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Bakgrunn 
Pistollandslaget har i de siste Level 4 og 5 mesterskapene stilt med lady lag. Det har være 
en ubetinget suksess, hvor det har blitt medaljer i alle de siste mesterskapene. 
Hilde verdensmester individuelt i 2014, og bronse individuelt i 2017. Lagsølv i VM 2017 og 
lag bronse i EM 2019. Første internasjonale lag medalje for Norge i denne sporten siden 
tidlig 70 tallet. 

Seleksjon 
Lady er en voksende kategori og seleksjon bør ta hensyn til dette. I utgangspunktet så bør 
lady skyttere som er villig til å satse få tilbud om kontrakt. Engasjement og vilje til å satse er 
viktig elementer i en fase hvor kategorien har som ambisjon å bli større. 

Motivasjon 
Lady skytterens motivasjon må kartlegges slik at lady kaptein sammen med kapteinsrådet 
kan legges best mulig til rette for at lady skytterene skal få de beste forutsetningene for å 
lykkes i mesterskap. 

Lag vs. individuelle skyttere 
Sporten vår er først og fremst individuell, men lagresultater er også viktig. Det har flere 
mesterskap vist oss. Derfor må også seleksjonsprosessen ta høyde for dette.  
Hvordan sette sammen det beste laget eller de beste lagene er viktige spørsmål. Hvilken 
divisjon skal det satses på etc. 

Utvikling av lady-skyttere og lag 
Fram til laguttak er det naturlig at lady-skytterne er sammen med den divisjon de har skrevet 
kontrakt med eller sammen med alle som er i de ulike satsningstroppene. 
 
Etter laguttak er det naturlig at skytterne i samråd med lady kaptein utarbeider en plan for 
hvordan skytterne og lagene skal utvikles individuelt og sammen fram mot mesterskapet. 
Dette kan f.eks. gjøres med å skyte matcher sammen, kurs med ekstern instruktør, trene 
sammen, trene alene etc. 

Lady kaptein vs. divisjonskapteinene 
Divisjonskapteinene har det overordnede ansvaret for sin divisjon. Lady kaptein har ansvaret 
for rekruttering av lady-skyttere til alle divisjonene samt uttak av individuelle skyttere og lag 
til mesterskap på lik linje som de andre divisjonskapteinene. 
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Uttak av skyttere og lag til mesterskap 
Lady kaptein er ansvarlig for laguttak til mesterskap på lik linje som de øvrige 
divisjonskapteinene. 

Arbeidsoppgaver Lady kaptein 
● Ansvarlig for seleksjon, herunder kartlegging av motivasjon 

○ Uttak av individuelle lady skyttere  
○ Uttak av skyttere som en del av et lag vil ha medaljesjanser 

● Innspill til kontrakter for aktuelle lady-skyttere i samråd med 
divisjonskapteiner. 

○ Divisjonskapteinene sender ut kontrakter og signerer den på vegne av sin 
divisjon og lady kaptein 

● Ansvarlig for uttak av enkelt skyttere og lag til mesterskap i samråd med 
kapteinsrådet 

○ Herunder uttak av mesterskapskaptein(er) 
● Gjennomføre samlinger for Lady skyttere 

○ Enten som en Level 3 eller som en egen samling 
 
 
 
 
Tone Østreng Tsigakis 
Lady Kaptein 
Pistollandslaget DSSN 
 


