
 

Vestfold Skyttersamlag 

Allmøte 2012 

Tid (dato, klokkeslett): 14.11.2011, kl 18.00-20.00 Sted: Sem skytterlag 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland 

Antall deltakere: Knut Ove Muldsvor,Odd Gunnar Knutsen, Cristian Henrik Dahl, Tommy 

Gjølberg, Kristian L. Gjølberg, Yngve Hjerpekjønn, Ken A. Davidsen, Lene 

Sivertsen, Anders M. Øiehaug, Mikael N. Søyland, Tor J. Nystuen, Ragnar 

Flaatnes, Linda Herland, Ole Jørgen Solli, Tom Knudsen. 
 

 

Sak Diskusjon og konklusjon 

Sak 1/2012 Gjennomgang av møte 1, 2 og 3: 

Se sak 2/2012 og 4/2012. 

Sak 2/2012 Uttaksskyting i Vestfold 2013: 

Det er ønske om å endre reglene vedrørende uttak til lagskytinger. I 2013 ønsker 

man å ta ut lagene basert på skytebarometeret. Uttak til Viken I bane 1 uke før 

og LS avsluttes etter første helgen i juli. Saken behandles på Ledermøte 1. 

 

Uansett utfall av regler for uttak, ønsker samlagsleder at skytterlagene blir 

flinkere til å sende inn skjemaet med hvilke skyttere som er interesserte i å skyte 

de ulike lagskytingene. Skjemaet blir delt ut på ombudsmøtet hvert år. 

 

Sak 3/2012 Feltstevner i Vestfold: 

Etter et meget vellykket feltstevne i februar 2012, ønsker Styrvoll å arrangere 

feltstevne også i 2013. Stemningen for å arrangere feltstevne er laber blant de 

andre lagene i samlaget. 

 

Sem kommer også denne sesongen til å ha tilbud om innskyting til felt. To 

lørdag i desember og to lørdager i januar. Mulig at Andebu også vil ha tilbud om 

tilsvarende. Mer informasjon om dette skal komme senere. 

Datoer og info sendes fra Andebu og Sem til samlaget for info til samlagsiden. 

 

Sak 4/2012 15m treningskarusell: 

Det er ønske om å arrangere en karusell for Vestfoldskyttere (alle klasser) fra 

høsten 2013. Det foreslås at karusellen skal gå over 6-8 kvelder og har en felles 

premiering tilslutt. 

 

Regler, datoer og steder settes opp av lag med 15m banekapasitet og presenteres 

på Ledermøte 1. 

 

Sak 5/2012 Treningsgruppe for aktive/etablerte seniorskyttere: 

Det kom inn forslag om å danne en gruppe med aktive/etablerte skyttere som 



med jevne mellomrom møtes for å trene. Det bør da være et opplegg med 

en/flere instruktører, slik at man har mulighet for å utvikle skyteferdighetene. 

 

Dersom man skal starte noe slikt, burde man i første omgang bare begynne med 

noen få kvelder/helgedager. Dette for å se an stemningen for å eventuelt utvide 

tilbudet. 

Opplegget utarbeides i fellesskap mellom lagene i Vestfold som ønsker å være 

med på disse treningskveldene. 

 

Sak 6/2012 Program Viken 1 15m og Samlagsstevnet 15m: 

Andebu skal arrangere både Viken 1 15m og Samlagsstevnet 15m i januar 2013. 

De ønsket derfor å drøfte med deltakerne på allmøtet hvilket skyteprogram de 

burde velge på disse stevnene (i og med det nå er mulig å bruke standard bane-

program også på 15m). 

 

Blant deltakerne på allmøtet var det stemning for å bruke det vanlige 15m-

programmet på Viken 1-stevnet. Og heller eventuelt prøve ut den nye varianten, 

med bane-program, på samlagsstevnet. 

Bruk av utvidet program vil bli diskutert i Viken I og utfallet blir meddelt 

Andebu og kommer også på Viken I siden 

 

 

Sted og dato: Sem, 14.11.2012 Signatur: Linda Herland 

 


