde oversikt over rammebetingelser som er etablert, på
høring eller i en utarbeidelse fase som berører dynamisk sportsskyting

3.3 Sikre sportsskytingens omdømme, slik at vi har tillit i befolkningen og at lover og
regler utvikles i tråd med våre interesser
Prioriterte tiltak
3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.3.4

Fremme positive saker om DSS i media ved å presentere gode rollemodeller av
begge kjønn
Utarbeide profesjonelt informasjonsmateriale for bruk mot det offentlige rom
Gjennomføre omdømmemålinger for å sikre målrettede tiltak for positivt
omdømme
Fortløpende vurdere om og hvordan DSSN kan inkluderes i nasjonale
paraplyorganisasjoner med bred offentlig tyngde
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4.

Anleggsutvikling
Det skal jobbes for at alle potensielle og aktive dynamisk sportsskyttere skal ha
rimelig tilgang til lokale DSS klubber og gode banefasiliteter for utøvelse av sporten i
hele Norge.
DSSN skal:
4.1 Vurdere nye og vedlikeholde eksisterende avtaler med andre skytterorganisasjoner for å sikre medlemmene adgang til gode baner og
treningsmuligheter.
4.2 Utrede muligheter for etablering av et DSS riksanlegg
4.3 Etablere gode råd for utvikling og vedlikehold av gode baneforhold
4.4 I samarbeid med klubbledere søke bredt i bistandsordninger for etablering og
vedlikehold
Underpunktene i 4 har ingen prioriterte tiltak, og vil være åpen for forslag og
vurderinger i perioden.
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