
  
 

 
 
 

 

Vestfold Skyttersamlag 
Ledermøte II/2007 

Tid (dato, klokkeslett): 28-29.09  Sted: Gavelstad Hotell 
Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Gunnar E Aarvold/John Berg   
Deltakere: Andebu: Marianne Skjelland, Hedrum: Knut Asbjørn Kjølnes, Holmestrand og 

Omegn: Bjørn Tonny Stalsberg, Hof: Erik Jensen, Horten og Borre: Ingen, Hvarnes: 
Øystein Lofstad, Høyjord og Ramnes: Kjell Gjermundrød, Larvik: Ingen, Nøtterø: 
Nils Otto Mathisen, Sandar & Sandefjord: Christian H. Dahl, Sem: Gunnar Aarvold, 
Slagen: Odd Gunnar Knudsen, Styrvoll: Bjørn Flaatten, Tønsberg: John Berg, Våle: 
Sigmund Mykland, (lørdag) 

Samlagsstyret: Leder Åge B. Eriksen, nestleder Tom Knudsen, kasserer Berit 
Sommerstad, sekretær Gunnar E Aarvold, ungdomsleder Jan Engen, 
utdanningskontakt Irene Knudsen Bøe, skytebanekontakt: Sven Idland, leder 
veteranutvalget: Willy Enger 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

 Leder ønsket velkommen til møtet. Deretter en 
presentasjon ev de fremmøtte. Programmet ble 
gjennomgått. Leder oppfordret lagene til å komme med 
forslag på medlemmer som har gjort en stor innsats for 
laget. Han minnet også om frist for resultater for 
Dugleiksmerke, og påpekte regelendringer som er 
kommet i år. 

  

Sak L10 /2007 Åpne saker fra forrige møte: 

L 09/2007 Vestfoldmesterskapet 15m. Lagskyting 
I realiteten var denne saken lukket på styremøte, men det 
ble en del diskusjon om alternativer. Grunnet 
kapasitetsproblemer ble det ingen forslag til endring 

STATUS: LUKKET 
 

L 18/2006 Vestfold skyttersamlag 125år 
Jubileumsbok ifb. med samlagets 125års jubileum er 
ferdig, og salget er i full gang. 

STATUS: LUKKET 

  

Sak L11 /2007 Regnskap v/kasserer 
Kasserer la frem resultatrapport for regnskapet så langt 

STATUS: LUKKET 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak L12 /2007 Terminliste 2007/2008 
Terminlisten ble gjennomgått, og noen endringer utført. 
Arrangementene ble fordelt jevnt ut i samlaget. 

Terminlisten vil bli referert på ombudsmøtet. Forslag 
legges ut på samlagets hjemmeside 

STATUS: Gjenopptas på ombudsmøtet 

Leder  

Sak L13 /2007 Skytebanekontakten informerer 
Han ønsket fokus på inntegning av banene i 
kommunalplan. Sikkerhetssone og støysone. Inspeksjon 
av baner hvert år har vært gjennomført med litt ymse 
kvalitet. I år er mye rettet og de fleste ting på plass. 
Larvik skytterlags kamp for ny bane er lang og tung, men 
det kan være et lys i tunnelen nå. DFS har bevilget kr 
500 000 etter befaring på stedet hvor ny bane er tenkt. 

Sandar og Sandefjord jobber med å komme inn på 
kommuneplanen. Her gjenstår noe arbeid. 

Hof skytebane har vært, og er under utbedring, mye er 
gjort og de er i god rute.  

Støyberegning av baner er en vanskelig og dyr affære for 
de forskjellige lagene, men bør prioriteres, selv og det 
ikke foreligger krav om dette enda.     

STATUS: LUKKET 

  

Sak L14 /2007 Veteranutvalget informerer 
Leder Willy Enger orienterte om aktivitetene i 
veteranutvalget. Gledelig er det å se at treningen har gitt 
resultater, med gode resultater både i Viken 1 og LS. 
Oppslutningen om de arrangerte skytingene har vært god, 
med 16- 20 deltagere på uttaksskytingene. Utvalget vil 
fremme et forslag om endring av regelverket for 
Veteranutvalget for ombudsmøtet. 

STATUS: LUKKET 

  

Sak L15 /2007 Kursvirksomhet v/utdanningskontakt 
Utdanningskontakten refererte til ny kursvirksomhet. Den 
vil bli sendt til alle ungdomslederne og ledere i Vestfold, 
samt lagt ut på web. 1. og 2.- års seniorer vil også få 
anledning til å delta på samlingene. Se hjemmeside under 
ungdom for program. 

STATUS: LUKKET 

  

Sak L16 /2007 Ungdomsleder informerer 
Ungdomsleder forklarte om påmeldingen til alle tre 
hovedsamlingene og ønsket at de samme skytterne deltar, 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 
men at de må melde seg på hver samling. Det er også 
bestemt at det skal være flere voksne med fra hvert lag. 
Fristene for påmelding er også forandret. 

Bruk av cal 6,5 på feltsamling er igjen tillatt. 

Ved Korrespondanseskytingen på 15m skal det 
innrapporteres resultater hver 14. dag (ikke alle uker)   

STATUS: LUKKET 

Sak L17 /2007 Tidsplan Vestfoldmesterskap sommer 
Leder har utarbeidet en tidsplan for å arrangere over to 
dager som tidligere. All innledende skyting skjer på 
lørdag, og alle finaler på søndag. Videre diskusjon om å 
fortsette med en dag ble det ikke enighet om. Årsak til å 
benytte to dager skyldes øket tilvekst på 100m. Forslaget 
ble vedtatt benyttet i 2008. 

STATUS: LUKKET 

  

Sak L18 /2007 Tilskudd til samlagsstevne felt 
Leder orienterte om tilskuddsordningen man har hatt for 
arrangerende lag av samlagsstevne felt.. Kr 1500,- fra 
samlaget og et beløp fra DFS. Nå som det er fire grupper 
på fire lag som skal arrangere dette sammen, blir det evt 
lite på hvert lag dersom dette skal deles. Etter litt 
meningsutveksling ble man enig om at tilskuddet fra 
samlaget fjernes. Tilskuddet fra DFS går til laget som har 
terrenget. Tilskuddet skal dekke skivemateriell. 
Samlagets rammer kan benyttes om ønskelig. Inntekter 
fra kjøkken går til laget som har terrenget. Saken må 
fremmes for Ombudsmøtet. 

STATUS: Gjenopptas på Ombudsmøte 2007   

Leder  

Sak L19 /2007 Vestfold/Numedal konkurransen 
Leder orienterte om historien for Vestfold/Numedal 
konkurransen. Numedal vant pokalene både for senior og 
ungdom i år. Man ble enig om å diskutere saken videre i 
de to samlag. 

Etter en del diskusjon foreslo Tom Knudsen at man 
kjøper inn to nye pokaler og at seniorene skyter 
kvartmatch program, for evt å ta en ny evaluering når 
disse pokalene går ut. 
Programmet for ungdom er vanlig 35-skudds program. 
Videre oppfølging med Numedal 

STATUS: LUKKET 

  

Sak L20 /2007 Premieringssystemet i DFS 
Leder orienterte om premieringssystemet i DFS som 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 
Rådgivende utvalg har bedt om kommentarer til.  
Det kom ingen kommentarer. 

STATUS: LUKKET 

Sak L21 /2007 Oppfølging av ungdom. Innspill fra Harald Enger 
Det kom mange innspill fra forskjellige aktører om når 
det er riktig å begynne å skyte stående. Det er mange 
meninger om dette. Samlaget arrangerer kurs for 1. og 2. 
års seniorer. Konklusjonen må bli at lagene har et stort 
ansvar for oppfølging, og lære de denne ferdigheten, og 
videre når det er riktig å starte med trening i stående 
skyting. 

STATUS: LUKKET 

  

Sak L22 /2007 Aviscup for senior. Livets rett? 
Skal vi ha opprykk på listene når noen ikke møter til 
finale? Dette for å fylle listene, og få et bedre 
arrangement. Flertallet var positive til dette.  
Videre forslag er ønskelig fra lagene. 

STATUS: ÅPEN 

  

Sak L23 /2007 Innskudd påmelding åpne stevner 
I dag er det kr 110.- og kr 60.-. 

Forslag om å beholde dette for neste år.  
Kommer opp på Ombudsmøtet. 

STATUS: Gjenopptas på Ombudsmøte 2007   

Leder  

Sak L24 /2007 Felles camping under LS 2008. 
Odd Gunnar Knudsen, Slagen spurte om noen skulle 
ordne felles camping for Vestfold under det kommende 
LS. Ingen hadde planer om dette. Mulig at man blir 
forlagt sammen på skyttercampen. 

Ellers nevnte Jan Engen, at Sem i år lå på et skoleområde 
uten strøm, men for kr 1700.- + forbruk, kom lokalt E-
verk og satte opp en byggstrømkasse. 

STATUS: LUKKET 

  

 

    
 Møte hevet lørdag kl 12.30   

 

Sted og dato: Tønsberg 26.10.07 Signatur:  Gunnar E. Aarvold/ 
John Berg sek. 
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