
 

Vestfold Skyttersamlag 

Ledermøte I/2012 

Tid (dato, klokkeslett): 27.02.2012, kl 19.00-22.10 Sted: Slagen skytterlag 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tom Knudsen (leder), Bjørn L. Vorre (nestleder), Berit Sommerstad (kasserer), Linda 

Herland (sekretær + Hedrum), Per Olav Næss (leder ungdomsutvalg), Ole Jørgen 

Solli (utdanningskontakt), Emil Engen (hovedinstruktør), Daniel Davidsen (IT-

kontakt) 

 

Jan Tore Amundsen (Larvik, sekretær), Knut Amundsen (Larvik, ung.utv.), Torgeir 

Paulsen (Larvik, ung.utv.), Gjermund Holt (Hvarnes, ung.leder), Øystein Lofstad 

(Hvarnes, kasserer), Olav Jarle Røsholt (Styrvoll), Kristian Henrik Dahl (Sandar & 

Sandefjord), Knut Ove Muldsvor (Slagen), Nils Otto Mathisen (Nøtterø), Ragnar 

Flaatnes (Sem), Einar Gabriel Løken (Holmestrand & omegn), Tore Hansen 

(Holmestrand & omegn, representant), Erik Jensen (Hof), Geir Sogn (Våle), Yngve 

Hjerpekjønn (Andebu), Håkon Bøe (Tønsberg) 

 

Ikke tilstede: Høyjord & Ramnes og Signe K. Wingaard(veteranutvalget) 

                      Meldt frafall: Sven E. Idland (banekontakt) 

 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L01/2012 Nytt fra DFS: 

Ny Skytterbok er sendt ut til lagene. Alle i styret bør 

ha ett eksemplar hver. I tillegg bør den ligge på 

skytebanen. 

 

Ungdomsmedaljer/Nammo-medaljer: Fortsatt ikke fått 

medaljene for samlagsstevnet 15m. 

 

Innrapportering av skyttere under 25 år: Viktig at man 

sender inn dette for at DFS skal få midler fra Frifond. 

Gjøres på Tillitsnett. 

 

Grasrot: Nytt datasystem i DFS. Alle lag må sende inn 

komplett medlemsregister til DFS så snart som mulig. 

Dette for at alle medlemmer skal bli lagt inn i Grasrot, 

for igjen å få tildelt ID og passord for bl.a. påmelding 

til stevner. Se for øvrig pkt. L17. 
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31.03.2012 

L02/2012 Terminliste. Årsplan. Frister: 

Frist for saker for behandling på ledermøter og 

  



ombudsmøter er alltid 4 uker før det aktuelle møtet. 

 

Endring vedrørende internstevner 2012: 

Holmestrand & omegn: torsdag 24. mai 

Styrvoll: torsdag 10. mai. 

 

L03/2012 Tilbakemeldinger etter ombudsmøte: 

Samlaget har fortsatt ikke mottatt redigert årsberetning 

for 2011 fra Veteranutvalget. 

 

  

L04/2012 Banekontaktens ½ time: 

Skytebanekontakten (Sven-E. Idland) planlegger en ny 

inspeksjonsrunde på skytebanene til våren med 

gjennomgang av: 

 Skytterlagets plikter. 

 Mulige konsekvenser ved manglende 

sikkerhetsinspeksjoner (juridisk ansvar, 

økonomisk risiko, banestenging, tap av 

muligheter til økonomisk støtte (statsbidrag og 

spillemidler)) 

 Sikkerhetsinspeksjonen 

 Instrukser 

 Sikkerhetssoner 

 Gjennomføring av sikkerhetsinspeksjon, 

inkludert utarbeidelse og distribusjon av 

rapport 

 

Skytebanekontakten presiserer at det er meget viktig at 

baneeierne følger med på kommunens arealplaner. 

 

Skytebanekontakten tilbyr fortsatt hjelp til å lage: 

planer, kostnadsberegninger, finansieringsplaner, 

framdriftsplaner og søknader. 

 

Sven Idland vil hvis stillingen opprettes etter hvert gå 

inn i rollen som sentral banekontakt (bindeledd 

mellom samlagene og DFS). 

 

  

L05/2012 Forslag fra lag: 

Forslag fra Nøtterø skl: 

”Forslag til endring av programmet på samlagets 

banestevne”; 6 stemte for og 14 stemte mot forslaget. 

 

Samlagsleder ønsker å ta opp forslaget på nytt på årets 

allmøte i november. Siden allmøtet er åpent for alle, 

treffer man muligens målgruppen bedre enn hva man 

gjør på et ledermøte. 

 

  

L06/2012 Ammunisjonsbidrag 2012. Rapportering: 

Send rapport vedrørende ammunisjonsbidrag til 

  



samlagsleder gjennom hele året (skjema ligger på 

tillitsnett). Ammunisjonsbidraget gjelder for ungdom 

til og med 20 år. 

 

L07/2012 Årsmeldinger for lag. Medlemsutvikling i Vestfold: 

Mangler fortsatt årsmelding fra ett av lagene i 

Vestfold. Laget har fått ny frist 1. mars. Overholder de 

ikke denne fristen, vil laget bli strøket for ett år. 

Konsekvensene av dette er bl.a. at de ikke kan avholde 

jegerprøver, og de kan heller ikke selge ammunisjon. 

 

  

L08/2012 Medlemsøkning. Tiltak: 

Skyteskole innendørs om vinteren, med overlapping til 

baneskyting på våren, er meget aktuelt og effektivt. Få 

også unge skyttere med på kurs/samlinger og 

internstevner. 

 

  

L09/2012 Informasjonskveld for nye skyttere og foreldre: 

Informasjon til foreldre som har liten/ingen kjennskap 

til skyting i DFS. Det forsøkes gjennomført i uke 15. 

 

Utdanningskontakten kommer til å utarbeide en cd 

med informasjon til hjelp for lagene ved introduksjon 

av skytesporten for nye skyttere/foreldre. Innholdet på 

denne cd’n vil bli gjennomgått på 

informasjonskvelden, og derfor anbefales det at også 

ungdomsleder i laget møter denne gang. 

 

  

L10/2012 Allmøte. Skytternes ønsker/ideer: 

Aviscupen endrer navn til Skyte Barometeret. 

En representant fra hvert lag rapporterer inn resultater 

fra lagets skyttere til barometeret@vestfold-

skyttersamlag.com. 

Resultatene vil bli publisert på samlagets nettside og i 

lokalavisene i Vestfold. 

Informasjon om barometeret og skjema for utfylling 

vil bli lagt ut på samlagets nettside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L11/2012 Økonomi: 

Berit ønsker at leder tar opp med kasserer at man må 

dele opp statsbidraget i regnskapet, slik at de riktige 

summene havner på de riktige kontoene. 

 

Skytterlagene oppfordres til å diskutere hvordan man 

skal/kan gjøre det i forhold til premiering; 

Nye pokaler er kostbart. Burde man endre statuttene 

for pokalene? 

Hva med medaljene? Ekte eller uekte? 
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Lederm. 2 

L12/2012 Klasseinndeling på internstevnene:   

mailto:barometeret@vestfold-skyttersamlag.com
mailto:barometeret@vestfold-skyttersamlag.com


Klasse R kal.6,5 faller bort (grunnet regelendringer 

vedrørende tillatt kaliber i klasse R). 

 

L13/2012 Instruktørkurs 1: 

Er det interesse for Instruktørkurs 1 i lagene? Ved nok 

deltakelse (min. 15 deltakere) vil det bli arrangert et 

intensivkurs en helg til høsten (36 timer fordelt på 

fredag, lørdag og søndag). Lederne undersøker i lagene 

og gir en tilbakemelding til samlaget innen 

01.05.2012. 

Foreldre oppfordres også til å delta. 
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L14/2012 Utmerkelser i lag: 

Søknad om utmerkelse til lagsmedlem, for utdeling på 

ombudsmøtet, må meddeles Tom Knudsen så snart 

som mulig, senest 01.09.2012. 

 

 

 

 

01.09.2012 

L15/2012 Politiattest. Våpenoppbevaring: 

Påminnelse av reglene vedrørende politiattest for 

personer som jobber med barn samt reglene for 

våpenoppbevaring. 

 

 

 

Alle 

 

 

Fortløpend

e 

L16/2012 Samlagsstevnet felt 2012: 

Gjennomgang av hvilke figurer som skal være på de 

ulike holdene. Lagene må ta med seg, fra ledermøtet, 

figurene som skal brukes på de holdene de har ansvar 

for. 

 

  

L17/2012 Status Grasrot-prosjektet: 

Alle lag MÅ sende inn backup av medlemsregisteret + 

navn og rolle på styrets medlemmer. 

Lagene vil da få tildelt ID og passord for alle lagets 

medlemmer. 

Denne ID vil bl.a. kunne brukes ved påmelding på 

stevner. 

DFS håper at det nye systemet kan tas i bruk fra 10. 

april. 

Se for øvrig oppdatert informasjon på dfs.no. 

 

  

31.03.2012 

 

Sted og dato: Slagen, 27.02.2012 Signatur: Linda Herland 

 


