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Vestfold Skyttersamlag 
Ledermøte II/2008 

Tid (dato, klokkeslett): 27.09.08. kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell 
Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Jan Engen  
Deltakere: Tom Knudsen, Berit Sommerstad, Irene Knudsen Bøe, Steinar Holtan Bøe, Marianne 

Skjelland, Ole Herland, Erik Jensen, Magne Johnsen, Signe K. Wingaard, Christian 
Henrik Dahl, Gunnar Aarvold, Odd Gunnar Knutsen, Bjørn Flaatten, John Berg,  
Sven Idland, Willy Enger og Jan Engen. 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak L09/2008 Åpne saker fra forrige møte: 
Sak L03/2008, Sak fra veteranutvalget. (adlerauge) 

Willy Enger redegjorde for saken og den skal opp i 
geværutvalget 4. Oktober, deretter skal den opp i DFS og 
vi håper på en avgjørelse før ombudsmøte. Saken 
overføres til ombudsmøte 

                                                            Sak: LUKKET
Sak L05/2008, Erfaringer samlagsstevne felt 

Lederne kom med positive tilbakemeldinger på hvordan 
samlagsstevne felt ble arrangert, dette er en modell som 
vi ønsker å legge oss på. Alle finaler bør hvis mulig 
kjøres fra standplass skytterhus da dette er mer 
publikumsvennlig. 

                                                          Sak: LUKKET 
Sak L06/2008 Vestfold - Numedal 

Da det var uenighet om hvordan denne konkurransen 
skulle være ble det i samlagene bestemt at den opphører.   

                                                                  Sak: LUKKET  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sak L10/2008 Regnskap: 
Kasserer refererte litt om regnskapet, da det ikke er ferdig 
så hadde hun ikke alle tallene, men det ser ut som tallene 
blir omtrent som i fjor. Det er god likviditet i samlaget nå 
ca. 100.000 på konto og på fondet er det 562.000 med en 
rente på 5,65%  Det var enighet om fortsatt å trekke 10kr. 
pr. skytter i forbindelse med statsbidraget selv om 
likviditeten er så god. 
                                                                 Sak: LUKKET 

  

Sak L11/2008 Terminliste: 
Terminliste for 2009 ble gjennomgått og arrangement ble 
fordelt etter ønske fra de enkelte skytterlag. I denne
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 
fordelt etter ønske fra de enkelte skytterlag. I denne 
forbindelse så kom det forslag fra Gunnar Aarvold om det 
lot seg gjøre å få aviscupfinalen noe mer interessant, 
annerledes premiering og lignende, kanskje få inn 
sponsorer som for eksempel Maxbo cup el, vi er 
selvfølgelig åpne for slike ting og Gunnar skulle 
utarbeide et forslag. Terminlista ligger ute på hjemmesida 
til Vestfold og vil bli referert på ombudsmøte for 
godkjenning. 
                                                                        Sak: ÅPEN 

 
 
 
 
 
 
 

Sak L12/2008 Skytebanekontakten: 
Sven Idland informerte om hva som har skjedd i Vestfold 
på skytterlagenes baner. Sven jobber hele tiden opp mot 
spillemidler og statsbidrag for lagene, Andebu og Hof har 
fått oppdatert sine baner. Slagen søker statsbidrag., har 
fått spillemidler og det er montert elektronikk på begge 
hold. Nøtterø skal skifte skiver på 200m. Styrvoll jobber 
med miljøpakke. I Larvik går det sent, Larvik kommune 
viser ingen interesse for skytebaneprosjektet. Sandefjord 
jobber med å få reguleringsplan for sitt område godkjent. 
Tønsberg har fått sin 100m. i gang igjen etter at det er 
bygd ny vold bak skivene.  

Sak: LUKKET

 

 

 

Sak L13/2008 Veteranutvalget: 
 Willy Enger refererte om hva som er gjort i 
veteranutvalget dette året, det har vært 7 veteransamlinger 
og 4 konkurranser, veteranutvalget jobber aktivt for å 
med flere skyttere. Bra aktivitet.     

                                                                  Sak: LUKKET    

  

Sak L14/2008 Utdanningskontakt: 

Utdanningskontakt informerte, kurskatalogen er oppdatert 
og ligger ute på hjemmesida til Vestfold 

                                                   Sak: LUKKET

  

Sak L15/2008 Ungdomsutvalget: 
Ungdomsleder informerte om ungdomsutvalgets aktivitet, 
det er stort sett samme program vært år. Aktiviteten er 
stor, særlig første halvdel av året. 

                                                                  Sak: LUKKET 

  

Sak L16/2008 Viken I felt: 
Da det i 2009 er Vestfold sin tur til å arrangere Viken I 
felt må vi ha dette klart før vinteren kommer. Det er gjort 
avtale med grunneiere i Hillestad om å kunne sette opp 
permanente stolper på deres grunn vil det lette arbeidet 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 
med rigging av feltløype til våren. Da vil Vestfold også få 
et feltterreng som er uavhengig av snøforhold. Alle 
skytterlagslederne var positive til et slikt opplegg og det 
vil bli dugnad på oppsetting av stolper og planleggingen 
av dette gjøres av samlagsstyret. Dato for dugnaden er 
ikke fastlagt, men det blir en lørdag i oktober. 

                                                                         Sak: ÅPEN 

Sak L17/2008 Uttaksskyting: 
Nestleder informerte om situasjonen vedr. 
uttaksskytingen, flertallet i samlagsstyret mener at de 
opprinnelige reglene (godkjent ombudsmøte2006) ikke 
følges og kom med et forslag på nytt regelverk.      
Ragnar Flaatnes og Tommy Gjølberg kom også med 
forslag på nytt regelverk da de er enige i at man bør se på 
dette. Begge forslag ble diskutert, men det ble ingen 
enighet. Lagslederene tar dette med seg for å diskutere på 
lagene og komme med tilbakemelding til styret. Begge 
forslagene blir sendt med som vedlegg til møtereferat. 

                                                                         Sak: ÅPEN 

Alle 
skytterlag 

 

Sak L18/2008 Premiering samlagsstevner: 
Det var enighet om å fortsette med premieringen på 
samlagsstevnene slik vi har hatt de siste årene. 

                                                                   Sak: LUKKET 

  

Sak L19/2008 Stevneinnskudd: 
Enighet om å øke stevneinnskudd til 120,- for senior og 
70,- for ungdomsskytterne. 
Overføres ombudsmøte 

                                                                   Sak: LUKKET 

  

Sak L20/2008 IT kontakt: 
Valgkomiteen kom med forespørsel angående IT kontakt, 
skulle den utneves eller velges.                                       
Enighet om at den skal velges. 

                                                                   Sak: LUKKET 

  

Sak L21/2008 Diverse: 
Willy Enger kom med forslag om flere skytterlag skulle 
gå sammen for å arrangere et ”storstevne” på 15m. Dette 
ville han kalle NM 15m,  kanskje i størrelsesorden 1500 
skyttere og skyting over 8-9 dager med en avsluttende 
finaleskyting. Willy utarbeider opplegg og kommer 
tilbake med forslag. 

                                                                         Sak: ÅPEN   

W. Enger  
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Sted og dato: Fon 28.09.08 Signatur: ]tÇ XÇzxÇ 

 


