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Bakgrunn 

Jfr. DSSN sin strategiplan er det et prioritert tiltak å aktivt legge til rette for rekruttering og 

opplæring av unge skyttere. Videre utarbeide tilrettelagte treninger/samlinger/aktiviteter. 

 
Seleksjon 

Junior er for tiden en liten kategori og seleksjon bør ta hensyn til dette. I utgangspunktet bør 

junior skyttere som er villig til å satse få tilbud om kontrakt. Engasjement og vilje til å satse er 

viktige elementer i en fase hvor kategorien har som ambisjon å bli større. Det stilles noen 

krav til ferdigheter med tester/prøver som må bestås. 

 

Motivasjon 

Junior skytterens motivasjon og ferdigheter må kartlegges slik at junior kaptein sammen 

med kapteinsrådet kan legge best mulig til rette for å få de beste forutsetningene for å 

lykkes i mesterskap. 

 

Lag vs. individuelle skyttere 

Vår sport 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 junior-skyttere og lag 

Frem til laguttak kan junior-skytterne være sammen med den divisjon de skyter, bare med 

juniorer, eller sammen med alle som er i de ulike satsningstroppene. 

 
Etter laguttak er det naturlig at skytterne i samråd med junior kaptein utarbeider en plan 

for hvordan skytterne og lagene skal utvikles individuelt og sammen fram mot mesterskap. 

Dette kan f.eks. gjøres med å skyte matcher sammen, kurs med ekstern instruktør, trene 

sammen, trene alene etc. 

 
Junior kaptein vs. divisjonskapteinene 

Divisjonskapteinene har det overordnede ansvaret for sin divisjon. Junior kaptein har 

ansvaret for rekruttering av junior-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 

Junior kaptein er ansvarlig for laguttak til mesterskap på lik linje som de 

øvrige divisjonskapteinene. 

 

Arbeidsoppgaver Junior kaptein 

● Ansvarlig for seleksjon, herunder kartlegging av motivasjon 

○ Uttak av individuelle junior skyttere 

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

 

● Kontrakter for aktuelle junior-skyttere i samråd med 

divisjonskapteiner. 

○ Juniorkaptein sender ut kontrakter og signerer på vegne av kapteinsrådet 

 

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

kapteinsrådet 

○ Herunder uttak av mesterskapskaptein(er) 
 

● Gjennomføre samlinger for Junior skyttere 

○ Enten som egne samlinger, sammen med andre, eller ved mesterskap. 

 
 
 

 
Roy Thorud  

Junior Kaptein  

Satsningstropp DSSN 


