
 

Vestfold Skyttersamlag 

Ledermøte I/2015 

Tid (dato, klokkeslett): 26.02.2015, kl 19.00-22.00 Sted: Larvik skytterlag 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tom Knudsen (leder), Jan Engen (nestleder), Linda Herland (sekretær), 

Irene Ellefsrød (kasserer), Anne Marit Fjell (leder ungdomsutvalg), 

Line Camilla Næss (utdanningskontakt), 

Daniel Davidsen (IT-kontakt og samlagsinstruktør), Sven Idland (skytebanekontakt), 

Signe K. Wingaard (leder veteranutvalg+Nøtterø) 

 

Andebu: Yngve Hjerpekjønn 

Hedrum: Ole Herland 

Hof:  

Holmestrand & omegn:  

Hvarnes: Bjørn Kristian Solberg 

Høyjord & Ramnes:  

Larvik: Gunnar Gusland 

Nøtterø: Signe K. Wingaard 

Sandar & Sandefjord: Kristian Henrik Dahl 

Sem: Kristian Gjølberg 

Slagen: Knut Ove Muldsvor 

Styrvoll: Ole Jørgen Solli 

Tønsberg: Trond Jahre 

Våle:  

 

Meldt frafall: Emil Engen (hovedinstruktør) 

Ikke møtt: Hof, Holmestrand & omegn, Høyjord & Ramnes, Våle 

 

  
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L01/2015 Info fra DFS: 

Nye rutiner for politiattest; 

Hver enkelt søker skal selv søke elektronisk på nettet, 

med en bekreftelse på formål fra skytterlaget som 

vedlegg. Søkeren får tilbakemelding i posten, som skal 

forevises skytterlaget. 

Informasjon om fremgangsmåte finnes på MittDFS og 

politiet.no. 

  



Frifond: Retningslinjene for å søke er endret – 

informasjon om dette finnes på dfs.no. Man kan søke 

om maksimalt kr 20.000. Se også referat fra 

februarmøte i Norges Skytterstyre samt Nye 

retningslinjer for frifond 2015 under Siste nytt på Mitt 

DFS. 

 

Ny rutine i Vestfold for ervervelse av våpen: Man må 

bestille, eller hente, søknadsskjema fra politiet. 

Søknadsskjema sendes politet med diverse vedlegg: 

kopi av legitimasjon, kopi av betalt 

medlemskontingent, kopi av kvittering på våpenskap, 

kopi av startbok for 1.gangs søkere samt vedlegg til 

våpensøknad – Våpen til øvelses- og 

konkurranseskyting. 

  

Ved søknad om medlemsskap i skytterlaget anbefales 

det å bruke samlagets skjema for medlemskap i lag. 

Dette har noen tillegg vedrørende dugnad, bildebruk 

på web osv. Lagene kan gjøre sine egne endringer og 

få inn lagslogo i skjema. Ved å bruke skjema får man 

viktig informasjon om medlemmet, samtidig som man 

får informert skytteren om reglene som gjelder i Det 

Frivillige Skyttervesen. Skjemaet finner man under 

Lillefix på samlagets nettside. 

 

L02/2015 Terminliste. Årsplan. Frister: 

Man finner liste over viktige frister i Det Frivillige 

Skyttervesen her: 

dfs.no – Aktuelt nå – Begivenheter og frister – Frister. 

 

Ungdomsstevnet i Flesberg er flyttet til 4.-6. september 

– samme helgen som de åpne stevnene til Sem, Slagen 

og Nøtterø. 

 

Ungdomsutvalget har invitert til to kvelder med 

trening for juniorskyttere samt første-/andreårs 

seniorskyttere. 

 

  

L03/2015 Premiering på samlagsstevner: 
Laget som arrangerer samlagsstevne, blir ansvarlig for 

premieringen. Laget kan hente ut premier fra 

samlagets premielager. Det som blir brukt av premier 

blir avregnet mot innbetalt stevneinnskudd. 

På samlagsstevnet felt, blir det da de lagene som er 

ansvarlige for finalene, som har premieringen. 

Første gang man gjør det på denne måten, blir på 

samlagsstevnet bane. 

  



Instruks/fremgangsmåte, for hvordan dette skal 

gjennomføres, blir lagt ut på samlagets nettside. 

 

L04/2015 Skytebanekontaktens 15 minutter: 

Sven Idland informerte om spillemidler. Han er 

behjelpelig med planer og søknader for skytterlaget. 

 

Det er viktig at skytterlagene er nøye med, og følger 

opp, sikkerhetsinspeksjonene. Kravet er to ganger i 

året. 

 

Larvik orienterte om status på banen og søknader om 

støtte/spillemidler. 

 

Aktiviteten i Tønsberg er på vei oppover. De har lagt 

en del planer for utvikling. 

 

Leder i veteranutvalget savner flere baner å ha 

veteranskytinger på. 

 

  

L05/2015 Instruktørkurs 1 2015: 

Det er ønskelig at man holder et Instruktørkurs 1 i 

Vestfold i 2015. For å gjennomføre kurset, må man ha 

nok deltakere. 

 

 

Tom 

 

L06/2015 Dugleikmerkeregistrering: 

Lagene skal registrere resultatene på Mitt DFS. Lagene 

tar ut lister og sender samlaget som bestiller merker. 

 

  

L07/2015 Mitt DFS. Tilbakemelding ved henvendelser: 

Lagene må legge inn videresending av mail (fra 

skytterlagets mailkonto) til alle styrets medlemmer. 

Daniel sender ut veiledning for dette. 

 

Lagene må sjekke at lagsinformasjonen som ligger på 

nettsiden til samlaget er oppdatert og riktig. I tillegg 

må man oppdatere vervene på Mitt DFS. 

 

 

Daniel 

 

01.04.15 

L08/2015 Årsmeldinger for lag: 

Innsending av årsmelding for lag går stort sett greit. 

Husk tidsfristen. 

 

  

L09/2015 Valgkomite i samlaget: 

Skytterlagene stiller med kandidater til valgkomiteen.  

Samlagsstyret lager et forslag til Ledermøte 2. 

 

 

Styret 

 

LDM 2 

L10/2015 Ombudsmøte 2015: 

Irene bestiller plass på Flykaféen 6. desember. 

 

 

Irene 

 

01.04.15 

    



L11/2015 Allmøte. Skytebarometer: 

Kom med innspill til Allmøtet i god tid. Dersom det 

kommer inn saker, vil Allmøtet bli arrangert i 

november. 

 

Skytebarometeret på samlagets nettside oppdateres av 

Knut Ove Muldsvor. Han sender også inn resultater til 

lokalavisene. 

 

 

 

 

 

 

Knut Ove 

 

 

 

 

 

Løpende 

L12/2015 ØM felt 14/3-2015: 

Valdres skyttersamlag er i år arrangør av ØM felt. Jan 

Engen forsøker å danne lag. 

 

 

Jan 

 

13.03.15 

L13/2015 Feltterreng. Samlagsstevnet felt 2015: 

Løypa i år blir slik: 

Stpl 3 – H3 + H4 

Stpl 2 – H2 

Stpl 6 – H7 + H8 

For at det skal bli enklere for skytterne å forholde seg 

til løypa, oppdaterer Tom Knudsen kartet slik at det 

kun inneholder de standplassene/holdene som skal 

brukes, og hvilken rekkefølge de skal skytes i. 

 

Det er muligheter for innskyting på Eplerød på 

stevnedagen. 

 

Figurer og kasser ble delt ut. Lagene har selv ansvaret 

for at kassene er riktig utstyrt. 

 

  

L14/2015 Utmerkelser i lag: 

Dersom lagene har personer de ønsker å hedre, 

oppfordres det til at lagene er tidlig ute med 

søknadene. 

 

  

    

Sted og dato: Larvik, 26.02.2015 Signatur: Linda Herland 

 


