
  
 

 
 
 

 

 

Vestfold Skyttersamlag 
Ledermøte I/2008 

Tid (dato, klokkeslett): 10.03.08 kl. 19.00 Sted: Skytterhuset Andebu 
Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Jan Engen  
Deltakere: Irene Knudsen Bøe, Steinar Holtan Bøe, Tom Knudsen, Åge B. Eriksen, Tor Nystuen, 

Tore Hansen, Willy Enger, Gunnar Aarvold, Odd G. Knutsen, Bjørn Kr. Solberg,         
Erik Jensen, Kristian H. Dahl, Marianne Skjelland, Bjørn Flaatten, Håkon Bøe   og Jan 
Engen      Forfall: Banekontakt, Hedrum, Horten & Borre, Våle og Larvik. 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 1/2008 Åpne saker fra ledermøte 2:  
Ingen åpne saker. 

STATUS: LUKKET 

  

 

 

Sak 2/2008 Årsmelding statistikk:  
Leder refererte statistikk fra årsmeldinger i lagene fra        2003-
2007, litt varierende antall skyttere og antall skudd, 

STATUS: LUKKET 

  

Sak 3/2008 Sak fra veteranutvalget: 
Willy Enger hadde en sak fra veteranutvalget, det var et nytt 
hjelpemiddel for de som ”ser” dårlig og det heter Adlerauge, det 
monteres i forsikte og har en forstørrelse på 0,3 – 0,5. Dette 
hjelpemiddelet  er godkjent innenfor NSF i alle nordiske land for 
veteraner over 45 år. Prisen er ca. 300 kr. Søknad til skytterstyret 
om å få denne godkjent  blir ordnet med av leder veteranutvalget 
i samarbeid med samlagsleder, og søknaden bør utformes slik at 
dette hjelpemiddelet kan brukes av alle aldre.  

STATUS: ÅPEN 

Willy, Åge  

 

 

 

Sak 4/2008 Skytingens dag: 

Skytingens dag er i år 18. mai. Det blir også i år en felles 
annonse i Tønsbergs Blad, Jarlsberg, Sandefjord Blad og 
Østlandsposten for Hof, Andebu, Nøtterø, S & S, Hvarnes, 
Slagen, Holmestrand og Styrvoll.  

STATUS: LUKKET 

Åge  

Sak 5/2008 

 

 

Samlagstevne felt, erfaringer: 
Samlagstevne felt ble arrangert i terrenget til Holmestrand  
Søndag 2.mars. totalt 57 skyttere, (14 seniorer og 6 AG 3 
skyttere) Det ble diskutert om vi ved snøfattige vintrer skal samle 

Alle lag, 
samlagstyret 
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oss om  terrenget i Holmestrand hvor vi har en godkjent løype 
som kan brukes uansett værforhold. Lagene må da stille med ca. 
tre personer for å kunne avvikle samlagstevne og det er vel 
overkommelig for de fleste.  Da kan også de lag som ev. vil 
arrangere feltstevne bruke dette terrenget.  Det er også ønske om 
å kjøre alle finaler fra standplass 100/200meter da det er enklere 
å avvikle og er mer publikumsvennlig. Samlagsstyret vil stå for 
påmelding, resultater og premiering. 

Dette må diskuteres på lagene og de må komme med 
tilbakemeldinger på dette slik at vi til høsten kan ta en runde med 
grunneiere og få satt opp stolper. Hvis det er gode snøforhold et 
år så kan det arrangeres stevner i Styrvoll, Sem og Slagen. 

STATUS: ÅPEN 

 

Sak 6/2008 Vestfold – Numedal: 
Denne konkurransen har pågått siden 1968, og i 2007 gikk begge 
pokalene ut. Det er liten interesse fra Numedal  sin side for å 
forstette med denne lagskytingen med det programmet som det 
opprinnelig var enighet om.  

Tom Knudsen har vært i kontakt med Telemark og de var 
interessert i å starte en samlagsskyting mot Vestfold, blir det 
enighet så skal det skytes en ¼ match for senior, 20 skyttere fra 
hvert samlag og en 35 skudd for ungdom med 10 skyttere fra 
hver. Veteranene meldte seg også på og det ble foreslått 6 
skyttere fra  hvert samlag. Blir det enighet om dette så vil 
oppstart for Telemark – Vestfold bli i 2008   

STATUS: ÅPEN 

 

Styret  

Sak 7/2008 www. Viken.com  
dette nettstedet er beregnet som en idébank, hvert samlag kan ev. 
hente info her for opplegg til ev. samlinger. Her kan man også 
finne info om alle samlag i Viken 1 kretsen. 

STATUS: LUKKET 

Tom  

Sak 8/2008 Diverse: 

Willy Enger hadde ønske om at første veteransamling ble flyttet 
fra Våle til Hof, da Våle ikke har veteranskyttere lenger. 

Veteranutvalget er i år 10 år, idèen til dette utvalget kom fra 
Gunnbjørn Røkke og Tom Knudsen. Første leder var Åge B. 
Eriksen. 

Undertegnede fikk ros av samlagsleder for initiativet til 
gjennomføringen av samlagstevne felt 2008.  
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STATUS: LUKKET  
 

Sted og dato: Fon 16.03.08 Signatur:
 ]tÇ XÇzxÇ 
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