
Junior DSSN
Klubbledermøtet 30.10.21

--------------------------------------------------

• Informasjon/status juniorer

• Min (Roys) erfaring/tanker/ideer

• Feedback og forslag fra klubblederne



Roy Thorud

Juniorkaptein landslag pistol (fra august 2021)

• Svært aktiv skytter siden 2012
• Vært i DSSN styret og er i valgkomite

• RO og instruktør (også i NROF)

Økonomi/regnskap – Men:
Jobbet med barn og unge siste 20 år 

– deriblant lærer på NTG-U
(Norges Toppidrettsgymas Ungdomsskole)



• Superjunior = under 16 år

• Junior = 16 – 21 (tom 20 år)

DSSN / IPSC:



August/september:
Mail med kopi foresatte, 
Purring og kontakt via annet.



Undersøkelse av disse 50 juniorer:

Aktive (trener/skyter jevnlig) 11
Ikke aktiv nå (mulig tilbake senere) 13
Ikke kurs 3

Ikke svart 23

DSSN medlemskap gratis for juniorer



De 11 aktive juniorer:
Gutt 10 Gutt 11 Gutt 13 Gutt 14Gutt 14

Gutt 14 Gutt 17 Gutt 17 Gutt 18 Gutt 20 Jente 18

Østlandet 5 stk
Vestlandet 6 stk



Konklusjon:

DSSN har av sin medlemsmasse svært få juniorer/superjuniorer.
De aktive juniorer utgjør en ørliten andel av total.

Mer eller mindre alle kommer inn via sine foreldre (da pappaer).

DSSN kan nok si – «Vi er helt i startgropa hva gjelder juniorer. 
Vi må starte i det små og bygge dette opp sammen»



Barn  og unge -
skyting







Satsningstropp/
landslag

Klubber ved klubbledere
Forbundsstyret

Fagråd Junior
NROI

Andre grupper



Barn  og unge
Sportsskyting





Kun eksempler for alder 
(gjelder en gutt).

Fysisk og psykisk modning 
og motorikk vil variere mye 
for barn 

Mulig fremdrift for en junior



Roy sin mening om Air:

• AIR inn i DSSN/IPSC som offisiell/konkurranse 
= NEI

• AIR inn som trening i hjem/hytter/klubber 
og på L1

= JA
Dette gjelder også 22 cal.

10 skudd fra 3 meter

Air supert for våpenhåndtering
og grunnleggende trening

Lager ikke hull i skivene



Standard fra idrettsskole





Satsningstropp DSSN Juniorer

Den 20.10.21 besluttet i kapteinsråd å endre fra å tilhøre divisjoner til å 
være egen klasse «juniorer». Ligger under juniorkaptein (tett 
samarbeid med divisjonskapteinene).

«Hva barn/unge skyter med spiller ingen rolle»

Pr. 30.10.21 er det 2 juniorer i satsningstropp – gutt 14 og gutt 13
Ønsker og står parat til å ta i mot flere!





Klubber jeg vet 
gjør noe for 
juniorer:
• Kongsvinger PK
• NOP

• Hokksund PK
• Asker skyteklubb
• Farris sportsskytere

• OKTS
• Bergen PK

• Garantert flere!



Tiltak for å øke juniorer (satsning) i DSSN - Forslag fra Roy Thorud
• Normalt kurs, sammen med andre, men tilrettelegging for 

barn/unge

• Eget juniorkurs (tilrettelegge for alder)

• Senke krav (NROI) til godkjenning (ikke sikkerhet, men mot 
kunnskap/eksamen regelverk)

• Gratis kurs

• Gratis medlemskap i klubber (er jo hos DSSN)

• Egne kurs/samlinger/matcher (superjunior og junior)

• Gratis fee på matcher

• Egne squadder

• Speedticket på matcher (spes de yngste)

• Premier på alle matcher

• Trening og tilrettelegging med air og 22 cal på klubb og L1 
matcher

• Uten kurs på Steel med 22 cal. (rifle og pistol) –
krever spes RO/skyteleder

• Hensynta og tilrettelegge for juniorer ved 
avanserte stager (eks. weak hand). 

• Hensynta bygging av stager (for lave personer)

• Tilbud om satsningstropp (landslag)

• Tilbud fra klubb/arrangør om å hente/frakte 
juniorer (ikke være avhengig av foreldre)

• Sponsing leverandører av utstyr

• Rabatt på utstyr

• Sponsing av DSSN

• Kvalifisert trener fra DSSN/landslag

• Markedsføring/informasjon mot andre 
skytegrener og åpent ut mot alle.



Superjuniorer

Europa-
mester 2023?

Europa-
mester 2026?

Hva skal til?
• Egenmotivasjon og trening
• Oppfølging av foreldre
• Oppfølging av klubb
• Oppfølging av DSSN



Så kjære klubbledere

• Ikke se begrensninger.

• Se muligheter, tenkt nytt – vær positiv til juniorer. Sikkerhet –
sikkerhet – sikkerhet – men lag morsomme aktiviteter under 
tilrettelegging. Komme i gang, gjøre noe – lite eller stort!

Fra udir:



Spørsmål/innspill/kommentarer:


