
 

Vestfold Skyttersamlag 

Ledermøte I/2013 

Tid (dato, klokkeslett): 25.02.2013, kl 19.00-22.20 Sted: Andebu skytterlag 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tom Knudsen (leder), Bjørn L. Vorre (nestleder), Per Olav Næss (leder 

ungdomsutvalg), Emil Engen (utdanningskontakt), Daniel Davidsen (IT-kontakt), 

Sven Idland (banekontakt), Jan Engen (valgkomite), Tore Hansen (valgkomite) 

 

Andebu: Yngve Hjerpekjønn 

Hedrum: Linda Herland (sekretær samlagsstyret) 

Hof: Espen Vestskogen 

Holmestrand & omegn: Einar Gabriel Løken, June Transeth 

Hvarnes: Bjørn Kristian Solberg 

Høyjord & Ramnes: Jan Bøhle 

Larvik: 

Nøtterø: Tor Jarle Nystuen 

Sandar & Sandefjord: Kristian Henrik Dahl 

Sem: Ragnar Flaatnes 

Slagen: Knut Ove Muldsvor 

Styrvoll: Ole Jørgen Solli 

Tønsberg: John Berg 

Våle: Geir Sogn 

 

Ikke tilstede: Larvik, Signe K. Wingaard (leder veteranutvalget) 

Meldt frafall: Berit Sommerstad (kasserer samlagsstyret) 

 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L01/2013 Nytt fra DFS: 

Alle oppfordres til å søke Frifond om økonomisk støtte 

til arbeid med ungdom + støtte til forbruk/slitasje på 

banen. 

Subsidier til ammunisjon fra DFS faller bort. Man kan 

i stedet søke Frifond om støtte til kal .22 og rekrutt kal. 

6,5 for inntil kr 20.000. 

Søknadsfristen for Frifond er 1. juni. 

 

Husk at man må fornye politiattesten. 

Skjema finner man på dfs.no -> Verdt å vite –> Lover 

  



og regler -> Politiattest. 

Gå gjennom hvem som har politiattest etter årsmøte 

hvert år. 

 

Statstilskuddet på kr 5/medlem har falt bort. 

Skytterlagene skal fortsatt betale kr 15/betalende 

medlem til samlaget. Samlaget betaler i gjengjeld 

ansvarsforsikringen for medlemmer i lagene. 

 

Skyttermedaljen: Nytt design på diplomet. Skyttere 

som ikke har medaljen fra før oppfordres til å skyte. 

Samt skyttere som ikke har gylt. 

 

Ftp-visning: Tidligere løsning fungerer ikke lenger. Ny 

løsning må legges inn. 

 

I løpet av sommeren endres rutinene vedrørende 

behandling av stevneoppgjør. Stevnearrangøren skal 

sende hele premieoppgjøret inn til DFS. Oppgjørene 

fra stevner blir så sendt samlet fra DFS til 

skytterlagene ved utgangen av neste måned. 

 

Nye regler for Norges Cup. 

 

Ny pris for skytterboka på Landsskytterstevnet 2013. 

 

Huskeliste for leder ligger under dfs.no –> Opplæring 

-> Tillitsvalgt –> Leder i skytterlaget. 

 

L02/2013 Terminliste. Årsplan. Frister: 

Saker til ledermøter må sendes inn senest 4 uker før 

det aktuelle møtet. Saker som skal tas opp på 

ombudsmøte, må først behandles på et ledermøte. 

 

Samlagets styremøter er ført inn i terminlisten. 

 

Husk at terminlisten blir endret i løpet av året. 

 

  

L03/2013 Tilbakemelding ved henvendelser: 

Skytterlagene må sjekke e-posten jevnlig. Det 

oppfordres til at man legger inn automatisk 

videresending til alle medlemmer i styret. Kontakt it-

ansvarlig, Daniel Davidsen, ved behov for hjelp. 

 

  

 

 
 

 

  



L04/2013 Banekontaktens 15 min.: 

Sikkerhetsinspeksjon skal gjennomføres hvert år. Det 

bør være leder i laget som har ansvaret for oppfølging 

av sikkerhetsinspeksjonen. Banekontakten føler at 

lagene har mer og mer kontroll på dette. Men det er 

likevel enkelte lag som henger noe etter.  

 

Pass på hva som planlegges i kommunen, i forhold til 

arealplaner i området. 

 

Det er gode muligheter til å søke om spillemidler. 

Banekontakten er behjelpelig med søknad om 

spillemidler. 

 

Larvik har kommet langt i prosjektet. Anlegget som 

politiet bruker er ferdig. De er nå i gang med bygging 

av 100m, 200m og skytterhus. 

 

L05/2013 Instruktørkurs 1 2013: 

Samlaget ønsker at mange stiller til instruktørkurs 12.-

14. april på Nøtterø. Det er en fordel at de som deltar 

på kurset får praktisert kunnskapen så snart som mulig, 

for eksempel ved å hjelpe til under ungdomssamlingen 

i pinsen. 

 

  

L06/2013 Dugleikmerkeregistrering: 

Dugleiksmerke, NAIS, militært skarpskyttermerke o.l. 

skal nå følges opp av hvert enkelt skytterlag. Det skal 

registreres på det enkelte medlem i medlemsregisteret 

på dfs.no. Dersom det er spørsmål vedrørende tidligere 

resultater/merker kan man kontakte Tom Knudsen. 

 

  

L07/2013 Mitt DFS: 

Gjennomgang av hvordan man bruker Mitt DFS. 

 

  

L08/2013 Årsmeldinger for lag: 

Alle har nå levert årsmelding for 2012. 

 

  

L09/2013 Ungdomslederkurs i DFS regi. Infokvelder: 

Ungdomskonsulenten i DFS kommer til Sem onsdag 

10. april for å informere om kurs som skytterlagene 

kan arrangere, og hva man kan søke DFS om støtte til. 

Det er ønskelig at hvert lag stiller med 3-4 deltakere 

(ungdomsleder bør stille, samt f.eks. leder, medlemmer 

i ungdomsutvalg eller aktive foreldre). 

 

  

L10/2013 Ombudsmøte 2013: 

Ombudsmøtet blir på Flykaféen. 

 

  

    



L11/2013 Allmøte. Skytebarometer: 

Uttak til lagkonkurransene (senior) blir i 2013 basert 

på skytebarometeret. 

 

Alle lag som har skyttere som er interessert i å delta på 

lagkonkurranser for Vestfold, må fylle ut skjema og 

returnere til samlaget. 

 

L12/2013 ØM felt 16/3: 

Laget til ØM felt tas ut straks etter samlagsstevnet felt. 

 

  

L13/2013 Samlagsstevnet felt 2013: 

Figurer ble delt ut til lagene på ledermøtet. 

 

  

L14/2013 Utmerkelser i lag: 

Husk å sende søknaden innen fristen 1. september for å 

få det til ombudsmøtet. 

 

  

    

    

    
 

Sted og dato: Andebu, 25.02.2013 Signatur: Linda Herland 

 


