
 

Vestfold Skyttersamlag 

Ledermøte I/2014 

Tid (dato, klokkeslett): 25.02.2014, kl 19.00-21.45 Sted: Andebu skytterlag 

Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand & omegn), Jan Engen (nestleder), Linda Herland 

(sekretær), Berit Sommerstad (kasserer), Per Olav Næss (leder ungdomsutvalg), Emil 

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

 

Andebu: Yngve Hjerpekjønn 

Hedrum: Ole Herland 

Hof: Erik Jensen 

Holmestrand & omegn: Tore Hansen 

Hvarnes: Bjørn Kristian Solberg 

Høyjord & Ramnes: Jan Bøhle 

Larvik: Gunnar Gusland 

Nøtterø: Tor Jarle Nystuen 

Sandar & Sandefjord: Kristian Henrik Dahl 

Sem: Ottar Steinstø 

Slagen: Knut Ove Muldsvor 

Styrvoll: Ole Jørgen Solli 

Tønsberg: Ulf Karlsen 

Våle: 

 

Meldt frafall: Sven Idland (banekontakt) 

Ikke møtt: Våle, Signe K. Wingaard (leder veteranutvalg) 

 

  
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L01/2014 Info fra DFS: 

Frifond: Ungdomsleder i laget kan søke om støtte på 

inntil kr 35.000 til ungdomsskytterne (drift, 

vedlikehold, utstyr, kurs m.m.). 

Langtidsplan 2012-2016: se vedlegg til referatet 

ØM finfelt: Det er gjort noen endringer i reglene; 

Rekruttene, med kal .22, skal få skyte i de første 

lagene (pga vind). Det skal være 15 skyttere på hvert 

lag - de to ekstraskytterne fjernes. 

 

  



L02/2014 Terminliste. Årsplan. Frister: 

På grunn av Java er det mange som sliter med å få 

frem knappene på hjemmesiden til samlaget. Så 

foreløpig vil informasjon bli lagt ut slik at man slipper 

å bruke knappene. Det er også lagt ut en 

fremgangsmåte på hvordan kan rette problemet. Ved 

fortsatt problemer, kontakt Daniel Davidsen (IT-

kontakt). 

 

Bruk huskelisten på Lillefix med oversikt over frister 

som er viktige å merke seg. 

 

Gi beskjed til Tore Hansen eller Jan Engen dersom det 

er endringer/feil i terminlisten. 

 

  

L03/2014 Tilbakemelding ved henvendelser: 

Sem foreslår en endring i premieringen på 

samlagsstevnene. De ønsker at man overfører hele 

premieinnskuddet fra klasse 1-5, V55, V65 og V73 til 

ungdomsklassene. Dette for å få større og bedre 

gavepremier til ungdomsskytterne. Samlagsstyret ser 

nærmere på reglementet, regner på det og presenterer 

et forslag for Ledermøte 2. 

 

Forslag fra Ottar Steinstø: Han ønsker at Ledermøte 2 

blir flyttet fra en helgedag til en hverdagskveld. Det 

ble flertall for å flytte møtet. Samlagsstyret setter en 

dato. 

 

Andebu foreslår at klasse V65 og V73 skal ha 

muligheten til å bruke godkjente skytematter. Ved 

avstemning ble det flertall for å sende saken videre til 

Ombudsmøte. 

 

  

L04/2014 Banekontaktens 15 min.: 

Banekontakten forslår at han kan arrangere en 

informasjonskveld for lagene. Han vil da ta opp de 

ulike banenes tilstand og hvordan man evt kan søke 

om tippemidler. 

 

  

L05/2014 Instruktørkurs 1 2014?: 

Utdanningskontakt mener at det er for tidlig å dra i 

gang et såpass omfattende kurs allerede nå (da det sist 

ble arrangert i november 2013). Men saken tas opp 

igjen på Ledermøte 2, for å se an hvordan stemningen 

er for å arrangere et i 2015. 

 

  

L06/2014 Dugleikmerkeregistrering: 

Lagene skal selv registrere dugleiksmerkeskytingen i 

MittDFS (under Vk skytterl.). 

  



L07/2014 Mitt DFS, web: 

Rask gjennomgang av hjemmesiden til samlaget samt 

MittDFS. 

 

  

L08/2014 Årsmeldinger for lag: 

Samtlige lag har sendt inn årsmelding for 2013. 

 

  

L09/2014 Ungdomslederkurs i DFS regi. Infokvelder: 

Dette utgår inntil videre. Info vil i stedet bli gitt i 

forbindelse med ungdomssamlingene. 

 

  

L10/2014 Ombudsmøte 2014: 

Jarlsberg Konferansesenter og Flykaféen er aktuelle 

plasser for ombudsmøtet. Berit Sommerstad sjekker 

priser og muligheter. 

 

  

L11/2014 Allmøte. Skytebarometer: 

Allmøtet blir stående på terminlisten, men det blir 

avlyst dersom det ikke kommer inn noen saker. 

 

Man forenkler skytebarometeret ved å legge inn en 

link til Norgestoppen – 100 på topp på MittDFS, hvor 

man da har valgt ut kun Vestfoldskyttere, og aktuell 

gren og klasse. 

 

  

L12/2014 ØM felt 15/3: 

Samlagsstyret tar ut lag til ØM. 

 

  

L13/2014 Samlagsstevnet felt 2014: 

Stolper til skiverammene er satt opp. Det er også 

markert med stolper hvor standplassene skal være. 

Figurene, som skal brukes under stevnet, ligger i 

merkede poser på låven. Det skal være seks figurer på 

hvert hold.  

Påmelding er på Fjellhall. 

Stang, felthurtig og finaleskyting skal foregå på 

Eplerød. 

 

For å kunne gjennomføre et samlagsstevne i felt, er 

man avhengig av at alle lagene i samlaget samarbeider 

og bidrar med 2-3 personer til mannskap. Enkelte lag 

ytret at de ikke ønsker, eller at det er vanskelig, å få 

folk i laget til å stille på dugnad for samlaget. Hvordan 

skal man gjøre dette fremover? Hvilke konsekvenser 

skal det få dersom noen lag ikke bidrar? Skal man se 

på andre løsninger, som for eksempel å arrangere 

samlagsstevnet felt i samarbeid med andre samlag? 

Samlagsstyret vil diskutere dette, og saken vil komme 

opp igjen på Ledermøte 2. 

 

  



L14/2014 Viken 1 felt Styrvoll: 

Påmeldingen er avsluttet. 122 skyttere har meldt seg 

på. Rammene står klare. De ansvarlige for holdene 

skal henge opp figurene stevnedagen. Første laget skal 

gå ut kl 8. Det blir opplæring av mannskap dagen før. 

 

  

L15/2014 Utmerkelser i lag: 

Dersom man ønsker å søke om utmerkelser i laget, ber 

samlagsstyret om at dette kommer inn i god tid før 

ombudsmøtet. 

 

  

Sted og dato: Andebu, 25.02.2014 Signatur: Linda Herland 

 


