Pressemelding
Nedleggelse av Den norske skytebasforening
Den norske skytebasforening legges i dag, torsdag 11. februar 2010 ned.
etter 6 års drift. Foreningen ble stiftet 3.1.2003.
D.N.S.F. har vært en interesseforening med en bred sammensetning av medlemmer fra små og
mellomstore bedrifter og private personer som driver med fjellsprengning.
Den Norske skytebasforening har deltatt aktivt i bransjerådet for fjellsprengning i Norge de siste år,
og oppnådd mange gode resultater. En av de største utfordringene foreningen har hatt var å få orden
på sertifikatordningen. 4. januar 2010 ble det vedtatt en ny forskriftsendring fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne endringen fører til at den gamle sertifikatordningen
oppheves og erstattes med helt nye. Krav til bergsprengningsleder og bergsprenger m. v er en av
flere endringer.
Den norske skytebasforening har i tillegg vært drevet med lite ressurser og lite kapital, noe som også
gjør det vanskelig å kunne fortsette driften. Vi har hatt mange hyggelige henvendelser fra
sprengningsmiljøet i Norge og delt mange gode erfaringer med både medlemmer og andre som er
involvert i faget.
NFF (Norsk forening for fjellsprengningsteknikk) utøver mange av de samme funksjoner som
skytebasforeningen blant ved sitt arbeid i skytebaskomiteen.
Sett ut i fra en helhetsvurdering er det ikke lenger behov for to interesseforeninger med samme formål.
Vi ser det derfor som formålstjenlig å legge ned interesseforeningen og håper at NFF eller andre
bransjeorganisasjoner vil aktivt bidra til å fortsette den positive utviklingen i bransjen.
Det er en lang vei igjen, men arbeidet er kommet godt i gang.
Skytebasforeningen har blitt kontaktet av NFF (Norsk forening for fjellsprengningsteknikk) som er villig
til å overta medlemmer som ikke allerede er innmeldt i deres organisasjon.
Den Norske skytebasforening har derfor gitt NFF mulighet til å kunne tilby et medlemskap hos dem,
men at dette er opp til deg/dere og selv vurdere.
NFF vil i den anledning tilby gratis medlemskap for inneværende år for de som ønsker det.
Se for øvrig vedlagte skriv fra NFF.
Den Norske skytebasforening vil i denne sammenheng presisere at vedtaket om å legge ned
foreningen er vurdert ut i fra en helhets vurdering, og ikke i form av den er tilbudt noen som helst form
for økonomisk kompensasjon eller andre ytelser. Verken NFF eller andre bransjeorganisasjoner har
påvirket det valg som nå er foretatt.
Den Norske skytebasforening vil i denne anledning for takke alle de medlemmer som aktivt har bidratt
til at vi har kommet et langt stykke lenger en der vi var i 2003.
Det vil ikke bli sendt ut noen medlemsavgift for 2010.
Foreningen har ingen gjeld, innestående kontanter eller andre verdier som skulle tilfalle medlemmer
eller leder av foreningen. Internettsidene www.skytebasen.no vil bli stengt fra og med 11.02.2010
Vi takker alle sammen for denne gang og ønsker dere lykke til videre. Bransjen trenger dere
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