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Vestfold SkyttersamlagVestfold SkyttersamlagVestfold SkyttersamlagVestfold Skyttersamlag    

Ledermøte II/2010Ledermøte II/2010Ledermøte II/2010Ledermøte II/2010 
Tid (dato, klokkeslett): 02.10.10 kl.19.00 Sted: Sandefjord motorhotell 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen 

Deltakere: Knut L. Henriksen (Larvik), Christian Henrik Dahl (Sandar & Sandefjord), Erik 
Jensen (Hof), Signe Karin Wingaard (veteranutvalget), Tore Hansen (Holmestrand), 
Monica Flaatten (Styrvoll), Nils Otto Mathisen (Nøtterø),  
Marianne Skjelland (Andebu), Knut Ove Muldsvor (Slagen), Ragnar Flaatnes (Sem) 
og Haakon Bøe (Tønsberg)  

Ikke møtt:  Hedrum, Hvarnes, Høyjord og Ramnes og Våle. 
 

Fra samlaget: Jan Engen (nestleder), Tom Knudsen (leder),  
Ann Kristin Å. Vikhagen (sekretær), Tore Hansen (ungdomsutvalget),  
Daniel Davidsen (IT-kontakt), Rolf Bendiksen (samlagsinstruktør) og  
Sven Idland (skytebanekontakt). 

Ikke møtt: Fredrik Orerød (utdanningskontakt) og Berit Sommerstad (kasserer). 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L13/2010 Innkomne forslag fra lag: 
Forslag fra Sem skytterlag vedrørende endret 
reglement for lagskyting for veteraner på samlags-
stevnet. Saken er behandlet i styret i veteranutvalget, 
og samlagets veteranutvalg ønsker å beholde dagens 
reglement for lagskytinger, men henstiller til 
skytterlagene om å stille med minimum en V55-
skytter på laget dersom skytterlaget har skyttere i 
denne klassen som deltar på samlagsstevnet. 
Ledermøtet besluttet å videreføre dagens reglement 
uten endringer. 

                                                  Sak: LUKKET  

Info.  

L14/2010 Terminliste:   

Forslag til terminliste for 2011 ble gjennomgått og 
diskutert. Utkastet ligger på websiden. 

                                                 Sak: LUKKET  

Info.  
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L15/2010 Banekontakten orienterer: 
Banekontakten redegjorde for status for pågående og 
planlagte prosjekter på skytebanene i samlaget. 

Sven Idland informerte om at hans periode som 
skytebanekontakt er over. Han ønsker tilbakemelding 
fra lagene på hvordan de opplever at han ivaretar 
rollen som skytebanekontakt før han sier seg villig til 
å fortsette i denne funksjonen. Samlagsstyret og 
skytterlagene er svært fornøyde med Svens innsats, 
og ønsker at han fortsetter videre som skytebanekontakt. 

Dersom Sven skal fortsette som skytebanekontakt, 
ønsker han kun å påta seg denne funksjonen for ett år 
av gangen. 

Skytebanekontakten og øvrige deltakere på 
ledermøtet understreker for øvrig viktigheten av også 
å lære opp nye ressurser i samlaget i dette arbeidet. 

                                                            Sak: LUKKET  

Info.  

L16/2010 Premiering på samlagsstevner: 
Samlagsstyret foreslår at premieringen på samlags-
stevner foretas samlet for ungdomsklassene på 
bakgrunn av plassering på henholdsvis 15- og 10-
skudd. Dette vil forenkle premieringen for samlaget 
(færre ”små” premier som må deles ut), samtidig som 
skytterne vil få èn premie med høyere verdi (i stedet 
for separate premier for henholdsvis 15- og 10-
skudd). Ledermøtet sluttet seg til samlagets forslag. 
 
Dersom samlaget skal stå for premieringen på 
fremtidige samlagsstevner på bane, forutsetter dette 
at arrangementet avholdes over 2 dager. 

                                                            Sak: LUKKET  

Info.  

L17/2010 Utmerkelser i lag / samlag: 

Både samlaget og laget har utmerkelser som kan 
deles ut til personer som har fortjent dette. Dersom 
lagene har forslag til personer som fortjener en 
utmerkelse fra samlaget, må dette varsles til 
samlagsstyret så tidlig som mulig senest 1. sept. 
Dette for og kunne skaffe tilveie disse til årsmøter/ 
ombudsmøte. 
                                                            Sak: LUKKET  

Lagene Løpende 
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L18/2010 Medaljer og stjerner på samlagsstevnet bane: 

Samlaget har kjøpt opp restpartiet av stjerner som 
deles ut under samlagsstevnet. Det vil ikke være 
mulig å få produsert flere av dagens stjerner, noe som 
på sikt betyr at samlaget må få produsert nytt 
stanseutstyr for disse dersom dagens premierings 
regler skal videreføres. 

Under årets samlagsstevne på bane førte manglende 
deltakelse i finaleskytingen på 300m til at det ikke 
var mulig å dele ut alle mesterskapsmedaljene. Med 
bakgrunn i dette oppfordrer samlaget lagene til å 
diskutere hvorvidt dagens regelverk for utdeling av 
medaljer og stjerner på samlagsstevnet på bane på 
sikt bør endres. 

                                                           Sak: LUKKET  

 

Info. 

 

 

 

Lagene 

 

 

 

 

Ledermøte 1 
2011 

 

L19/2010 Websider Vestfold / DFS: 

Samlagets hjemmeside fungerer både som hjemme-
side og arkiv for samlaget. Lagene oppfordres i større 
grad til å bruke hjemmesiden aktivt, også som 
oppslagsverk.  

Samlaget ønsker dessuten tilbakemelding til samlaget 
om ønsker/behov, feil eller mangler i informasjon 
eller dersom noe ikke fungerer som det skal.  

Det er for øvrig ønskelig at alle lagene går inn på 
siden ”Ledere i lag” og oversender supplerende 
informasjon til samlaget.  

Det etterspørres retningslinjer for arrangering av 
interne stevner i samlaget, herunder bevertning m.m. 
Informasjon om dette vil bli lagt ut på hjemmesiden 
til samlaget.  

                                                           Sak: LUKKET  

 

Lagene 

 

 

Lagene 

 

Lagene 

 

Tom 

 

 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

01.11.2010 

 

01.01.2011 

L20/2010 Ammunisjonsbidrag: 

Samlaget ønsker månedlig innspill fra lagene 
vedrørende ammunisjonsbidrag. Bakgrunnen for 
dette er både at lagene skal få utbetalt bidrag 
fortløpende samt at DFS skal få en bedre oversikt 
over omfanget av subsidier som må betales ut. 

                                                           Sak: LUKKET  

Lagene Løpende 
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L21/2010 Samlagets og lagenes arkiver / verdier: 
Samlaget har oversendt arkivverdig informasjon til 
Fylkesarkivet for behandling og arkivering. Lagene 
oppfordres til å vurdere om de besitter gamle 
protokoller etc. som bør oversendes Fylkesarkivet. 
Samlaget er behjelpelig med navn og kontaktinfo. 
til en kontaktperson hos Fylkesarkivet.  

Lagene er sikret tilgang til all informasjon som 
leveres inn. Dersom Fylkesarkivet mottar informasjon 
som de ikke vurderer som arkivverdig, vil dette bli 
levert tilbake til lagene igjen. 

                                                           Sak: LUKKET  

Lagene Løpende 

L22/2010 Årsmeldinger for lag: 
Prosessen for innlevering av årsmeldinger fra lagene 
til DFS for 2009 tok lang tid og innebar mye arbeid 
for samlaget. For å effektivisere og forbedre denne 
prosessen, avholdes det en felles kveld for lagene for 
innlevering av årsmeldinger på Sem 18. oktober  
kl. 18.30. Samlaget har utarbeidet en huskeliste for 
innlevering av årsmeldinger fra lagene til DFS (se 
vedlegg til referatet). Huskelisten vil bli sendt ut til 
lagene og lagt ut på Lillefix i forkant av 
felleskvelden. 

                                                           Sak: LUKKET                                           

Lagene 

 

 

18.10.2010 

L23/2010 Regnskap: 

Samlaget har overtatt regnskapet for ungdoms-
utvalget. Kasserer i samlaget følger opp utestående 
forhold i dette regnskapet. 

Kasserer har i tillegg begynt arbeidet med årets 
statsbidrag, og trenger tilbakemelding fra lagene på 
dette. 

                                                           Sak: LUKKET     

Lagene 15.10.2010 
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L24/2010 Aviscup / Vestfoldcup: 

Innrapporteringen til årets aviscup har fungert bra. 
Det arrangeres ingen finale i cupen i år, men 
gjennomføringen av aviscupen vil bli tatt opp som et 
tema i forbindelse med evalueringsmøtet blant de 
aktive skytterne i høst. 

Lagene etterspør raskere oppdatering av 
aviscupoversikten på samlagets hjemmesider. 
Aviscupansvarlig i samlagsstyret følger opp dette. 

Lagene må for øvrig oversende kontaktinfo. til 
samlaget for aviscupkontakt for 2011. 

Det var kun 3 skytterlag som stilte med lag i årets 
Vestfoldcup. Samlaget oppfordrer alle lagene til å 
motivere sine skyttere til å delta i cupen. Lag som har 
mange aktive skyttere oppfordres til å delta med flere 
lag. Vestfoldcupen synes for øvrig å fungere bra. 

                                                           Sak: LUKKET     

 

Tom 

 

 

 

Jan 

 

Lagene 

Lagene 

Evaluerings-
møte 

 

2011 

 

01.04.2011 

2011 

 

L25/2010 Satsing på feltskyting – ”fadderordning”: 

Samlaget ønsker at lagene diskuterer mulighet for å 
få til en fadderordning i samlaget med hensyn på 
feltskyting. De aktive feltskytterne i lagene bør 
involveres i denne prosessen.  

Sem arrangerer felles innskyting på felt utvalgte 
lørdager i vinter. Tidspunkter for innskyting vil bli 
lagt inn i samlagets terminliste og publisert på 
hjemmesiden. 

                                                           Sak: LUKKET     

Lagene 

 

 

 

Ragnar, 
Tom 

Høsten 2010 

 

 

 

01.11.2010 

L26/2010 Frister lag / samlag: 

En oversikt over gjeldende frister for lag og samlag 
vil bli lagt ut på Lillefix. 

                                                           Sak: LUKKET     

 

Tom 01.11.2010 
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L27/2010 Diverse info. / påmeldinger: 

Ombudsmøte 2010: 
Årets ombudsmøte avholdes på Sandefjord 
motorhotell 5. desember. 

Barnevennlige skytebaner: 
Samlaget oppfordrer lagene til å tilrettelegge for barn 
med f.eks litt leker, tegnesaker etc. i forbindelse med 
arrangementer i eget lag (både på treninger og 
konkurranser). 

Krav om politiattest for å drive ungdomsarbeid: 
Det er innført krav om politiattest for alle personer 
som skal drive med ungdomsarbeid i lagene. 

Instruktør II kurs: 
Invitasjon vil bli sendt ut til lederne i lagene. Lederne 
må selv distribuere til aktuelle personer. Dette er 
aktive instruktører som har gjennomført instruktør I 
kurset. Samlagsinstruktør tar kontakt med lagene i 
løpet av uke 40 ang. dette. 

Det etterspørres også instruktør I kurs i samlaget. 
Lag som ønsker dette kurset må ta kontakt med 
samlagsinstruktør. 

                                                           Sak: LUKKET     

 

Info. 

 

 
Lagene 

 

 

 

Info. 

 

 
 

Lagene, 
Rolf 

 

 

Lagene 

 

Løpende 

 

 

 

Uke 40 

 

 

 

Løpende 

 

 

Sted og dato: Sandefjord motorhotell, 02.10.2010 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 

 


