
Kongsberg, 2023-02-01

Hei,

Det er hyggelig å se at det er engasjement i forbundet, og at posisjoneringen i forhold til
kommende forbundsting har startet. Det er imidlertid ikke så hyggelig at engasjementet er
negativt rettet mot enkeltpersoner i NROI.

La meg aller først påpeke at dette skrivet ikke handler om at man skal “kneble debatten”
eller nekte noen å komme med meninger og innspill. Tvert imot, vi ønsker alle innspill,
forslag eller hva det måtte være velkommen. Vi har faktisk bare et krav til dem, og det er at
de er konstruktive. Realiteten er at vi ikke får noen. I ekstremt få tilfeller har man fått forslag
og innspill som ikke er dypt fundert i individets egeninteresse. Jeg tror ikke i noe tilfelle vi har
fått inn forslag som har vært utarbeidet på en slik måte at det er lett å gjøre noe konstruktivt
med dem.

I høringssvar på revidert godkjenningskurs fremkommer det rykter og beskyldninger rettet
mot Espen Fiskebeck og hans rolle i utarbeidelsen av nye kurs for NROI. Et konkret rykte
går på at Espen skal motta betaling for instruktørkursene og at dette går direkte til han.
NROI kan ikke annet enn å stille seg uforstående til dette og si at dette er kategorisk feil. I
skrivende stund har ingen betalt en krone for instruktørkurs og Espen har ikke mottatt noe
som helst form for vederlag for jobben. Espen har ikke engang fått dekket utgifter for sin
innsats.

DSSN er en åpen organisasjon, klubbledere kan på et hvilket som helst tidspunkt sende
spørsmål til NROI om økonomiske disposisjoner vi gjør, så vil vi etter beste evne forsøke å
besvare disse.

Som NROI Chairman utpekt av styret, har jeg delegert ansvaret for utarbeidelse av kurs og
som Hovedinstruktør til Espen Fiskebeck. Jeg har full tillit til at han løser oppgaven, som han
etter mitt skjønn til nå har forvaltet på en forbilledlig måte. Man har forsøkt å få til nye kurs
siden 2019 uten å lykkes. Når man får noen som vil og som viser med handling og ikke ord,
så ønsker noen å drepe engasjementet med svertekampanjer og løgn. Det er på tide at de
som ikke representerer denne ukulturen tar bladet fra munnen, eller så er jeg redd for at de
ondsinnede ryktesmedene til slutt vil lykkes.

Jeg håper at disse usanne og sjikanøse ryktene ikke stammer fra medlemmer i NROI, da de
må anses å stride mot DSSN sine etiske retningslinjer og vil reise stor tvil om vedkommende
vil kunne overholde Range Officer’s Creed i en konkurransesituasjon.
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I den senere tid har DSSN sine forbundsting, klubbledermøter og facebookgrupper blitt en
teaterscene hvor all selvopphøyelse og løgn har blitt vedtatte sannheter. Bare de blir ytret
høyt nok og lenge nok. Engasjement og frivillighet er veldig bra. Vi er helt avhengig av
frivillighet, men om bidraget når alt kommer til alt er netto negativt, så synes jeg man bør
tenke over om man burde avstå. Om man sliter å finne svaret på dette regnestykket, så skal
ikke jeg i fortsetningen være sjenert med å si min mening om akkurat det offentlig. Dette har
fått holde på for lenge, og det er nok nå. Fremferden går utover enkeltindivider og dreper
engasjementet. Vi må skape en kultur hvor man løfter og hjelper de som bidrar, men man bør
også være forberedt på å bli møtt med kritiske spørsmål, når man uhemmet sprer om seg
med løgner og tendensiøse ytringer i offentlige sammenhenger.

Jeg tror mange har holdt tann for tunge på forbundsting, fordi man har tenkt at det dør av seg
selv om man ignorerer det. Det opphører nå. Når det går utover mennesker som øser
ubegrenset av sin fritid inn i forbundet, for fellesskapet, så har vi strukket strikken altfor langt.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å møte rykter og sladder med sunn skepsis. Her kan
man få god hjelp av Kipling’s seks ærlige tjenere;

Jeg har seks ærlige tjenere,
de har lært meg alt jeg vet og deres navn er:

Hva og Hvorfor og
Når og Hvordan og

Hvor og Hvem

– Rudyard Kipling

Måtte Kipling vise oss veien,
Kjell R. Kjørstad,
NROI Chairman
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