
VESTFOLD SKYTTERSAMLAG

Referat fra Formannsmøte nr 1 - 1999. Tirsdag 2. Mars kl 18:30 på Sem.

Adressater: Åge B Eriksen (form) Tom Knudsen (nestform)
Irene Ellefsrød (Kass/Andebu) Gøran Albrigtsen (sekr)
Terje Jacobsen (styremedl) Vilfred Evensen (vara)
Sigmund Mykland (vara/Våle) Sverre Fevang (vara)
Carl Morten Levy (Hedrum) Alf Vagnild (Hof/veteranutv)
Brynjulf Aslaksen (Holmestrand) Kjell S Jakobsen (Horten og Borre)
Per Holt (Hvarnes) Gunnar Skjauff (Høyjord og Ramnes)
Ole Finn Heum (Larvik) Harald Enger (Nøtterø)
Jacob Johannessen (Sandar og Sandefj.) Sven Idland (Sem)
Grethe Moland Hansen (Slagen) Rolf E Stenbakk (Styrvoll)
Hans Johan Bjørvik (Tjølling) Trond Jahre (Tønsberg)

Hele styret var tilstede på møtet.
Alle skytterlagene med unntak av Tjølling stilte på møtet. I tillegg var veteranutvalget invitert og stilte
med tre personer.

Sak 1: Hvordan få med «gamle» skyttere.
Etter at Saueren har gjort sitt inntog i skyttermiljøet, har vi mistet de skytterne som kun har
Krag/Mauser. Vi ønsker å få disse skytterne på banen igjen. Nøtterø har allerede tatt fatt i
saken. De ønsker å forsøke en slags «fadderordning». Prinsippet er at vi ringer til hverandre
for å dra med flere til treningene eller stevne. Kanskje motivasjonen blir større hvis andre skal
på trening og ønsker å ha deg med. Denne ordningen gjelder både unge og gamle.
Et annet tiltak er å arrangere rene Krag/Mauser stevner.
Det kom et forslag om å slå sammen veteranskytterne til 2 klasser (A/B) i stedet for inndeling
etter alder. Denne saken er allerede blitt behandlet i samlagene for ca 2 år siden.

Sak 2: Plassering av samlagets arkiv.
Samlaget anmoder at skytterlagene undersøker om noen av dem har lagerplass for vårt arkiv.
Det er snakk om protokoller, årsmeldinger og skyttertidende fra flere år tilbake. Det er også
behov for et lagersted for samlagets 6 selvanvisere. Samlagets pokaler oppbevares i dag på
Nøtterø. Hof nevnte at de kan ha mulighet for å lagre arkiv som ikke trenger å hentes fram for
ofte. Sandar og Sandefjord har til hensikt å ta i bruk kjelleren på skytterhuset til egen lagring.
Kanskje vi kan benytte dette. Et annet alternativ er det kommunale arkivet i Tønsberg.

Sak 3: Resultatlister fra stevner.
Formannen henstilte lagene om at når de arrangerte et stevne, er det viktig at resultatlistene blir
sendt ut til de deltakende lagene så fort som mulig etter at stevnet er over. I dag benytter de
fleste stevnearrangørene data til resultatservice. Da er det svært enkelt å skrive ut komplette
resultatlister rett etter stevnet. La oss ha mottoet: Stevnet er ikke avsluttet før resultatlistene er
sendt ut !

Sak 4: Vestfoldserie 1999.



Gøran Albrigtsen redegjorde for årets Vestfoldserie. Det henstilles til lagene om å prøve å
stille lag. Dersom lagene mener de har for få aktuelle skyttere, oppfordrer vi til at dere tar
kontakt med andre lag i nærheten for å eventuelt gå sammen om å få et lag til serien. Det vil i
løpet av kort tid komme en innbydelse til lagene med en tidsfrist for påmelding.

Sak 5: Aviscup 1999.
Tom Knudsen redegjorde for årets aviscup. I år vil det bli adskilte finaler. Ungdommen skal
avvikle sin finale 5 sep. Sandar og Sandefjord sa seg villig til å arrangere denne finalen.
Seniorene (med veteranene) skal avvikle sin finale 11 sep. Sem tilbydte seg å arrangere denne
finalen. Det var enighet om at interessen for aviscupen er for dårlig. Her bør vi prøve å finne
på noe som skaper mer blest om konkurransen. Ingen spesielle forslag ble fremmet på møtet.

Sak 6: Reglement for medlemskap i skytterlag.
Formannen henviste lagene til årvåkenhet. Det har i den siste tiden vært litt uroligheter i et par
lag på Sørlandet. Kravene for medlemskap er at de bl.a. må ha skutt 30 skudd pr år og skal
delta i vedlikehold av lagets materiell og bygningsmasse. Jaktvåpen er tillatt brukt i hht
skytterboka. Lag som har eller får problemer, oppfordres til å ta kontakt med samlagsstyret.
Nøtterø har meget god erfaring ved at jegerne er kommet med i styret og er fullverdige
medlemmer. De er flittige med innsats både ved dugnader og ved egne jegerskytinger og har
selv gått til anskaffelse av 2 elektroniske skiver.

Sak 7: Standardisering av skivehøyder for 15m stevner.
Problemet med at enkelte lag ikke har skivestativene i alle tre høydene (ligg, stå, kne) bør det
kunne gjøres noe med. Det bør stå i klartekst antall cm hver høyde skal være på. Tom
Knudsen skal sende et brev til skytterkontoret hvor det oppfordres at dette sendes ut til alle lag
og samlag i landet.

Sak 8: Regler for samlagsstevnet 15m innendørs.
Det er laget en lste med endel punkter som skal være retningsgivende for arrangørene av
samlagsstevnene. Listen ble gjennomgått punkt for punkt.
Erfaringene fra årets samlagsstevne viste at 1 time pr lag er for mye. 45 minutter er mer riktig.
I år var det 93 skyttere som deltok.
Ang. pkt 4: Det bør være en protestkommite bestående av 3 personer; to fra samlagsstyret og
en fra arrangørlaget. Samlagsstyret peker ut disse tre personene.
Ang. pkt 6: Dommerkomiteen bør bestå av 3 personer fra arrangørlaget. Disse personene skal
i utgangspunktet ha skivedommerkurs. Kanskje vi burde få kjørt dommerkurs i samlaget.
Ang. pkt 9: Tom Knudsen la frem et regnestykke som viste at arrangørlaget faktisk kan tjene
endel kroner på å arrangere et 15m stevne. Avhengig av om de klarer å skaffe endel
gavepremier istedet for pengepremier, kan de sitte igjen med et rimelig stort beløp. Spesielt når
en vet at samlaget gir store beløp i tilskudd til arrangøren av samlagsstevnet. Også på vanlige
stevner er det penger å tjene på å skaffe til veie gavepremier. Det var enighet på møtet at det
bør være flest mulig gavepremier og minst mulig pengepremier på samlagsstevnet.
Gavepremiene bør være billige og heller flere, slik at det er lettere for arrangøren når disse
premiene skal fordeles. Dersom premiene er for dyre og for få, er det vanskelig å fordele dem
rettferdig i de forskjellige klassene.
Det ble tatt opp at det er de samme lagene som går igjen som arrangører av samlagsstevnet.
Dette gjelder både bane, felt og innendørs. Årsakene som kom frem var at det f.eks bare er
noen få lag som har områder for å gjennomføre feltskyting. Andre hevdet at enkelte lag hadde
så få medlemmer at det ville være vanskelig å få gjennomført et stevne. Konklusjonen ble at
det er fullt mulig å gå sammen flere lag og arrangere stevnet. Dette gjelder også feltstevner.
Det er mulig å låne områder av lag som har slikt tilgjengelig.

Sak 8 fortsetter:
Det ble tatt opp at innhenting av gavepremier er en vanskelig jobb. For å lette denne jobben
burde kanskje samlaget ha en ressursperson som kan kontaktes av arrangørlaget for å få



hjelp/veiledning til hvor de bør henvende seg og hvilke premier bør kjøpes samt til hvilke
priser. Det ble ikke valgt ut noen person til denne oppgaven på møtet.
Nytt punkt til listen: Minirekrutt. Det skal ikke være noen påmeldingsavgift for minirekruttene.
Arrangøravgiften og premieringen av denne klassen sørger samlaget selv for. I tillegg er det
100% premiering for denne klassen
Det ble fremmet et forslag fra salen om at MR bør få utdelt premien sin på stevnedagen istedet
for å få den ettersendt.

Sak 9: Lysere papp på skiver.
Terje Jacobsen har undersøkt med Landrø og Skyttersport’n. Det er liten interesse for slike
skiver. Årsaken er at det blir for høy pris. Hvor mye dyrere har vi ikke fått svar på ennå.
Dessuten er et ankepunkt at de må kjøpe i store kvanta (8 tonn pr innkjøp) for å få prisen ned.
Terje vil sende ut informasjon til lagene så snart han får mer informasjon om priser etc. Det var
enighet på møtet om at denne saken burde bli tatt opp som skyttertingsak. Det ble diskutert at
evt samlaget kjøper inn et kvanta skiver og at lagene kjøper av samlaget etter eget behov.
Uansett ble det oppfordret til at med dagens skiver bør stevnearrangør ihvertfall starte stevnet
med helt nye skiver, slik at vi slipper brukte, skrukkete skiver eller forskjellig mørkhet på for-
og bakskive.

Sak 10: EDB-kurs for tillitsmenn.
Vi har fått tilbud fra skytterkontoret v/Geir Finstad om EDB-kurs. I dag er det 9 av 16 lag som
benytter EDB i sin lagsadministrasjon. Det er flere lag som ønsker oppfriskningskurs og
begynnerkurs. Disse kursene vil typisk være 1-2 dagers kurs. Lagene ble oppfordret til å gi
samlagsstyret tilbakemelding om eksakt behov.

Sak 11: Våpenloven.
Tom Knudsen presenterte plansjer ifm den nye våpenloven.
Kontrollseddel for utlån av våpen fra skytterlag. Her oppfordret Tom lagene til å lage seg ei
liste over lagets våpen med våpennr og kortnr. Denne listen burde så kopieres på baksiden av
denne kontrollseddelen. På denne måten vil eventuelle kontrollører enkelt kunne se at det
aktuelle våpenet virkelig er på skytterlagets liste.
Utlånsbevitnelse fra person til person. Her gikk Tom gjennom de forskjellige reglene ifm dette
skjemaet.
Utlånsliste, våpen, fra skytterlag til person. Også her refererte Tom de reglene som gjelder.
Regelverket og forskriftene for den nye våpenloven er ennå ikke helt fastlagt.

Sak 12: Landsskytterstevnet 1999 på Evje.
Formannen informerte om at sannsynligvis vil klasse 1 og klasse V55 skyte på elektroniske
skiver under stevnet.

Sak 13: Ny premie i Organisasjonsmedalje skytingen.
Formannen informerte om en ny regel: Fra og med 1999 vil alle som har skutt til sølv minst 5
ganger, få tildelt organisasjonskrus.

Sak 14: Bidrag til skytterlag.
Formannen informerte om at etter 17 år kan skytterlagene få bidrag til utbedringer av
skytebaneanlegget sitt.

Sak 15: Nye regler for elektroniske skiver.
Tom Knudsen redegjorde for nye regler. Det vil være ubegrenset antall prøveskudd i 3
minutter med åpen skjerm foran 15-skudden. Det samme gjelder foran grunnlaget og foran
omgangen.
Dersom det etter en endt serie mangler ett skudd, kan det skytes ett skudd om igjen etter serien.
Ytterligere informasjon på DFS’ sider på internett http://www.dfs.no/

Sak 16: Østlandsmesterskap felt.
Formannen informerte om årets ØM i felt. Det er Ringerike skyttersamlag som skal arrangere
årets stevne. Søndre Modum og Sigdal står som arrangør lørdag 20 mars. Påmeldingsfristen
var 14 mars. Vi skal stille med 8 skyttere hvorav de 5 beste teller.



Sak 17: Samlagsstevnet bane 1999.
Harald Enger informerte at stevnet i år kommer til å gå over to dager. Arrangørlaget (Nøtterø)
+ de som ønsker det skyter på lørdag 14 aug. De øvrige skal skyte på søndag. I tillegg nevnte
han at det i år blir ren forhåndspåmelding.

Sak 18: Informasjon om skyttersporten.
Harald Enger tok opp problemene vi kan få som en følge av den nye våpenloven. Han nevnte
at i England er alle personlige håndvåpen forbudt. Så langt bør ikke vi komme. Han ønsket at
vi må forbedre mediadekningen av sporten vår. Det er generell dårlig avisdekning og TV er
sjelden engasjert. Denne problemstillingen bør tas opp på skyttertinget. Lobby virksomhet kan
være en god start. Skytterkontoret bør komme mye mer inn på banen som medias
kontaktorgan. De bør f.eks. kontakte media om stevner som skal arrangeres og gi litt info om
arrangørlaget, skyteområdet, forventede deltakere og resultater.

Sak 19: Aspirantklasse.
Tom Knudsen informerte. Det foreligger forslag om at aldersgrensen for denne klassen skal
være 10-15 år. Den «høye» laveste aldersgrensen på 10 år er negativt. Dette vil ikke aspirere
til økt bredde i skyttersporten. Det er idag flere skyttere som er under 10 år og som er aktive.
Disse vil da bli utestengt fra konkurranser hvis denne regelen trer i kraft.

Sak 20: Styret i lagene.
Tom Knudsen informerte om regelen som sier at ungdomslederen skal være et fullverdig
medlem av hovedstyret i laget. Han kom i tillegg med et forslag om at lagene velger en
vararepresentant for ungdomslederen fra ungdomsutvalget til hovedstyret. Lagene bør endre
valgstatuttene slik at når de tre vararepresentantene velges på årsmøtet, skal en av de tre alltid
være en fra ungdomsutvalget. Dette forslaget ble positivt imøtesett.

Under møtet informerte formannen at Sem skytterlag hadde fått kr 56.000,- av fylkeskommunen
etter søknad. Dette viste seg dessverre å være en misforståelse. Sem hadde søkt om dette
beløpet, men de ble ikke prioritert denne gangen. Samlagsstyret beklager denne misforståelsen.

Møtet ble avsluttet kl 22:20.

Tjøme, 17 mars 1999
Gøran Albrigtsen
Sekretær


