
 

Vestfold Skyttersamlag 

Ledermøte II/2015 

Tid (dato, klokkeslett): 24.09.15, kl 18.00-22.00 Sted: Sem 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tom Knudsen (leder), Irene Ellefsrød (kasserer), Jan Engen (nestleder), Line Camilla 

Næss (utdanningskontakt), Anne-Marit Fjeld (leder ungdomsutvalg), Christian Henrik 

Dahl (varamedlem), Linda Herland (sekretær + Hedrum) 

 

Sven Idland (banekontakt), Daniel Davidsen (IT-kontakt) 

 

Andebu: Yngve Hjerpekjønn 

Hedrum: Linda Herland (styret) 

Larvik: Gunnar Gusland 

Nøtterø: Harald Enger 

Sandar & Sandefjord: Christian Henrik Dahl (styret) 

Sem: Ottar Steinstø 

Slagen: Knut Ove Muldsvor 

Styrvoll: Ole Jørgen Solli 

 

Ikke møtt: Hof, Holmestrand & Omegn, Høyjord & Ramnes, Tønsberg, Våle, Signe 

K. Wingaard (leder veteranutvalget) 

                  

Meldt forfall: Hvarnes 

 

  

 

Sa Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L15/2015 Innkomne forslag fra lag: 

Forslag fra veteranutvalget: 

Det er et ønske om at alle veteraner skal kunne skyte 

lagkonkurransen i liggende skytestilling, uavhengig av 

veteranklasse. 

Enighet om å la reglene være slik de er. 

Veteranutvalget ønsker også at premieringen på 

samlagsstevnet bane skal være på 15- og 10-skudden. 

Det ble opplyst om at premieringen allerede er slik i 

dag. 

  

L16/2015 Banekontakten orienterer: 

Tilstanden på banene i Vestfold er stort sett bra. 

Tønsberg er i gang med å bygge standplasshus til 

  



100m-banen. 

Oppfordrer lagene til å søke om spillemidler. 

Støy: Lagene oppfordres til å tenke på tiltak for å 

begrense støy. Viktig å få banen tegnet inn på 

kommunens arealplan. Gjerne også få utarbeidet et 

støykart. 

Tips: Bruk ordet ”lyd”, fremfor ”støy”. 

L17/2015 Viken 1 bane 2016: 

Styrvoll ønsker å stå som arrangør av Viken 1 bane 

2016. 

  

L18/2015 DFS informasjon; Skyttertinget, Østlandsmøte:  

Samlagsleder, Tom Knudsen, deltok på årets 

Skytterting under Landsskytterstevnet på Lesja: 

 Det ble 1. september lagt ut en ny Krise og 

beredskapsplan. Lagene må oppdatere denne på 

banen. Skrivet finner man på dfs.no – Verdt å 

vite – planer. 

Ungdomsutvalget skriver ut og laminerer et 

eksemplar som henges opp på samlingene. 

 Standardlover for skytterlag: Frist for 

innsending av årsmelding fra samlaget er flyttet 

fra 10. januar til 15. desember. Skytterlagene 

må derfor være påpasselige med å få sendt inn 

årsrapporten innen fristen 1. november. 

 LS 2019: Skytterlagene Evje og Hornnes, 

Greipstad, Imenes og Vennesla tildeles 

Landsskytterstevnet 2019 på Evjemoen. 

 Kal 5.56: Kaliber 5.56 /.223 Remington 

godkjennes ikke som tillatt kaliber i Sauer 200 

STR. 

 Stangskytingen på LS: Dagens ordning med en 

felles Stangfinale for repetervåpen og AG3 

arrangeres fram til og med Landsskytterstevnet 

2016. Fra og med 2017 tillates således ikke 

AG3 å delta i felles Stangfinale(r) sammen med 

repetergeværene. I samarbeid med Forsvaret 

bes Norges Skytterstyre ta initiativ til å vurdere 

om det skal innføres en egen finale på 

Landsskytterstevnet i Stangskyting for militære 

våpen. 

 Nedre aldersgrense i klasse Rekrutt: Nedre 

aldersgrense på 11 år i klasse Rekrutt 

opprettholdes – og 10 år på lagsnivå (grunnet 

forsikringen). 

 

 

 

 

 

Alle 

skytterlag 

 

 

 

 

 

Snarest 



 Forslag om å endre regelverket for Den norske 

Skyttermedaljen: Dagens regelverk for skyting 

om Den norske Skyttermedaljen opprettholdes. 

 Offisielle Landsdelskretsstevner på 15m: Det 

innføres ikke offisielle landsdelskretsstevner på 

15 meter. 

 Ny president i Norges Skytterstyre ble Bernt 

Iver Ferdinand Brovold. 

 

Nestleder i samlaget, Jan Engen, deltok i juni på årets 

Østlandsmøte: 

 Der ble det behandlet saker som skulle opp på 

skyttertinget. 

 ØM grovfelt vil bli arrangert i Akershus 12. 

mars 2016. Stenerud skipet går ut i 2016 – det 

ble diskutert om det skal settes opp et nytt. 

 ØM finfelt vil bli arrangert i Tingelstad 13. 

mars 2016. 

L19/2015 Politiattester og krav for bruk: 

Fra 2015 må den som skal søke om politiattest sende 

med en bekreftelse fra skytterlaget. Alt sendes digitalt 

på attest.politi.no. 

Politiattest skal søkes om årlig (snarest etter årsmøte 

og senest innen utgangen av året). 

Rutine for hvordan dette gjøres er vedlagt referatet i 

fire vedlegg. 

Ungdomsutvalget skal kreve attest fra de instruktørene 

som blir satt opp til å hjelpe til på samlinger. 

Ansvar for oppfølging: Utdanningskontakt. 

  

L20/2015 Ombudsmøte 6. desember 2015: 

Ombudsmøtet ble med dette ledermøtet varslet. Møtet 

vil foregå på Flykafeen. 

  

L21/2015 Sammenslåing av lag/samlag: 

Sande vurderer å søke om å få bli en del av Vestfold 

skyttersamlag. 

Enighet om at det er positivt. 

Saken tas opp på ombudsmøtet. 

 

 

Ombuds- 

møte 

 

L22/2015 Turnusliste for samlagets arrangementer: 

Turnuslisten blir videreført. Det vil bli satt opp flere 

 

 

 

 



lag til å arrangere hvert samlagsstevne. 

Sem ønsker å arrangere samlagsstevnet 15m i 2016 

over to ukedager (fremfor én søndag). 

 

Forslag om å gå over til pengepremiering på 

samlagsstevne 15m. Enighet om dette. 

Gå over til premiering på 25 skudd på samlagsstevnet 

bane. Enighet om dette. Men det må sjekkes nærmere. 

Da man må følge regelverket, og premiering blir da i 

tilfelle på 15 og 10 skudd. Jfr. 10.120 s.10-2 i 

Skytterboka. Saken tas opp på ombudsmøtet. 

 

Ombuds 

møte 

L23/2015 Terminliste 2015/16: 

Terminlisten ble gått gjennom og oppdatert. 

  

L24/2015 Maildistribusjon i lag/Mitt DFS: 

IT-kontakt har sendt ut mail med forespørsel om behov 

for hjelp til å sette opp videresending av mail til 

skytterlagene. Liten respons. IT-kontakt tar direkte 

kontakt med lagene som ikke har lagt inn 

videresending. 

 

 

Daniel 

 

 

31.10.15 

L25/2015 Dugleiksmerkeregistrering: 

Lagene må selv registrere riktig AD-kode i Mitt DFS 

på de som har skutt. 

Lagene sender lister til samlaget som bestiller merker, 

diplomer, fat osv. 

Merkene og regning blir sendt direkte til lagene. 

Siste frist for registrering er 20. september for lag. 

01.oktober for samlaget.  

 

 

Alle 

skytterlag 

 

 

30.09.15 

L26/2015 Innspill av saker/ideer fra lag til samlaget: 

Saker som skal opp på Skyttertinget blir lagt ut på 

nettet etter møtet til Norges Skytterstyre i april. 

Samlaget ønsker at lagene kommer med meninger 

vedrørende disse sakene. 

 

 

Alle 

skytterlag 

 

L27/2015 Økonomi: 

Kasserer gikk gjennom foreløpig regnskap. Det var 

budsjettert med et forholdsvis stort underskudd for 

2015. Men i stedet ligger det an til å bli et lite 

overskudd. 

  



L28/2015 Frister i lag/samlag: 

På dfs.no ligger det en liste over de ulike fristene som 

lagene har. Det er et ønske om at disse fristene flettes 

inn i en terminliste. Det må derfor lages to terminlister 

– en med bare stevner og en annen som også 

inneholder møter og frister. 

Årsmeldinger MÅ være inne til fristen 1. november. 

Dette fordi samlaget har kort frist for å sende dette 

videre til DFS. 

 

 

Alle 

skytterlag 

 

 

01.11.15 

L29/2015 Premiering 2016, veiledning for bruk i lag: 

Det er nå utarbeidet en rutine for arrangør i forbindelse 

med premieringen ved samlagsstevnene. Denne blir å 

finne på Lillefix. 

  

L30/2015 
Instruktørkurs 1 2015: 

Det skal arrangeres instruktørkurs 1 i Andebu 23.-25. 

oktober. Det er påmeldt 17 deltakere. Det er plass til 

flere. 

Ungdomsutvalget arrangerer Høsttreff, som en sosial 

samling for ungdommene, på skytterhuset til Andebu 

30. oktober. Påmeldingsfrist: 23. oktober.  

 

 

 

 

 

 

Alle 

skytterlag 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.15 

L31/2015 Satsing på samlagsstevner og skyting om 

organisasjonsmedaljen: 

Det er ønskelig at skytterlagene forsøker å motivere 

skytterne til å delta på samlagsstevnene og skytingen 

om organisasjonsmedaljen. 

Bruke Facebook-siden til samlaget og lagene for å 

informere. 

  

L32/2015 Stevnekontingent 2016: 

Kr 130 over 18 år (kr 70 premie + kr 60 arr.avg.) 

Kr 80 under 18 år (kr 45 premie + kr 35 arr.avg.) 

Det er et ønske om at innskuddet deles med 50% til 

premie og 50% til arrangøravgift. Saken tas opp på 

ombudsmøtet. 

 

 

Ombuds-

møte 

 

L33/2015 Regler for saksbehandling: 

Ledermøter og ombudsmøter varsles etter fastlagte 

regler. Det er oppgitte frister for saker som ønskes tatt 

opp på de ulike møtene. 

Saker skal behandles på ett av ledermøtene, før de kan 

  



sendes videre til ombudsmøte. 

L34/2015 Samlagets pokalsamling: 

Samlagets pokalsamling står utstilt på skytterhuset til 

Nøtterø. Samlaget skal betale en årlig leie for å ha 

samlingen der. Samlaget står for forsikring av 

samlingen. 

  

L35/2015 Web-siden: 

Web-ansvarlig ønsker flere innspill, bilder og 

resultater til siden til samlaget. 

  

 
 

  

 

Sted og dato: Sem, 24.09.15 Signatur: Linda Herland 

 


