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Vestfold SkyttersamlagVestfold SkyttersamlagVestfold SkyttersamlagVestfold Skyttersamlag    

Ledermøte I/2010Ledermøte I/2010Ledermøte I/2010Ledermøte I/2010 
Tid (dato, klokkeslett): 08.03.10 kl.19.00 Sted: Andebu 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen 

Deltakere: Christian Henrik Dahl (Sandar & Sandefjord), Erik Jensen (Hof), Signe Karin 
Wingaard (veteranutvalget), Tore Hansen (Holmestrand) Per Andresen (Larvik),  
Bjørn Flaatten (Styrvoll), Nils Otto Mathisen (Nøtterø), Marianne Skjelland 
(Andebu), Bjørn Kristian Solberg (Hvarnes), Knut Ove Muldsvor (Slagen),   
Tore Søyland (Sem), Haakon Bøe (Tønsberg) og Kjell Gjermundrød (Høyjord og 
Ramnes). 

Ikke møtt: Hedrum og Våle. 

Fra samlaget: Fredrik Orerød (utdanningskontakt), Jan Engen (nestleder),  
Tom Knudsen (leder), Berit Sommerstad (kasserer) og Ann Kristin Å. Vikhagen 
(sekretær), Tore Hansen (ungdomsutvalget) Daniel Davidsen (IT-kontakt) 
Rolf Bendiksen(samlagsinstr.) ikke møtt 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L01/2010 Åpne saker fra ledermøte/ombudsmøte: 
L6/2009: Feltstevner 2010 og årene som kommer: 
Oppslutningen på årets samlagsstevne i felt er noe 
dårlig. Lagene oppfordres til å forsøke å motivere 
sine skyttere til å skyte feltskyting. 

Sem skytterlag arrangerer innskyting på felt før og 
underveis i feltsesongen. Samlaget oppfordrer Sem 
til å informere andre skytterlag i samlaget om 
planlagte innskytinger slik at skyttere fra andre lag 
kan delta dersom ønskelig. Samlaget kan være 
behjelpelige med bistand til måling av hastighet, 
utarbeiding av knepptabeller etc. 

Sem oppfordrer i tillegg aktive feltskyttere i samlaget 
til å invitere med seg andre skyttere for på denne 
måten å forsøke å øke feltinteressen generelt i 
samlaget.  

Lederne oppfordres til å diskutere dette internt i eget 
lag. Saken overføres til ledermøte II for videre 
behandling. 
                                                  Sak: ÅPEN 
L9/2009: LS 2010 Elverum: 
Samlaget har reservert Løten skole under LS 2010. 
Prisen for camping her er noe lavere enn prisen på 
skyttercampen. Lagene må melde inn ønsker om leie 
av campingvogner til samlagsleder som formidler 
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videre til Løten skytterlag. Beskjed må gis så tidlig 
som mulig. Bilder fra campingen er for øvrig lagt ut 
på nettet. 
                                                  Sak: ÅPEN 
O10/2009: Felles profilering t-skjorter: 
Det har foreløpig kommet få bestillinger på Vestfold 
t-skjorter. Dette kan medføre at hele prosessen 
stoppes. Frist for bestilling av t-skjorter settes til  
28. mars.  

Ny påminnelsen vil bli sendt ut til lagene. Endelig 
beslutning om trykking av t-skjorter vil bli tatt i 
etterkant av fristen. 
                                                  Sak: LUKKET 
O14/2009: Valg av ungdomsleder: 
Det er gjort en fordeling av oppgaver i 
ungdomsutvalget slik at belastningen på de ulike 
funksjonene er relativt lik. Tore har sagt seg villig til 
å fortsette som ungdomsleder ett år til. 

Bjørn Duestad har i tillegg sagt seg villig til å delta i 
ungdomsutvalget inneværende år. 

Ny ungdomsleder vil bli valgt neste år. 
                                                  Sak: LUKKET 
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15.03.2010 

L02/2010 Samlagsstevne felt 2010:  

Det ble gitt tilbakemelding på at informasjonen som 
ble sendt ut fra samlaget i forkant av stevnet var god. 
Dette bør videreføres. 

Sem skytterlag ytret ønske om en felles dugnadsdag 
minimum 1 uke før samlagsstevnet for på denne 
måten å sikre best mulig forberedelser til stevnet. 
Samlaget kaller inn til en slik dugnad neste år. 

Dersom det kommer mye snø kommende år, bør det 
vurderes å leie assistanse til oppkjøring/tråkking av 
løyper (med scooter eller løypemaskin). Dette vil 
lette arbeidet med forberedelser og gjennomføring av 
stevnet. 

Det har kommet tilbakemelding fra noen av de eldre 
skytterne om at adkomsten til dagens finfeltrunde er 
fysisk utfordrende. Samlaget oppfordres til å finne 
alternativt terreng for gjennomføring av finfelt-
runden. Det vil bli foretatt en ny oppgang av 
feltterreng i løpet av sommeren/høsten for på denne 
måten å ha flere variasjonsmuligheter, både på fin- 
og grovfelt. 

Avstanden på finfeltholdene var noe variable. 
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Merking i terreng bør vurderes slik at det ikke er tvil 
om hvor standplassene bør ligge. Dette gjelder også 
grovfeltholdene. Det bør for øvrig foretas 
kontrollmåling av hold etter at lokalisering av 
standplassene er besluttet. 

Det bør benyttes bakgrunnsduk på alle hold slik at 
det er mulig for skytterne å få informasjon om hvor 
de treffer. 

Nøtterø hadde ansvar for årets finalehold. Det 
etterlyses en instruks for gjennomføring av denne 
skytingen tilsvarende instruksen for innledende hold. 
Tom utarbeider og distribuerer instruks til lagene 
som skal ha finalene i forkant av feltstevnet 2011 

Lagene bør for øvrig praktisere regel om 
klargjøringstid likt på alle hold. 

Lagene har overtatt ansvaret for vedlikehold og 
oppbevaring av utstyrskassene. Bakgrunnen for dette 
er mye jobb for samlaget i forbindelse med tørking 
og supplering av utstyret i kassene. Lagene må melde 
tilbake til materialforvalteren i samlaget (kasserer) 
om hvem som til enhver til er i besittelse av disse. 

Ved plassering av rammer på låven er det viktig at de 
som transporterer rammene inn også trer disse opp på 
rett sted. Lagene må varsle samlaget om rammer som 
trenger ny duk. Dette kan utbedres i forbindelse med 
felles dugnadsdag før samlagsstevnet. 

Lagene oppfordres for øvrig til å notere ned 
erfaringer fra gjennomføring av feltstevne for på 
denne måten å tilrettelegging for erfaringsoverføring 
til nye personer. 

Det legges ned mye jobb med å arrangere 
samlagsstevnet i felt. Det bør vurderes om det er 
mulig å arrangere åpent feltstevne sammen med 
samlagsstevnet for å få mer igjen for disse 
forberedelsene (se sak L1/2010). 

                                                 Sak: LUKKET 
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L03/2010 Uttaksregler for lagskytinger i samlaget 2010: 
Referatet fra allmøtet blant de aktive seniorskytterne 
med forslag til nye uttaksregler for lagskytinger i 
samlaget er sendt ut sammen med møteinnkallingen 
til ledermøte I. 

Ledermøtet ga sin tilslutning til forslaget fra de 
aktive seniorskytterne. 

Forslag til datoer for uttaksskytinger vil bli sendt ut. 

Lagene må gi snarlig tilbakemelding om eventuelle 
kollisjoner. 

Det er viktig at lagene motiverer sine skyttere til å 
stille opp på fremtidige uttaksskytinger, for på denne 
måten også å bidra til bedre samhold i samlaget. 

                                                            Sak: LUKKET 
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15.03.2010 

01.04.2010 

L04/2010 Orientering fra Larvik skytterlag v/leder: 
Larvik skytterlag mistet skytebanen i 1969 og har 
vært uten bane siden. Siden 2003 har det pågått en 
prosess for å etablere ny skytebane for laget. Leder i 
Larvik skytterlag redegjorde for status for prosess for 
etablering av ny skytebane. 
                                                            Sak: LUKKET 

  

L05/2010 Skytingens dag – felles annonsering: 

Samlaget sørger for felles annonsering i lokalaviser 
forbindelse med skytingens dag.  

Lag som ønsker å være med på annonseringen må gi 
beskjed til samlaget i god tid. 

Lagene bør i tillegg gjennomføre informasjonstiltak i 
eget nærområde (på butikker, skoler etc.) for å 
motivere nye og gamle skyttere til å komme. Det er 
mulig å bestille informasjonsmateriell fra DFS til 
bruk i dette arbeidet. 
                                                            Sak: LUKKET 

Tom 

Lagene 

24.05.2010 

09.04.2010 

L06/2010 E-postbruk i samlag / lag: 

Samlaget benytter lagenes e-postadresse for 
utsending av informasjon til lagene. Dette forutsetter 
at lagene sørger for intern distribusjon av 
informasjonen som sendes ut. 

Samlagets e-postadresse er satt opp slik at alle e-
poster videresendes til alle i samlagsstyret. 

E-post som kun gjelder èn eller noen få funksjoner i 
styret, kan e-post sendes direkte å egen e-postadresse 
til den/de det gjelder (se e-postadresse på samlagets 
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hjemmeside). 

Tilbakemeldingen fra lagene på e-poster som sendes 
ut er generelt dårlig. Dette gjelder også for e-poster 
som i tillegg varsles på SMS. Samlaget oppfordres til 
å være mer selektive i forhold til hvilke e-poster som 
varsles på SMS og evt. hvordan disse varsles (for 
eksempel ”viktig” eller ”haster”). 

                                                           Sak: LUKKET 

L07/2010 Samtrening i Vestfold – serieskyting 
innendørs/utendørs: 

Det er fremmet forslag om samtrening i samlaget. 
Dette er ikke en sak som bør håndteres av samlaget, 
og lagene oppfordres derfor til å ta tak i dette. Fredrik 
sender ut en henvendelse mot lagene vedr. dette.  

Det er i tillegg fremmet forslag om at det kan 
arrangeres serieskyting innendørs/utendørs i 
samlaget, for eksempel forbindelse med denne 
samtreningen. Saken bør diskuteres i forbindelse med 
evalueringsmøtet i samlaget til høsten samt overføres 
til ledermøte II. 

                                                           Sak: ÅPEN 
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Ledermøte II 
 
 

L08/2010 Premiering på samlagsstevner: 

Ved premiering på samlagsstevnet på15 meter blir 
premieverdiene små i klasser med høy prosentandel 
premiering. Årsaken til dette er både antall deltakere 
og at det premieres både på 15- og 10-skudd. 
Samlaget foreslår at premieringen på dette stevnet 
foretas på bakgrunn av 25-skuddsresultater slik at 
premieverdien blir større og det blir enklere å finne 
egnede gavepremier. Ledermøte ga sin tilslutning til 
denne endringen. Arrangørlaget må for øvrig opplyse 
om dette i forbindelse med annonsering av stevnet. 

                                                           Sak: LUKKET 
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L09/2010 Utmerkelser i lag / samlag: 
Forslag til utmerkelser i lag / samlag må meldes inn 
til samlaget i god tid slik at samlaget rekker å 
behandle dette.  

Det ble stilt spørsmål om påskjønnelse fra samlaget 
til Dagfinn Johnsen for vinner av Normaklassen og 
6. plass totalt på baneskytingen på LS 2009. 
Reglene for bruk av utmerkelser i Vestfold 
skyttersamlag er tilgjengelig på Lillefix. Dagens 
regler omfatter ikke dette. Lagene oppfordres til å 
fremme forslag om regelendringer dersom dette er 
ønskelig. Lagene bør for øvrig vurdere egne 
retningslinjer påskjønnelse av sine skyttere for gode 
prestasjoner. 

                                                      Sak: LUKKET 

 
Lagene 

 
August 2010 

L10/2010 Aviscup – Vestfoldcup: 
Jan fortsetter å administrere Aviscupen. Jan ønsker 
primært å få tilbakemelding om en kontaktperson i 
hvert lag som sender inn felles resultater fra laget. 
Det er ønskelig at alle resultater rapporteres inn.  
Jan sender ut informasjon om dette til lagene. Ta evt. 
kontakt med Jan for å avtale alternativ løsning for 
dette.  

Jan ønsker også at lagene oppgir kontaktpersoner for 
Vestfoldcup. Lagene oppfordres til å stille med flere 
lag slik at antall skyttere som deltar i denne 
skytingen blir høyere. Dette vil også være positivt for 
lagkonkurransen. 

                                                           Sak: LUKKET                                          

Jan 

 

 

01.04.2010 

L11/2010 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, vil samlaget kalle inn til et felles møte for 
innlevering av årsmeldinger. 

                                                           Sak: LUKKET    

 

Tom Oktober 
2010 
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L12/2010 Bidrag til samlaget fra skytterlagene: 

Berit sender ut e-post med beskjed om informasjon 
om antall betalende medlemmer som grunnlag for 
beregning av dette bidraget. Dersom tilbakemelding 
ikke mottas fra lagene vil antall skyttere innmeldt 
ifm. statsbidraget bli lagt til grunn for denne 
beregningen. 

                                                           Sak: LUKKET    

 

Berit Høsten 2010 

 

Sted og dato: Andebu 08.03.2010 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 

 


