
 

Vestfold Skyttersamlag 

Allmøte 2011 

Tid (dato, klokkeslett): 14.11.2011, kl 18.00-21.00 Sted: Sem skytterlag 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland 

Antall deltakere: Vestfold skyttersamlag: Ole Jørgen Solli, Linda Herland, Tom Knudsen. 

 

Andebu skytterlag: Yngve K. Hjerpekjønn, Ken A. Davidsen. 

 

Holmestrand: June Susanne Transeth. 

 

Nøtterø: Harald Enger, Bjørn Egil Hansen, Dagfinn Johnsen, Tor J. Nystuen, 

Anders Mathisen, 

 

Sandar og Sandefjord: Irene Knudsen Bøe, Henrik Steinsholt, Kristian Henrik 

Dahl, 

 

Sem: Ottar Steinstø, Ragnar Flaatnes, Lene Sivertsen, Patric Stolt Nilsen, 

Kristian Gjølberg, Tommy Gjølberg, Anders Øiehaug 

 

Slagen: Knut Ove Muldsvor 

 

Styrvoll: Hans Kristian Wear, Bjørn Lennart Vorre, Olav Jarle Røsholt, 
 

 
 

 

 

Sak Diskusjon og konklusjon 

Sak 1/2011 Vestfoldcup: 

Skytterne er positive til bindende påmelding til Vestfoldcupen. 

Det er noe usikkerhet vedrørende poengberegning/reglement for Vestfoldcupen; 

Det er å finne på Lillefix (vestfold-skyttersamlag.com). 

Det kom inn forslag om å arrangere Vestfoldcupen innendørs på vinteren i stedet 

for på banen om sommeren; Samlaget vil sende ut en forespørsel angående 

interessen for en 15m-cup. Det vil da bli bindende påmelding. 

 

Sak 2/2011 Avis cup: 

Det er ønske om å endre Aviscupen til et skyte barometer (uten finale). Man 

ønsker også å utvide antallet skyttere på listen i avisen. 

Sak 3/2011 ØM bane: 

Skytterne kan selv danne lag og delta på ØM bane. Samlaget betaler påmelding, 

men ikke kjøregodtgjørelse eller overnatting. Skytterne i Vestfold ønsker å ha 

ØM bane på våren i stedet for på høsten – som en oppkjøring til banesesongen. 

 

Sak 4/2011 ØM felt: 



Grovfelten fortsetter som før. 

Finfelten består av tre skyttere fra hver av klassene: R, ER, J, V65 og V73. 

Vestfold er foreløpig negative til å delta her. Man bør heller satse på 

stevner/karuseller i nærere områder (Telemark). 

 

Sak 5/2011 Samlagsstevnet bane: 

Diskusjon om samlagsstevnet skal arrangeres over én eller to dager; Dette bør 

avgjøres ut i fra kapasitet hos den enkelte arrangør samt antall påmeldte. Det må 

diskuteres med det arrangerende laget, og avtales derfor år for år. 

Det kom ønske om å kunne skyte den dagen hvor finalen går, og ved behov åpne 

for lag på lørdagen (slik at flest mulig får mulighet til å delta). 

Premiering så snart finalen i den enkelte klasse er ferdig; Avgjøres i forhold til 

agendaen til arrangørlaget. 

Kanskje man kan bruke skytebarometeret fra avisen til å seede lagene på 

samlagsstevnet. 

 

Sak 6/2011 Diverse lagskytinger: 

 

Vestfold-Telemark: 

Når pokalen for Vestfold-Telemark går ut, ønsker Vestfold en pause fra denne 

lagskytingen. 

 

Ønske om å endre reglene for uttak til lagskytingen til LS; Reglene står fra 

vedtak på tidligere allmøte. 2012 er siste året med gjeldende vedtak. 

 

Man ønsker å styrke lagfølelsen til laget som skal representere Vestfold på LS. 

Med felles treninger eller lign. i forkant av LS. 

 

Nøtterø ønsker likevel ikke å arrangere både samlagsstevnet og to LS-uttak; 

Styrvoll tar LS-uttakene. 

 

Styrvoll kommer til å arrangere feltstevne lørdag 10. februar 2012 (samme helg 

som feltsamlingen). 

 

 

Sted og dato: Holmejordet, 25. november 2011 Signatur: Linda Herland 

 


