
 

Kontrakt mellom deltaker på instruktørkurs og utdanningsavdelingen i Vestfold skyttersamlag. 

Kurset starter fredag 26. okt. kl. 0800 og avsluttes søndag 28. okt. kl. 15.30   
Fredag 12 timer, lørdag 12 timer og søndag 7.5 timer 

 

Deltakeren forplikter seg til å delta i hele kursopplegget, fra kursstart til kursslutt. 

Dersom en deltaker ikke stiller uten gyldig grunn og ikke varsler i god tid, vil skytterlaget bli belastet med kroner 500 (femhundrekroner). 
Skytterlaget står fritt til å belaste deltakeren med denne summen. 

Deltakeren forplikter seg til å stille opp på et minimum av ungdoms arbeide i samlagets regi, i minimum en 3 års periode. Arbeid med seniorer 
er i hovedsak samlagsinstruktørenes arbeidsområde.  

Samlaget gjennomfører, per 2018, 1-2 instruktørkvelder for Jr /senior og 3 ungdoms samlinger. 
1 instruktørkveld til forberedelse av vinter og feltsamling samt 1 instruktørkveld til forberedelse av pinseleir (sistnevnte ved ønske og behov.) 

Sentralt kursbevis vil bli beholdt av samlaget til deltaker har bevist stå på vilje og engasjement gjennom svar på henvendelser og deltakelse på 
samlagets kurser (ungdomsarbeid) samt arbeid i eget lag. 

Undertegnede forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom kravet om minimumsdeltakelse ikke blir oppfylt. De påmeldte vil få beskjed om 
kurset bli avholdt eller ikke innen 10.oktober. 

 

 
 

 

Med skytterhilsen  
Tom Knudsen 

90144158 
Samlagsleder@vestfold-skyttersamlag.com 
www.vestfold-skyttersamlag.com 

 

 

 



 

Påmelding til instruktør kurs 1, 26-28. oktober. 
Se veiledende tidsplan. 

Deltakerne godkjenner følgende retningslinjer og meldes herved på instruktørkurs 1 i Vestfold skyttersamlags regi. 

 

 Ugyldig fravær uten erstatter (som godtar retningslinjene) belastes skytterlaget med kroner 500 (femhundrekroner) 

 Deltakelse på minimum 2 kurs dager på samlagets ungdomssamlinger (totalt 2x8 timer) samt eventuell forberedende kveld 
(instruktørkveld, 2-4 timer) Deltakelsen er et minimum og kan gjennomføres på en samling eller fordelt på flere eller alle. 

 Å opprettholde kontakt med utdanningsavdelingen, i form av ønsker og tilpassninger for den enkelte. Gi tilbakemeldinger på forespørsler 
og informasjon som blir send ut per e-post. 

 Stå til disposisjon i eget lags ungdomsarbeid.  

 Krav for å beholde instruktørbevis er minimum 25 instruktørtimer i løpet av de siste tre år (løpende). Gjennom arbeid i lag og eller 
samlag. 

 

 

Skytterlag:  

Navn Adresse Født 
(dd.mm. åå) 

E-post adresse Mobil.  /evt.  
Hjem tlf. 

Annen relatert 
informasjon 

      

      

      

      

      

      

      

 


