
FORMANNSMØTE 02/2000 PÅ VINDFJELLTUNET
FREDAG 29/9 OG LØRDAG 30/9.2000

Følgende møtte:
Åge B. Eriksen (formann) Irene Ellefsrød (kasserer + Andebu)
Tom Knudsen (nestformann) Terje Jacobsen (styremedlem)
Sverre Fevang ( varamann) Sven Idland (banekontakt)

Carl Morten Levy (Hedrum) Alf Vagnild (Hof)
Magne Johnsen (Holmestrand og omegn) Kjell S. Jakobsen (Horten)
Gunnar Skjauff (Høyjord og Ramnes) Ole Finn Heum (Larvik)
Harald Enger (Nøtterø) Jakob Johannessen (Sandar & Sandefjord)
Robert Gjølberg (Sem) Torbjørn Kristiansen (Slagen)
Bjørn Flaatten (Styrvoll) John Berg (Tønsberg)
Sigmund Mykland (Våle) Per Holt (Hvarnes)

Tjølling møtte ikke.

Formannen åpnet møte kl.18.15 med å ønske alle velkommen. Det ble foretatt en kort
presentasjon av møtedeltakerne.

Sak F08/2000: Gjennomgang av saksliste fra Formannsmøte 1/2000
Fra sak 02/2000 Harald Enger og Dag Hesby fikk overrakt Torshammer-
pokalene på samlagsstevnet.
Fra sak 05/2000 ang. lysere skiver: Skytterstyret vedtok og godkjente dem.
Fra sak 07/2000 b Det ble gjennomført en vellykket helg med datakurs.

Geir Finnstad underviste.
Fra sak 07/2000 h Etterlyser fremdeles terminliste over jegerskyting,

denne bør inneholde prøvedatoer, prøveperiode og
kontaktperson. Sendes samlaget så fort lagene har satt
opp sin egen terminliste. Liste over kontaktperson på
jegersiden tas med på ombudsmøte.

Sak F09/2000: Situasjonsrapport fra de enkelte lag:
Andebu: Planene er: Skifte tak på skytterhuset, ruste opp 300 m.,

har kommet med på handlingsplan for Kulturanlegg i Kommunen,
gjenstår papirarbeid. Disse planene går i favør elektronikk på 300m.
Gjennomført: Opparbeidet større parkeringsplass. Har forsøkt å delegere
arbeid i styret, hvert styremedlem har fått sin egen perm med sine
oppgaver, fungerer ikke uten puff. Ungdomsutvalget jobber bra, kommet en
del nye ungdommer. Andebu Ungdomsskole hadde aktivitetsdag på
skytterbanen, først teori, så ut på banen. 4H i Vestfold hadde 2 dagers
aktivitetsdag, begge tiltak meget vellykket.

Hedrum: 135 medlemmer, økene år for år. Den store mengden ligger på jegersiden.
DFS skyttere synker. Planer: Rehabilitere standplass, støyskjerming,
elektronikk. Larvik og Tjølling skytterlag benytter vår bane. Jobbet mye siste
år. Ungdomsutvalget arbeider bra, men første bud er at foreldrene må følge
opp.



Hof: Banen ligger 4,5 km. opp fra Haslestad bruk. Om vinteren blir det kjørt
tråkkemaskin opp, så snøen ligger langt ut i mai. Laget har ingen innebane.
En stor % av laget er jegere, en gjeng som stiller opp når det gjelder
jegerskyting. Arrangerer også en jegerfelt i grustaket på Mosseåsen. Det
deles ut enkeltmannspokal og lagpokal. Banen har en brukbar
parkeringsplass, dekker daglig bruk, hus middels. Overbygd stamplass, ikke
lydisolert, ikke strøm. Aktivitet: Tilsig av voksne, rekruttering ikke bra. Ca.
150 medlemmer.

Holmestrand og omegn:
Ligger på Eplerød, mellom Hof og Sande. Tilgang til banen hele året. Søkte
om spillemiddler, viste seg at området ikke var regulert. Fylket nektet i
første omgang, men det gikk greit. Fin gjeng på ungdomssiden,
rekrutteringen ikke så bra. Aktivitet inne hele vinteren, denne foregår på
Hillestad skole. Stort antall inneskyttere, men målet er å få disse med ut på
banen. Medlemstallet er synkende.

Horten og Borre:
Situasjonen er vanskelig, noe aktivitet men får de ikke ut på banen. Det blir
arrangert dugleik og internmesterskap. Tidligere har forsvaret vært aktive
på dugnadssiden, men det er avtagende. Jakt tar over alt, sparer ferien til
jaktsesongen, ikke til Landskytterstevnet. Ingen innendørsaktivitet.
Kommunen tok ifra oss midler til strøm. Veldig dårlig rekruttering. Vi har et
flott anlegg, men støy begynner å bli et problem. Sentralt i kommunen og
grunneierne begynner å bli lei. Falkensten bruk er ikke sikre om de vil
fornye kontrakten. Medlemstallet og økonomien er OK.
Håper det snur seg.

Hvarnes: Problemene mye til felles med Horten. Aktivitet fra mai til september,
trening 2 kvelder i uken, ca 20-25 hver kveld. Flesteparten er jegere.
Innendørs på Hvarnes skole, skyter med 22 kal. Ca. 15 til 25 på kvelden.
Vanskelig å få de med på banen. Fotballen er et stort problem.
Ungdommene må helst ha foreldre som er kjent med skyting. Per Holt er
den som er mest aktiv i laget. Spent på fremtiden.

Høyjord og Ramnes:
Banen ligger på Kjønnerød. Skjenerer ingen naboer. Har lagt opp strøm til
skytterhuset . Installert 4 elektroniske skiver av merket Sirius. 2 skiver +
strøm kr. 74000,-. Får kommunale midler både fra Andebu og Ramnes, har
også fått Stui midler på kr. 90000,-.
Vaktliste for jegerskyting fungerer bra. 31 fra Høyjord skole var der en dag.
141 medlemmer, 147 jegerprøver. Veteranutvalget arrangerte skyting der i
sommer. 431 skyttere har vært innom banen.

Larvik: Ingen skytterhus, samarbeider med Hedrum når det gjelder bane. 78
medlemmer. Ingen aktive DFS skyttere. Det nye prosjektet som de
redegjorde for på formannsmøte 1 er ikke begynt. Der kan det bli mange
aktuelle aktiviteter. Område takler det meste. Flere av de passive sier: får vi
bane kommer vi. Samarbeidet med Tjølling og Hedrum fungerer utmerket.

Nøtterø: Laget har bra aktivitet, banen ligger på Lofterød. Bygd i 1987.Stor aktivitet
på jegerfronten, de har sin egen gruppe som fungerer utmerket. 158
godkjente prøver, fått 52 nye medlemmer. Ingen økonomiske problemer.
Skyteaktivitet 2 dager i uken, konsesjon 4 helligdager i året. Forberedt på
mer trøbbel i fremtiden. Planer om å bygge et industriområde rundt
skytebanen, Munkerud skrevet brev til fylke og kommune. Sportslig sett
fungerer vi bra. 25 deltok på LS, alle påmeldte møtte. Ungdommene
begynner å bli voksne, ettervekst?. Det er de samme som går igjen hele
tiden når det gjelder arbeid i laget.



Sandar & Sandefjord:
Laget har 260 medlemmer, kontigenten er 75/100. I sommer installerte vi 10
elektroniske skiver som fungerer utmerket. Plass til 25 på stamplass.
Skytterhuset ferdig bygd i 1996. 250 forskjellige jeger har vært innom, 140
avlagte prøver. 110 skyttere deltok på skytingens dag. Det kom 24 juniorer
på trening, dette er stort. Laget har god hjelp fra Sandefjord Blad, får med
det viktigste.

Sem: Banen ligger 500m. fra E-18 på Andebu veien. Laget har nytt klubbhus.
Banekapasiteten er 10skiver/300m.-6x2 skiver/100m.-8skiver/15m.
Sportslig sett: Mange om vinteren, minker om sommeren. Laget har planer
om et sponsorprosjekt. Laget inviterte politikere, det kom 18 stykker. De ble
informert om lagets planer og fikk prøve sine skyteferdigheter. Meget
vellykket.
Seniorskytterne lite aktive, men har gode ungdommer. Egen juniorgruppe
med eget styre og aktiv damegruppe.

Slagen: Et lite skytterlag i nordre Slagen. Gamle skyttere har kommet tilbake takket
være de 2 elektroniske skivene. 14 deltok på LS. Stor aktivitet på
ungdomssiden, takket være ungdomsgruppen. Problemene med naboer
roet seg, lagt mer sand på vollen som minsker støyen. Laget har ca. 200
medlemmer. Jegerskytingen er bra, faste medlemmer som er jegere.
Sender ut terminliste, de kan bestille tid. Avlagt 70 storviltprøver. Har ingen
tanker på utvidelse. Satser på flere elektroniske skiver.

Styrvoll: Laget har rimelig bra aktivitet. Vi arrangerte Viken I med ca. 430 skyttere.
Dette dro med seg en formidabel dugnadsinnsats, men hele bygda stilte
opp sa vi dra Viken I vel i havn. Styrvollstevnet gikk som vanlig, første
helgen i juli med bra deltakelse. Vi var medarrangør på DDE konsert i
Kjerra, hvor vår del av overskuddet var kr. 50000,-. Det er avlagt ca. 100
storviltprøver i år.
Rekrutteringen og likedan holde "fart" i klasseskytterne, særlig de yngste er
prioritert oppgave for neste år.

Tønsberg: Laget er 140 år i år, banen ble bygd på 50 tallet. Tilsig av ungdommer.
Utesesong fra april til september. Planer om ny skivebu på 300m. Gjøre
noe med stamplasshuset, tilbud ute på sprenging. Ønske er en fleksibel
delevegg på stamplass. Pistolskyttere bruker banen på lørdager.
Skytterlaget har ca.85 medlemmer mens pistolklubben har 450 medlemmer.
Klage fra nabo på støy, men det viste seg å komme fra Sem. Banen er
utsatt for innbygging. Div. trusler om vei, denne henlagt. Inneskyting foregår
på Fon barneskole. Problemer med å få med skytterne ut. Planlegger å
starte skyteskole okt/nov.

Våle: Bane på Bettum, bare 100 m. 300 m ble gravlagt i 1985. Problemer med
grunneier. Lager har ca. 150 medlemmer. 10 mann deltok på LS. Vinterstid
trener vi i Samfunnshuset, her kan vi være ca. 20-25 skyttere. Avholdt ca.
110 jegerprøver. Banen kan ikke brukes mellom okt./mars. Laget har bra
økonomi. Ingen spesielle aktiviteter utenom lagskyting. Kommunen har
planer om Idrettshall, jobber med å få en plass der. Hva når Ramnes og
Våle slår seg sammen?

Sak F10/2000: Samlagets terminliste:
Forslag til terminliste som vedlegg.

Sak F 11/2000 Krag / Mauser stevner?:
Prøve å dra fram noen av de gamle skytterne, ingen stor stemning for egne
stevner.



Harald Enger mente det var utfordringer nok.
Magne Johnsen og Alf Vagnild hadde tatt det opp for veteranene på
samlingen på Eidsfoss kro, men det hadde ikke vært noen stor stemning.
Forslo å sparke det over på veteranutvalget.

Sak F 12/2000 Rapport fra kurs for banekontakter:
Det viste seg at kurset først var om en måned.
Sven Idland refererte i stedet om gangen i en søknad om spillemidler (Stui).
Vedlegg til referatet kopier av Sven`s innlegg.

Sak F 13/2000 Klassemedaljer, innspill fra Sem:
Åpne stevner:
Forslaget fra tidligere var 3 uekte i hver klasse hvis nok deltakelse.
1 på 1delt. , 2 på 4 delt.,3 på 7 delt. Flere synes at det blir delt ut for mye
medaljer. I Ungdomsklassene var det stor enighet om å fortsette, men det
var stor stemning for at hver lag fikk bestemme selv.
Harald Enger; Nøtterø har fulgt forslaget, men det viser seg at det ikke er
blitt flere deltakere på stevnene. Fra og med neste år går vi tilbake til den
gamle ordningen, men deler i tillegg ut medalje i ekte sølv til hver
klassevinner.
Medaljene blir lite verdt mente de, skytterne ønsker den gamle ordningen.
Enkelte skyttere synes de er billige.
Holmestrand sitter med samme inntrykk, medaljene skal være attraktive.
Slagen mener at medaljene ikke er verdt noe.
Nationen og samlagsstevner:
Når det gjelder 6 skuddserie mente man at markedsføringen har sviktet. Det
er flere som ikke vet hva det er.
Konklusjon: Alt for mange medaljer og at verdien er liten.
Tas opp med lagene, og blir videre tatt opp på ombudsmøte.
Innlegg fra Alf Vagnild : Han satte pris på medaljen han fikk i et stevne han
deltok på, den var ikke ekte men hadde et pent utseende. Men jeg er ikke
bortskjemt når det gjelder å få en medalje.

Sak F 14/2000 Vestfoldseniorer, innspill fra Sem.
Ønsket er: Få opp nivået i Vestfold skyttersamlag. Instruksjon er viktig.
Ønsket er å få utveksle kunnskap, komme sammen å bli kjent.
Tom Knudsen gikk imellom tilbud som blir sendt ut til alle lag.
Instruktør og utdanningskontakt skal i samarbeid sette opp et tilbud til
seniorskytterne.
Ha undervisning hos de forskjellige lagene.
Ha et fast sted, eller bytte sted hvor alle kan møtes, hvis mange

deltakere, kanskje foreslå et tidspunkt så de slipper å vente.
Hver deltaker får en bok som de kan notere feilene, reise hjem å trene

på disse, så møtes igjen etter for eksempel 14 dager- 3 uker for å se om
det har blitt bedre. Så rette på nye momenter. Fortsette slik til sesongen
er over og skytterne blitt bedre.

Slagen ønsket instruksjon for foreldre som vil lære. Ungdomsutvalget
kommer med et tilbud om kurs for instruktører, dette må også passe bra for
foreldre. Tilbud blir sendt alle lag. Harald Enger ønsket også de som blir tatt
ut til lagskyting kan treffes i forkant å trene sammen. Han savnet deltakere
fra samlagsstyre forut og under lagskytingen på LS, ingen å rådføre seg
med. Ønsker uttaksskytingen tilbake, men Tom Knudsen ønsket å forsøke
årets opplegg ett år til. Skytterne tas ur etter Avis-cup listen.



Sak F 15/2000
A Vestfoldserien:

Årets Vestfoldserie ble makulert. Sette opp nytt for 2001.
2 lag kan gå sammen hvis de ikke klarer å stille lag.
Ønsker å få svar fra lag der hvordan interessen er, så listen kan bli satt opp
tidlig enn i år.
Saken tas opp på ombudsmøte.

B Dugleiksmerke:
Resultater sendes Gjøran, fristen var 1 okt. Han skal ha både senior og junior
resultater.

C Bruk av vindvimpel:
Kommentar, noen lag er litt forsiktige med å bruke vindvimpel.
Dette er påbudt å bruke vindvimpel på LS, landsdelskretsstevnet og
samlagsstevnet.
Ber lagene om å skjerpe seg.
Plasseres på riktig sted.
Det viser seg at det har vært vanskelig å få tak i.

D Orientering om samlagets regnskap:
Irene Ellefsrød gikk raskt imellom samlagets regnskap pr. 29 sep.00.
Årets resultat viser foreløpig et overskudd på kr. 19115,25 mot sist års
underskudd på - kr.13163,48. Greit å ha noe å tære på.

Sak F 16/2000 Nye pokaler i samlaget. Hvem graverer?, Nye regler for antall aksjer,
og omskytingsregler for pokaler.

Samlaget må ha to nye pokaler i lag felt. En i finfelt og en i grovfelt. Disse
må kjøpes inn, hvis ingen av lagene har en sponsor de kan formidle.

Stemning for at samlaget samler pokalene inn igjen etter utdeling så de
kan bli gravert, deles ut ved første anledning. Penest å få samme skrift på
de.

Forslag fra samlagsstyre er at de nye lagpokalene i felt går i 5 år. Kanskje
man har mulighet til å flere lagsnavn på dem. Samlaget fikk tillit til å sette
opp statutter.

Det er ofte man ikke kan skille skytterne når det gjelder pokalskyting.
Forslag:
1. Skyte om på lagets neste stevne, de blir tilskrevet i forkant, får

skyttertid på samme lag.
2. Skyte om på neste storstevne som de møtes.

Sak F 17/2000 Påmeldingsavgift for samlagsstevner, åpne stevner i Vestfold.
Forslag fra Hedrum:

Forslaget var en økning på klasseskyttere til kr. 100,00. Ønsker å holde en
lav terskel for ungdommen.
H. Enger mente at kr. 50,- for ungdom hadde vært lenge, mente også den
kan økes.
Forslag kr. 100,- for senior og kr. 60,- for ungdom. Deles 60/40 og 35/25.
Stemning for dette forslag.
Påmeldingsavgift samlagsstevnet:
I dag er den kr. 80,- og kr. 50,-, stemningen var at man skulle legge seg på
samme linje som åpne stevner.
Tas opp på ombudsmøte, men at forslaget fra formannsmøte skulle være
utslagsgivende.

Sak F 18/2000 Pris baneleie til HV?.
Et gammelt vedtak sier at prisen er kr. 600,- for kun leie av bane til HV
skyttere. HV har ingen andeler i anlegg på Nøtterø, men de har andel i
skytterhus i Holmestrand.
Ønsket var å øke leien til kr. 800,- for bane og kr. 400,- for hus.
Man ble enige om å ha en veiledende norm på kr. 800,-.



Sak F 19/2000 Endring av klassesettingsregler for V-65 og V-73. Forslag fra Hedrum.
Styret har hatt det oppe til diskusjon, men ble enige om å sende det til
veteranutvalget.
A.Vagnild hadde ingen klar konklusjon. Hvor stor % skal være i A og i B?
Det er enkelte som var for p.g.a. store forskjeller i alder og helse.
Var oppe i skytterstyret for to år siden, ble stemt ned.
Det er forsket litt i dette. Sist det var oppe var Edgar Davidsen opptatt av
dette forslaget. Han tok alle premielistene laget hadde og satte opp statestikk
etter dem. Konklusjon: De samme ville få medaljene like vel.
M. Johnsen mente det er dårlig deltakelse, få med flere.
Man mente også at i kl. 1-5 tok man ikke hensyn til alder, men til eldre man
blir da skal man skyte etter alder.
Faktumet er at det er litt for tidlig å ta opp denne saken på høyere hold.

Sak F 20/2000 Diverse:

1. Aviscup-pokalen deles ikke ut før finaleskyting kl. 1-5 er i gang igjen.
Medaljer for årets skyting deles ut til lagene på ombudsmøte.

2. Jegerprøve-priser: kr. 100,- for prøven er likt, men ellers er det mye
forskjellig. Flere hadde det billigere for medlemmer.
Nøtterø: koster mer hvis de bruker elektronikken.
Konklusjon: Opp til hvert lag hva de tar for innledende skyting.

3. Medlemskontigenten: Gikk imellom medlemskontigentene for alle lag, her
var det stor forskjell. H.Enger mente at medlemskontigenten kom godt
med på den økomomiske siden. Han hadde et forslag at enkelte lag burde
forhøye den.
lag. De tar kr.175,- og kr.100,-.

4. Historikk: Samlagsformann har laget flere historiske skjemaer, disse ble
tatt vel imot.

5. Hedersbevisninger: DFS diplom, samlagets hedersmedalje, bragdplakett.
Samlagsformann ba om innspill på andre enn formennene som trenger
en påskjønnelse.

6. Lover for Vestfold skyttersamlag, nytt eks. utdeles på ombudsmøte.

6-kanten: Startet i 1939. Samlagsformannen hadde vært tilstede på årets
6-kant finale som ble avviklet på Gol. Et positivt og spennende innslag.
Ringerike avvikler denne år 2001.

Møte ble hevet kl. 11.45.

Andebu 04 oktober 00

Irene Ellefsrød




