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Bakgrunn
Pistollandslaget har i de siste Level 4 og 5 mesterskapene stilt med seniorlag. Production
Optics (S) laget fikk en pallplassering i EM i Serbia 2019. Det norske laget med Henning,
Steinar og Odd viste at det er mulig å hevde seg også i senior kategorien. Konkurransen der
er beinhard og det skal jobbes hardt for å i det hele tatt ha en sjanse.

Seleksjon
Seniorskyttere er ferskvare! Generelt er det slik at de yngste seniorene har de beste
forutsetningene for å levere gode resultater. Det er viktig at kapteinsrådet med seniorkaptein
følger med og snakker med de som til enhver tid er på vei inn i seniorrekkene og sjekker ut
om de er villige til å satse i større mesterskap og hvilke divisjoner. Seleksjon bør ha som
hensikt å ta ut individuelle skyttere og lag med medaljesjanser.

Motivasjon
Det er en potensiell utfordring at de som er gode skyttere når de blir seniorer også har holdt
på lenge med sporten. Derfor må den enkeltes motivasjon for å delta på mesterskap
kartlegges og etter en lang skytekarriere så er det naturlig at seniorskyttere motiveres av
ulike forhold. Det er derfor viktig at det tilrettelegges for individuelle behov. Seniorkaptein har
en viktig rolle med å avklare og sammenfatte motivasjonsforhold slik at hensyn innenfor
rimelighetens grenser kan tas.

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 de beste lagene basert på de beste skytterne, blir et sentralt
spørsmål.
Slik som det ser ut nå vil det være naturlig å satse mot to seniorlag. Ett med jernsikter Prod/Classic/Standard og ett mot Rødpunktsikte - Open/PO/POL.
For å oppnå dette må kanskje en eller flere senior skyttere motiveres til å skyte en annen
divisjon enn det de normalt konkurrer i, for at laget eller lagene skal oppnå best mulig
resultat, da helst pallplass. Eventuelt divisjonsbytte skal være basert på frivillighet og i dialog
med seniorkaptein samt at det bør avklares så tidlig som mulig i forhold til aktuelt
mesterskap.
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Utvikling av seniorskyttere og lag
Frem til laguttak vil skytterne skyte og trene som vanlig. De vil få tilbud om det samme som
alle de andre i satsningstroppen. Dialog mellom den enkelte skytter og Seniorkapteinen er
essensielt for at vi skal få det rette laget på plass til mesterskapet.
Etter laguttak er det naturlig at skytterne i samråd med seniorkaptein 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.

Uttak av skyttere og lag til mesterskap
Seniorkaptein er ansvarlig for laguttak til mesterskap på lik linje som de øvrige
divisjonskapteinene.

Arbeidsoppgaver seniorkaptein
●

●

Ansvarlig for seleksjon, herunder kartlegging av motivasjon
○ Uttak av individuelle skyttere med medaljesjanser
○ Uttak av skyttere som en del av et lag vil ha medaljesjanser
○ Utsendelse og signering av kontrakter.
Ansvarlig for uttak av enkelt skyttere og lag til mesterskap i samråd med
kapteinsrådet
○ Herunder uttak av mesterskapskaptein(er)

Folke Myrvang
Seniorkaptein
Pistollandslaget DSSN
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