
 
 

 

 

Vestfold Skyttersamlag 
Ledermøte II/2009 

Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell 
Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen 
Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian Henrik Dahl (Sandar & Sandefjord),  

Willy Enger (veteranutvalget), Bjørn Flaatten (Styrvoll), Eivind Torsteinsen (Slagen), 
Nils Otto Mathisen (Nøtterø), Tore Hansen (Holmestrand), Erik Jensen (Hof), 
Berit Sommerstad (Andebu), Bjørn Kristian Solberg (Hvarnes) og Gunnar Aarvold 
(Sem), Sven Idland (banekontakt), Kjell Gjermundrød (Høyjord og Ramnes).  

Ikke møtt:, Hedrum, Horten & Borre, Larvik og Våle. 

Fra samlaget: Irene Knudsen Bøe (utdanningskontakt), Steinar Holtan Bøe 
(hovedinstruktør), Jan Engen (nestleder), Tore Hansen (ungdomsleder, styremedlem), 
Tom Knudsen (leder), Berit Sommerstad (kasserer) og Ann Kristin Å. Vikhagen 
(sekretær) 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L17/2009 Åpne saker fra Ledermøte I/2009: 

Sak L2/2009 Årsmeldinger – statistikk og rapportering, 
felles kveld:  
Samlaget arrangerer felles opplæringsdag 31.10.09 for å 
hjelpe lag med innlevering av årsmeldinger. E-post med 
informasjon om dette er sendt ut til lagene.  

                                                            Sak: LUKKET 

Sak L5/2009 Samlagsstevne og Viken I felt 2009:  
Stevnene er avviklet. 

                                                            Sak: LUKKET  

Sak L6/2009 Feltstevner 2010 og årene som kommer:  
Samlaget foretar en høringsrunde med lagene ift. interesse 
for å satse på feltskyting i Vestfold. 

Samlaget kan bistå i forbindelse med avklaring av 
feltterreng samt opplæring av mannskaper i å arrangere 
feltstevner. Informasjon om dette vil bli sendt ut til lagene. 

                                                            Sak: ÅPEN 

Sak L9/2009 LS 2010 Elverum:  
Østvold Skole på Løiten er reservert for Vestfold 
skyttersamlag. Informasjon om dette vil bli sendt ut til 
lagene.   

                                                            Sak: ÅPEN 

Sak L12/2009 Speakertjeneste:  
Anlegg med mikrofoner, forsterkere, høyttalere og mikser 
er tilgjengelig for utlån for lag som ønsker dette. 
Henvendelse må i så fall gå til Berit Sommerstad. 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Ken Davidsen har sagt seg villig til å bidra i speaker-
tjenesten ved samlagsarrangementer. Samlagsstyret jobber 
videre med å identifisere flere personer til dette. 

                                                            Sak: LUKKET  

Sak L15/2009 Informasjonskveld – Trond Kjøll:  
Informasjonskvelden er avviklet. 

                                                            Sak: LUKKET             

L18/2009 Terminliste 2010:  
Utkast til terminliste for Vestfold skyttersamlag for 2010 
ble gjennomgått og diskutert. Foreløpig terminliste vil bli 
publisert på samlagets hjemmeside. 

                                                 Sak: LUKKET 

 
 
 

Tom 

 
 
 

05.10.09 

L19/2009 Skytingens dag - evaluering: 
Tønsberg skytterlag falt dessverre ut av fellesannonsen for 
Skytingens dag i Tønsberg blad. Ved fremtidig 
fellesannonsering oppfordres skytterlagene i tillegg til å 
drive aktiv markedsføring lokalt på skoler, butikker etc. for 
å øke oppslutningen om disse arrangementene. 
 
Det ble fremmet forslag om å flytte Skytingens dag til utpå 
høstparten, gjerne rett etter skolestart. Dette kan bidra til 
økt rekruttering til skyttersporten (flere barn og unge 
begynner gjerne med nye aktiviteter på dette tidspunktet av 
året). Samlagsstyret fremmer dette forslaget sentralt. 
                                                            Sak: LUKKET 

  
 

L20/2009 Medaljer i samlaget – ikke omskyting på ekstra-
medaljene: 
Samlaget foreslår at omskyting om medaljene på 
minigrunnlaget utgår, og at det i stedet deles ut flere 
medaljer ved likhet på rangering.  
                                                            Sak: LUKKET 

 
 

L21/2009 Stevneinnskudd 2010: 
Dagens stevneinnskudd på henholdsvis kr. 120,- for senior-
/veteranskyttere og 70,- for rekrutt-/juniorskyttere foreslås 
videreført. Saken overføres til Ombudsmøtet. 

                                                            Sak: LUKKET 

 

Tom 

 

 

 

06.12.09 
 

L22/2009 Instruktørkurs 16. – 18. oktober: 

Påmeldingsfristen til instruktørkurset gikk ut 1. oktober. 
Da det er påmeldt for få deltakere, ser det ikke ut til at 
instruktørkurset vil bli gjennomført. Lagene oppfordres til 
å ta en ny gjennomgang på dette, og gi snarlig tilbake-
melding om interesse til utdanningskontakten. 

                                                           Sak: LUKKET 

 

 

 

Alle lag 

 

 

 

05.10.09 
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L23/2009 Utmerkelser i lag/samlag: 
Lagene må undersøke ut om de har utmerkelser som skal 
deles ut i forbindelse med Ombudsmøtet. 

                                                           Sak: LUKKET 

 

Alle lag 

 

15.10.09 

L24/2009 Lag-/samlagsgrenser: 
Lagene har gjennomgått utsendt informasjon fra DFS 
vedrørende lag- og samlagsgrenser. Samlaget ønsker 
tilbakemelding på dette fra lagene som grunnlag for å 
behandle saken videre i det regionale seminaret i slutten av 
oktober.  

                                                           Sak: LUKKET 

 

Alle lag 
 

 

15.10.09 

 

L25/2009 Tema for møtet - årsplan i lag: 
Erfaringer med hensyn på årsplanlegging i lagene ble 
diskutert. Årsplanen bør inneholde mer informasjon enn 
kun frister for aktiviteter/oppgaver som skal utføres  
(for eksempel påminnelser om aktiviteter som bør 
igangsettes etc.). Det er mulig å benytte kalender-
funksjonen i Google som et verktøy i årsplanleggingen, 
herunder for å få automatisk varsel om aktiviteter/ 
oppgaver til mobiltelefon: 
http://www.google.no/googlecalendar/overview.html  

Se også sak L31/2009 vedrørende innarbeiding av 
sikkerhetsinspeksjoner i årsplanen. 

                                                      Sak: LUKKET 

  

L26/2009 LS 2010 Elverum: 
Se sak L17/2009. 

Det vil bli sendt ut informasjon til lagene om 
overnattingsmuligheter på Løiten skolen ifm. LS 2010. 

Lagene må undersøke og melde tilbake til samlagsstyret 
om interesse blant egne medlemmer for overnatting på 
Løiten skole. Ved begrenset interesse, vil samlagsstyret 
tilby overnatting til andre nærliggende lag/samlag.   

                                                           Sak: LUKKET     

 
 
 

Tom 
 
 

 
 
Alle lag 
 

 
 
 

31.12.09 
 
 

 
 
01.03.10 

L27/2009 Felles profilering t-skjorter: 
Samlagsstyret har trykket opp en prøve på en Vestfold 
skyttersamlag t-skjorte. Utseende på T-skjorten vil bli noe 
justert med bakgrunn i forslag i ledermøtet. Saken 
overføres til Ombudsmøtet. 

                                                           Sak: LUKKET              

 

Jan 

 

 
06.12.09 

 
 

http://www.google.no/googlecalendar/overview.html
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L28/2009 Aviscup - Vestfoldcup: 

Aviscup:  
Ledermøtet har besluttet at det ikke arrangeres finale i 
Aviscupen i 2010. Premiering vil i stedet skje på bakgrunn 
av registrerte resultater gjennom hele sesongen.  

Det åpnes for direkte rapportering av resultater fra 
skytterne til den som registrerer resultatene for de som 
ønsker dette. E-postadresse: : aviscup@vestfold-
skyttersamlag.com                

                                                           Sak: LUKKET 

Vestfoldcup:  
Som følge av sviktende deltakelse, oppfordres lagene til å 
stille med flere lag i Vestfoldcupen. Respitreglene vil for 
øvrig bli gjennomgått med bakgrunn i resultater fra årets cup. 

                                                           Sak: LUKKET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom 

 

 

 

 

 

 

 

Styremøte IV 

L29/2009 Tjølling skytterlag: 
Tjølling skytterlag er formelt avviklet. Lagets midler er 
plassert på en øremerket konto i samlaget.  

                Sak: LUKKET 

  

L30/2009 Eventuelt/innkomne saker: 

Informasjon til lagene:  
Det er lagt ut diverse informasjon til lagene på Lillefix. 
Dette gjelder blant annet samarbeidsavtale mellom HV og DFS 
om bruk av baner, samt banesituasjon – elektroniske skiver. 

                                                            Sak: LUKKET  

Verktøy for planlegging i lagene:
Samlaget presenterte et enkelt verktøy som kan benyttes i 
forbindelse med planleggingsarbeidet i lagene.  

                                                           Sak: LUKKET 

Forslag til endring av skytetid på mesterskapsomgangen i 
klasse V55:
Veteranutvalget foreslår å fremme forslag til DFS om å 
endre skytetiden på omgangen fra 75 sekunder til 2 minutter. 
Saken overføres til Ombudsmøtet. 

                                                           Sak: LUKKET 

Lite grunnlag – 6 skudd på samlagsstevnet bane:
Nøtterø skytterlag har fremmet forslag om at denne 
skytingen utgår og at arrangementet kan avvikles på èn 
dag. Ledermøtet har besluttet at denne skytingen 
videreføres.Av hensyn til antall skyttere som deltar på 
samlagsstevnet, er det for øvrig nødvendig at 
arrangementet foregår over 2 dager. 

                                                           Sak: LUKKET 
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Premiering på samlagets stevner generelt:
Nøtterø skytterlag har fremmet forslag om at det etableres 
klare regler for premiering på samlagets stevner. 
Samlagsstyret setter opp et forslag til premiering. Det 
premieres på 10- og 15-skudd i alle klasser, premier kan 
velges fra premiebordet og at det er mulighet for innbytte 
av premier i etterkant. 

                                                           Sak: LUKKET 

Premiering på samlagets stevner, ”Normapokal”:
Nøtterø skytterlag har fremmet forslag om at 
”Normapokalen” innføres til beste skytter kl. 3-5 over 55 
år. Dagens ”Seniorpokal” har gått ut og det settes evt opp 
en pokal som kan vinnes av skyttere i kl. 2 og V55. Det 
settes i tillegg opp en ny ”Normapokal” som kan vinnes av 
beste skytter i kl. 3-5 over 55 år. Styret ser på grunnlag og 
regler for pokalene og kostnader i forbindelse med budsjett 
utkastet. Saken overføres til ombudsmøtet. 

                                                           Sak: LUKKET 

Bidrag til lagskyttere som representerer Vestfold 
skyttersamlag:
Nøtterø skytterlag har fremmet forslag om å øke bidraget 
til lagskyttere som representerer Vestfold skyttersamlag fra 
kr. 150,- til kr. 250,-. Saken er tidligere behandlet på 
styremøte IV. Samlagsstyret foreslår at beløpet økes til kr. 
200,- og at det i tillegg gis mulighet for å søke om 
reisetilskudd ved deltakelse på ØM-felt eller andre 
lagskytinger med uforholdsmessig store reiseutgifter. 
Samlagsstyret foretar en ny gjennomgang av 
bidragsordningen (ammunisjonsbidrag og reisestøtte) i 
forbindelse med lagskytinger. Saken overføres til styremøte IV.

                                                           Sak: LUKKET 

Medlemskontingent til samlaget:
Nøtterø skytterlag har fremmet forslag om at skytterlagenes 
bidrag til samlaget på kr. 10,- per betalende medlem 
fjernes. Samlagets økonomi tilsier at det ikke er mulig å 
fjerne dette bidraget. Kasserer foreslår at rutinene for 
innkreving av dette beløpet endres, slik at beløpet tas 
direkte på statsbidrag avregningen etter det antall skyttere 
lagene har oppgitt i årsmeldingene. 

                                                           Sak: LUKKET 
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Styremøte IV 
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Forslag til endringer i regler for valg av UK i Vestfold 
skyttersamlag og endringer i regler for uttak av skyttere til 
samlagsskytinger:
Forslag fra Sem skytterlag ble utdelt. Saken tas opp på 
Ombudsmøtet. 

                                                           Sak: LUKKET 

Vestfold – Telemark - skyteprogram og premiering:
Det kom innspill vedr regler for lagkonkuransen. Reglene  
sier at det ikke skjer endinger i pokalperioden. Det er 
derfor ikke aktuelt å endre programmet / regler for 
inneværende periode. 

                                                           Sak: LUKKET 

 

Tom 

 

 

06.12.09 
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L31/2009 Banekontakt informerer: 
Alle lag er i følge myndighetskrav pålagt å gjennomføre 
sikkerhetsinspeksjoner på egen skytebane 2 ganger per år. 
Dette må innarbeides i årsplanene. Dokumentasjon for 
gjennomførte sikkerhetsinspeksjoner skal rapporteres til 
utdanningskontakten i samlaget, politiet og DFS.  
Denne dokumentasjonen vil være en av forutsetningene 
for at lagene skal motta statsbidrag, og er også viktig i 
forhold til skytterlagenes ansvar ved en eventuell ulykke. 
Ytterligere informasjon om dette vil bli sendt ut til lagene. 

Banekontakten informerte for øvrig om status for 
banesituasjonen i samlaget: 

• Andebu skytterlag er tildelt spillemidler til nytt 
skytterhus. 

• Hof skytterlag er i gang med å utarbeide søknad om 
spillemidler for anskaffelse av elektronikk på 100 m og 
300 m. 

• Nøtterø skytterlag har fått spillemidler til utskifting av 
elektronikk samt to nye skiver på 200 m. 

• Hof skytterlag, Slagen skytterlag og Andebu skytterlag 
har mottatt statsbidrag inneværende år.  

• Holmestrand skytterlag, Styrvoll skytterlag og  
Nøtterø skytterlag oppfordres i tillegg til å søke om 
slike midler. Svend kan bidra i denne søknadsprosessen. 

• Holmestrand skytterlag har igangsatt anleggsvirksomhet 
som følge av avdekkede avvik i forbindelse med 
sikkerhetsinspeksjon. 

• Larvik skytterlag har igangsatt prosess vedrørende 
etablering av skytevirksomhet på nytt baneområde. 
Svend er involvert i dette arbeidet. 

• Styrvoll skytterlag har igangsatt miljøundersøkelser for 
å vurdere problematikk omkring avrenning av bly. 
Foreløpige resultater tyder på liten spredning av 
forurensningen. 

• Holmestrand skytterlag har igangsatt en prosess å 
rydde opp i forhold omkring reguleringsplanen for 
skytebaneområdet. Arbeidet forventes ferdigstilt i 2011. 

• Horten & Borre skytterlag sin kontrakt med grunneier 
utløper i 2010. Baneanlegget må avvikles. 

• Høyjord og Ramnes er skytterlag sin kontrakt med 
grunneier utløper inneværende år. Skytterlaget har ikke 
rett til å videreføre kontrakten. Laget er i dialog med 
grunneier vedrørende videre drift. 

 

 

 

 

 

 

Svend 

 

 

 

 

 

01.04.10 
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• Sandar og Sandefjord skytterlag har igangsatt prosess 
for å ekspropriere skytebaneområdet. Regulerings-
planen er vedtatt, og området kan sannsynligvis 
eksproprieres neste år. 

                                                           Sak: LUKKET 

Møtet avsluttet kl. 17.00. 
 

Sted og dato: Horten 03.10.09 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 
 

 
 


