
 
 

 

 

Vestfold Skyttersamlag 
Allmøte om uttaksregler for lagskytinger  

Tid (dato, klokkeslett): 24.01.10 kl.11.00 Sted: Slagen skytebane 
Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen 
Deltakere: Vestfold skyttersamlag: Jan Engen, Tom Knudsen, Fredrik Orerød og  

Ann Kristin Å. Vikhagen. 

Nøtterø skytterlag: Nils Otto Mathisen, Anders Mathisen, Harald Enger,  
Bjørn Egil Hansen, Tor Jarle Nystuen og Svenn Holm. 

Sem skytterlag: Ragnar Flaatnes og Tore Søyland. 

Andebu skytterlag: Marianne Skjelland. 

Sandar og Sandefjord skytterlag: Irene Knudsen Bøe, Steinar Holtan Bøe og  
Christian Henrik Dahl. 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

 Generelt: 
Den generelle tilbakemeldingen er at initiativet til et 
allmøte for å diskutere uttaksregler for lagskytinger er 
svært positivt, men at man savner oppmøte fra flere lag 
og aktive skyttere. 

Følgende skyttere har gitt innspill i forkant av møtet: 

• Fredrik Fulsaas (Holmestrand og omegn) 

• Bjørn Tonny Stalsberg (Holmestrand og omegn) 

• Daniel Davidsen (Andebu) 

• Ken Davidsen (Andebu) 

• Mikael Nilsson Søyland (Sem) 

Harald Enger fremmet forslag om at gruppen satte opp 
en oversikt over momenter for hva vi ønsker å oppnå 
med nye uttaksregler og deretter prioriterer disse.  

Det vil bli et oppfølgende evalueringsmøte i etterkant 
av årets sesong. 

  

 Hva ønsker vi å oppnå? 
Gruppen diskuterte mål for samlagets lagskytinger.   

Prioritet 1: 

Skape et godt samhold i samlaget (trygghet for 
skytterne på laget) ved å: 

• Skape tillit til regelverket. 

• Sikre at samlaget stiller med det beste laget. 

• Etablere klare regler i forkant. 
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• Gjøre skytterne stolte av å representere 
Vestfold skyttersamlag. 

Andre momenter: 

• Gi like muligheter for alle til å komme med 
på laget. 

• Tenke langsiktig. 

• Gjennomføre uttaksskyting. 

• Vurdere kandidater ut fra andre kriterier. 

• Det skal være aksept for å si nei til å skyte på 
laget. 

 Hvordan kan vi nå disse målene? 
Den generelle oppfatningen er at det bør 
gjennomføres uttaksskyting, herunder at forholdene 
bør legges til rette for at dette skal fungere godt. 
Dette innebærer blant annet å: 

• Vurdere datoer og tidspunkt for uttaksskytinger.
Det ble ytret at det er viktig med kommunikasjon 
og fleksibilitet fra samlaget og skytterne med 
hensyn til tidspunkt for uttaksskyting (varsle i 
god tid og senest 1. mars det aktuelle året 
dersom tidspunkt for uttak ikke passer). 

• Vurdere om uttaksskytinger til samme 
konkurranse bør gjennomføres på samme bane. 

• Vurdere kriteriene for hvilke resultater som 
skal telle: 

o Viken 1: 3 av 4 grunnlag teller.  

o LS: 3 av 8 grunnlag teller. 

• På Viken 1 bør ikke samlagets 2. lag være 
forbeholdt skyttere under 21 år. Samlaget og 
skytterlagene bør imidlertid tilstrebe og 
motivere unge seniorskyttere til å komme på 
uttaksskyting. Informasjon som sendes ut til 
lagene om dette bør i tillegg publiseres på 
samlagets hjemmesider. Skyttere som ønsker 
dette kan i tillegg sende mobiltelefon nr. og e-
postadresse til samlagsleder for å motta 
varsel/informasjon fra samlaget. 

• Lagskytterne bør fastsette skyterekkefølge seg 
imellom. Samlagsstyret kan evt. gripe inn ved 
uenighet mellom skytterne.  

• Det bør ikke være uttaksskyting til: 

o Østlandsmesterskap i felt 

o Vestfold – Telemark
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Samlagsstyret bør ta ut laget basert på 
resultater i Aviscupen. Dette vil innebære 
at aktuelle skyttere må sende inn alle 
sine resultater (ikke bare de beste).  
Beskjed må gis til skytterne i god tid. 

o 6-kantskyting 
Samme uttaksregler som for Vestfold – 
Telemark bør gjelde. 

 Annet 
Det ble fremmet forslag om at samlaget etablerer en 
satsingsgruppe blant seniorskytterne. Dette vil kunne 
være et viktig tiltak i forhold til å skape samhold i 
samlaget. 

Det vil bli gjennomført en undersøkelse blant 
skytterlagene i samlaget vedr. interesse for samtrening 
(dvs. utveksling av treningsdager og åpne for trening 
på tvers av lagene eller fellestreninger i samlaget). 

Det bør også vurderes om det bør arrangeres en 
samlagscup på 15 meter. Tor Jarle Nystuen utarbeider 
et forslag til dette. 

Det ble for øvrig ytret ønske om at samlaget 
tilrettelegger et særskilt opplegg (samling etc.) for de 
eldste ungdomsskytterne (f.eks juniorer og første - og 
andreårs seniorer). 

Dette er i varetatt ved diverse tilbud i samlaget med  
tilbud om ekstra instruksjons /trenings kvelder i oktober 
til desember, ekstra trening ved deltakelse på to 
samlinger og tilbud om ekstra hjelp på lagsnivå via 
opplegg i kurskatalogen. Se avsnitt 9. Her må lagene selv 
komme med ønsker. Disse tilbud bør brukes før 
ytterligere tiltak vurderes. 
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styret 
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Sted og dato: Slagen 24.01.2010 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 
 

 
 


