Årsmelding
2013
1. Styret.
Styret har i perioden bestått av Torbjørn Furuhovde, Folldal – formann,
og Hans Sollid – Alvdal – sekr.
Som tidligere år har styret ikke hatt noe formelle møte i perioden. Sakene er avgjort av
formann og sekretær i fellesskap. Dette kan være praktisk, men det er vel ikke typisk
demokratisk. Sekr. har i en periode vært indisponert grunnet sjukdom, men valgte å kjøre
løpet med en noe begrenset innsats.
2. Dovrefjellcupen 2013.
Arbeidet med å sette opp terminlista gikk som v anlig greit med 15 stevner derav de fem beste
som tellende. Vi sendte som før på forhånd ut et ønskeoppsett til de berørte samlagene til
orientering. Den rokeringen vi gjorde i fjor med å bytte dato for Sabotørfelten på bekostning
av dato som i lang tid var brukt av Tynset og Savalen. Dette viste seg å bli en forhåpentligvis
permanent ordning. Erfaringene også i år viste at dette var en riktig rokering.
Men vi gjentar det vi skrv i fjor: vi skal være veldig forsiktige med å gjøre flere slike
endringer nå. Dovrefjellcupen er nå så godt etablert i skytternes opplegg for sesongen og de
enkelte samlags termionlister at vi nå bør tenke oss godt om før vi gjør ytterligere endringer.
Romsdal
Lista ble også i år satt opp uten stevner i Romsdal, noe som vi fortsatt synes er riktig. DCcupens nedslagsfelt er fortsatt Romsdal, og det er igjen grunn til å gi honnør til de skytterne
derfra som trofast møter opp på våre stevner. Vi er takknemlige for deltakelse og impulser fra
skytterne derfra.
Nordover
Styrets strategiske tekning med å legge flere stevner nordover mot Trøndelag for å få med
større deltakelse derfra, ser ut til å lykkes gjennom flytting av Sabotørfelten.
Klassikere
Vi har innarbeidet begrepet de tre ”klassikere”; Sabotørfelten, Rindal/Rindalsskogen og
Glåmos/Røros. Gledelig var at vi også i år fikk et dobbeltstevne i Nord-Gudbrandsdal, et
tilbud som bør være et fast innslag ut fra det å oppnå en rimelig geografisk fordeling..
Alvdal inn som reserve
Dobbeltstevnet i Nord-Gudbrandsdal fikk et beklagelig frafall i år i og med at
Dovre&Dovreskogen fikk et krav om baneleie i Lislia fra Forsvarsbygg på kr. 3000. Dette er

meget beklagelig og betenkelig i og med at dette gjør at økonomien i stevnet ødelegges og arr.
valgte derfor å avlyse stevnet. Det var riktignok litt intern uenighet mellom
Dovre&Dovreskogen og medarr. Reinskytten, men her måtte det tas en avgjørelse slik at
reservearr. Alvdal kunne kobles inn så tidlig som mulig. Dette gjør at vi fortsatt hjåper på en
løsning med Dovre&Dovreskogen slik at vi opprettholder dobbeltstevnet i NordGudbrandsdal. Alvdal og Skurlagsstevnet blir derfor å betrakte som fast reservearr. i åra
framover.
Stor spredning
Deltakelsen viser fortsatt stor spredning og årets cup har fortsatt en forflyting nordover og
vestover. Rindølene står også i år fram som et lag som alle bør kunne ta lærdom av. Der satses
det virkelig på feltskyting, både arr.messig og rent sportslig innen laget. Tyngdepunktet ser ut
til å forflytte seg i retning Nordmør. Det er gledelig og de andre samlagene må ta dette som ei
ekstra utfordring.
Positive tilbakemeldinger
Tilbakemeldingene fra stevnene ellers var at de også i år holdt et høyt nivå rent arr. teknisk.
Vi vil gi de arr. lagene honnør for dette. Vi kunne ikke i år la skytterne framføre sine
synspunkt på stevnene på et diskusjonsforum på hjemmesida. Dette skal vi komme tilbake til
neste år.
Vi har også mange positive tilbakemeldinger på cupen generelt fra skyttere som er mer enn
villig til å reise rel. langt for å kunne delta på disse DC-stevnene som bør ha det i seg at de
garanterer et kvalitetsstevne med ulike utfordringer.
Vi har også fått positiv tilbakemelding på medaljene som Dovre&Dovreskogen brukte på sitt
stevne med egen DC-relatert logo. De fortjener en ekstra honnør for dette, et eksempel til
etterfølgelse.
Vi fikk også veldig positiv respons på den måten vi avviklet finalen på grovfelt på. Her var
det lukket anvisning og ingen visste noe før under premieutdelinga der hver klasse ble kalt
fram og en og en skytter fikk stå ett skritt fram for å bli meddelt sitt resultat. Stprspenning helt
til slutt.
Tendens
Skal en så summere opp dette med stevnene, ser en tydelig at framtidas stevnemodell går på
dobbeltstevner som enten ligger nært inn til hverandre med ditto kort kjøretid mellom eller to
stevner som skytes langs ei og samme løype med ei god pause undervegs. Det er ingen tvil
om at dette er framtidas arr.modell. Det jobbes med ideer rundt å forlenge Sabotørfelten.
Organisasjon
Sekr. Hans Sollid har varslet at han fortsetter. Dovrefjellcupen styres i hovedsak av sekr. hans
Sollid i samråde med formann Torbjørn Furuhovde, men sekr. er i nær dialog med arr.,
spesielt framheves Rindal skytterlag som en viktig kompetansebase.
Dette er jo en temm elig udemokratisk form for organisasjon, men det er den eneste måte vi
får dette til å fungere på.
Vi gjentar med de viktigste problemstillingene fra årets cup:
1. Nøyaktig avstand på 100 m. Avvik må publiseres på oppslag og på standplass.
2. Innskytingshold på finfelt. Som en konsekvens av at det i år kun er lov å benytte cal. 22 i
rekruttklassa, er det ønskelig at det enten innføres et innskytingshold som ikke teller eller at
det første holdet er såpass lett at det vil fange opp treff sjøl med cal. 22 og ulike vindforhold.
Det er ingen tvil om at disse unge skytterne står ovenfor store utfordringer mht til skruing i

forhold til avdrift, ja faktisk så store utfordringer at sjøl en garvet 5.klassing ville ha fåptt noe
å bite i.
3. Merking av figurer/avikende gruppering
Det bør være et mål at alle følger standardoppsett med fem og fem i gruppa med utheving av
midtfigur og mellom figurgruppene som er tydelig på alle skyteavstander.
4. Skifting av figurer der innertreffstreken er utslitt. På finfelten kan det være nødvendig å
bytte figurer opptil flere ganger i løpet av et stevne.
Resultatservice
Resultatservice med presseliste går nå bedre, men det er fortsatt noen lag som ikke klarer å
produsere såkalte presselister i tide. Kravet må være at det skal foreligge presseliste innen kl.
19.00 stevnedagen.
Likeledes har vi også i år ikke fått innbydelser så fort en kunne ønske fra alle arr. Det er sterkt
å beklage.
Det mangler også en del på at arr. merker sine presselister med DC-nummer før navnet på
stevnet,, eks. DC-1 Budalsfelten. Det er dette som kommer inn i avisene og på den måten
synliggjør Dovrefjellcupen.
Styret har heller ikke i år klart å få sendt ut premielister og premieoppgjør innenfor fristen satt
i Skytterboka. Dette er bare å beklage og skyldes stort arbeidspress hos sekr. Premieoppgjør
forelå 15.08 da også pengene ble sendt. og årsmelding forelå 15.08. Her må en kunne skylde
på sekr. rehabiliteringsfase etter kreftsjukdommen.

Statistikk:
Ser en på statistikken, slår det en at en fortsatt er inne i en positiv utvikling. Statistikk følger med som eget
Vedlegg. .Ser en på antall enkeltstarter , er det spesielt er deltakelsen i eldre rekruttklassa imponerende. Vi ha
boom i rekruttklassa i fjor tross for at det i fjor ble innført påbud om å skyte med ca. 22 i denne klassen.
Men vi ser at antall enkeltstarter går ned fra rekordtallet i fjor og at det er nedgang spesielt i kl. 3 og V55.
Den samme tendensen ser vi i antallet forskjellige skyttere som deltar. Ett unntk i år har vært kl. 5 der det va
som feltar på flere stevner.

3. Hjemmeside.
Arbeidet med hjemmesida har gått bra, Vi gjentar det vi har skrevet tidligere; vi har fortsatt
noe å gå på, spesielt dette med å bruke hjemmeside som en kunnskapsbase for arrangørene
der vi vil legge inn eksempler på gode løsninger når det gjelder arr. teknikk. Vi oppfordrer
skyttere og skyttersamlag til å komme med meninger og forslag. Ordningen med
diskusjonsforum etter hvert stevne har fungert veldig bra og viser stort engasjement blant
deltakerne.
Også i år har sekr. blitt avlastet med resultatoppfølging av Monica Hjelle fra
Dovre&Dovreskogen slik at han kan mer rendyrke drifting av hjemmesida. Dette har fungert
veldig bra. Vi retter en stor takk til Monica Hjelle for godt utført arbeid.
4. Økonomi
Stevnekontingenten på kr. 20 ser ut til å være akseptert av skytterne. Vi fordeler dette med kr.
15 til premiering og 5 til arr slik som i fjor. Dette gir i året driftsmessig overskudd på ca. kr.
500. Se vedlagte regnskapsutdrag – du finner dette nederst på vedlegget om statistikk.
5. Framtida

Styret vil til slutt også i år takke for mange positive tilbakemeldinger i forbindelse med årets
Dovrefjellcup
Vi føler også i år at vi er på rett veg, men innser at kursen om nødvendig både bør og skal
korrigeres undervegs. Fortsatt er og blir et problem at det ikke er noen som ”eier”
Dovrefjellcupen enn et par-tre entusiaster fra traktene oppunder Dovrefjellet. Men det er
mange som har veldig fine meninger som vi lytter til og prøver å gjøre noe i forhold til.
Når det gjelder terminlista for 2014, vil vi også i år sende et brev til impliserte samlag og
kretser med anmodning om å arbeide for samordning av dato for samlagsstevnene i felt.
Her vil vi slå tillyd for å sikre våre tre klassikere en tilnærmet fast plass på terminlista, og at
dobbeltstevnet på Dovre/Lesja blir permanent..

Skyttersamlagene som har stevner i Dovrefjellcupen, gis frist til 15.09.13 å
komme med innsigelser mot denne årsmeldinga. Hører vi ikke noe skriftlig inne
denne datoen, er årsmeldinga å anse som godkjent fra samlagene.
Skyttere som har kommentarer til årsmeldinga, gir tilbakemelding pr. mail til
hans.sollid@fjellnett.no

Folldal/Alvdal 15.08.13
For Dovrefjellcupkommiteen
Torbjørn Furuhovde – form.
/s/

e.f.Hans Sollid –sekr./kasserer

