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Vestfold Skyttersamlag 
Ledermøte I/2009 

Tid (dato, klokkeslett): 09.03.09 kl.19.00 Sted: Andebu 
Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen 
Deltakere: Jon Berg (Tønsberg), Christian Henrik Dahl (Sandar & Sandefjord),  

Willy Enger (veteranutvalget), Kjell Gjermundrød (Høyjord og Ramnes),  
 Kim Thore Holtan (Styrvoll), Odd Gunnar Knutsen (Slagen), Nils Otto Mathisen 
(Nøtterø), Rune Nordhall (Holmestrand), Marianne Skjelland (Andebu),  
Bjørn Kristian Solberg (Hvarnes) og Gunnar Aarvold (Sem). 

Ikke møtt: Hedrum Hof, Horten & Borre, Larvik og Våle. 
Larvik v/Per Andresen meldte forfall pga. dødsfall i familien. 

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

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L1/2009 Åpne saker fra Ledermøte II/2008: 
Samtlige åpne saker fra ledermøte II/2008 ble 
overført til ombudsmøtet og avsluttet der. 
                                                  Sak: LUKKET

 
 

 

 

 

L2/2009 Årsmeldinger – statistikk og rapportering,  
felles kveld:  
Skytterlagene skal levere sine årsmeldinger innen  
10. november 2009. Det vil bli avholdt felles møte/ 
arbeidskveld denne dagen for skytterlag som ønsker 
bistand i rapporteringen. Samlagsstyret sender ut 
invitasjon med påmelding til skytterlagene.  

Samlaget utarbeider sjekkliste som grunnlag for 
utfylling av årsmelding. Sjekklisten publiseres på 
”Lillefix” (tidligere ”Lagsinfo”). 

Oversikt over antall skyttere per 2008 fordelt på 
skytterlag og klasse følger vedlagt. 

                                                 Sak: LUKKET 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L3/2009 Rapportering av medlemmer fra lag – 
familiemedlemskap: 
Praksis for rapportering av betalende medlemmer ble 
diskutert. Samtlige medlemmer i familiemedlems-
skap skal telles med ved beregning av støtte til 
samlaget (beregnes på bakgrunn av antall betalende 
medlemmer). 
                                                            Sak: LUKKET 

 
 
Lagene 

 
 
Ved levering 
av årsrapport 
 

L4/2009 Skytingens dag 7. juni – fellesannonsering: 
Tom sender ut påminnelse til lagene vedrørende 
felles annonsering i forbindelse med Skytingens dag. 
Det vil bli søkt DFS om refusjon av utlegg i 
forbindelse med annonseringen. 
Lag som ønsker å delta i felles annonsering melder 
sin interesse til Tom per e-post sammen med 
informasjon om dag(er) og tidspunkt for eget 
arrangement og navn på kontaktperson. 
                                                            Sak: LUKKET 

 
Tom 
 
 
 
Lagene 
 
 
 

 
15.04.2009 
 
 
 
15.05.2009 
 
 
 
 

L5/2009 Samlagsstevne og Viken 1 felt 2009: 
Arrangementsmessige forhold i forbindelse med 
Viken 1 felt ble diskutert: 

• Pga. mildvær er det nødvendig å vedlikeholde 
standplasser i forkant av arrangementet 
søndag 15. mars. Lagene har ansvar for å 
inspisere og vedlikeholde egen standplass. 

• Rammene blir satt opp ved standplassene på 
lørdag (unntatt hold 2). Lagene må selv henge 
ut disse. 

• Det må utarbeides sikkerhetsmerker som skal 
benyttes ved anvisning. 

• Det mangler instruks for stang og felthurtig. 
Kim Tore undersøker om Styrvoll har 
standard instruks og gir tilbakemelding om 
dette til Tom. 

• På grunn av vanskelige snøforhold oppfordres 
anvisere til å ta med ski eller truger. 

• Lagene opplever utfordringer i forhold til å 
mobilisere mannskaper til forberedelser og 
gjennomføring av feltarrangementer i 
samlaget. Det er viktig med tidlig 
informasjon til lagene om tidspunkt for 
dugnader/felles forberedelser. 

• Ved fremtidige feltarrangement i samlaget vil 
det enkelte skytterlag selv få ansvar for

 

 

 
Lagene 
 
 
 
Lagene 
 
 
Jan  
 

Kim Tore 
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Samlags-
styret 

 

 

 

 

 

 
 
14.03.2009 
 
 
 
14.03.2009 
 
 

15.03.2009 
 

13.03.2009 
 
 
 
15.03.2009 
 
Fortløpende 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 
det enkelte skytterlag selv få ansvar for 
forberedelser til og vedlikehold av egen 
standplass. 

På bakgrunn av dialog med øvrige samlag i Viken 1 
kretsen, er det besluttet at arrangementet likevel 
gjennomføres med ukjente hold på grovfelten. 
Informasjon om dette vil bli sendt ut. 

Retningslinjer for gjennomføring av fremtidige 
landsdelskretsstevner i felt vil for øvrig bli diskutert i 
neste møte i Viken 1-kretsen 
                                                            Sak: ÅPEN 

 

Tom 

 

 

 

 

10.03.2009 

 

 

 

 

L6/2009 Feltstevner 2010 og årene som kommer:   

L7/2009 Konkurranse Telemark/Vestfold - sosial ramme: 
Konkurransen Telemark/Vestfold er ment å være et 
sosialt arrangement for å øke samholdet mellom 
samlagene. Skytterlagene oppfordres til å motivere 
skytterne til å sette av dagen og skape en sosial 
ramme omkring arrangementet. Samlaget sender ut 
informasjon til skytterne i forbindelse med laguttak. 

                                                           Sak: LUKKET 

 

Tom 

 

 

01.05.2009 

L8/2009 Rekruttammunisjon – rapportering: 

DFS oppfordrer skytterlagene til å rapportere inn 
informasjon vedr. kjøp av rekruttammunisjon 
fortløpende. 

Krav til attestering undersøkes (fra skytter, 
skytterlagsformann og/eller samlagsleder). 

Mulighet for rapportering over Tillitsnett sjekkes 
opp. 

                                                           Sak: LUKKET 
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Tom 

 

 

 

01.05.2009 

01.05.2009 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L9/2009 LS 2010 Elverum: 
Samlaget har reservert Løten skole. Skolen har 
vognplasser og mulighet for strøm. Det er i tillegg 
mulig å benytte skolens sanitær-/dusjanlegg. 
Skytterlagene må melde tilbake om interesse blant 
egne medlemmer. 

Gunnar sjekker om Fylkes Idrettsplassen i Elverum 
er ledig i 2010. 

                                                      Sak: ÅPEN 

 
Lagene 
 
 
 

Gunnar 

 
05.07.2009 
 

 

 
05.07.2009 

L10/2009 Informasjon – nettside, endringer, SMS-varsling: 

• Det som tidligere het ”Lagsinfo” har endret 
navn til ”Lillefix”. Hovedsiden er gjort om til 
en informasjonsside, hvor viktig informasjon 
og tidsfrister fra samlaget blir publisert. 

• Lagene ønsker at nyttig informasjon som 
legges ut på nettsiden i tillegg varsles på  
e-post.  

• Lagene oppfordres for øvrig til å komme med 
innspill og ønsker for nettsiden. 

• Det er opprettet en egen e-post adresse for 
påmelding til kurs og samlinger: 

kurs_samling@vestfold-skyttersamlag.no

Påmeldingsfristene er faste fra år til år. 

• Samlaget har etablert SMS-varsling i 
forbindelse med utsending av informasjon på 
e-post. Samlagsstyret oppfordres til å være 
bevisst mht. tidspunkt for utsending av felles 
SMS. SMS bør for øvrig gi en kort 
beskrivelse om innholdet i e-posten. For øvrig 
er det viktig at skytterlagene gis god 
responstid på e-poster.      

                                                           Sak: LUKKET    

 

 

 

 

Samlags-
styret 
 
Lagene 
 
 
 
 
 

Samlags-
styret 
 

 

 

 

 

Fortløpende 

 

Fortløpende 

 

 

 

Fortløpende 

L11/2009 Aviscup – Vestfoldcup: 
Samlaget mangler tilbakemelding fra flere av 
skytterlagene. Skytterlagene må melde inn 
kontaktpersoner for Avis- og Vestfoldcupen. 

Samlaget sender ut informasjon om dette, herunder 
regler for Aviscupen samt oversikt over 
kontaktpersoner for Vestfoldcupen.  
 
Fast adresse for innrapportering av resultater til 
Aviscup fra alle lag vil være:

 
Lagene 

 

Tom 

 
01.04.2009 
 

15.04.2009 

mailto:kurs_samling@vestfold-skyttersamlag.no
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 
aviscup@vestfold-skyttersamlag.com          

                                                           Sak: LUKKET    

L12/2009 Speakertjenester – avvikling av finaler: 
Det er etablert et utkast til sjekkliste for avvikling av 
finaler i samlaget, herunder speakertjeneste. 
Sjekklisten vil bli videreutviklet og tilgjengeliggjort 
for lagene.  

Samlaget forsøker å få på plass et sentralt 
speakeranlegg for utlån til lag som ikke har eget 
utstyr.  

Det ble fremmet forslag om å utvikle en sentral 
speakertjeneste i samlaget bestående av 3-4 personer, 
som kan bistå i forbindelse med denne typen 
arrangementer. Disse personene bør tilbys 
opplæring/kurs.  

                                                           Sak: ÅPEN 

 

Tom 

 

 

Tom 

 

Samlags-
styret 

 

 

Juli 2009 

 

 

Juli 2009 

 

27.04.2009 

L13/2009 Barnevennlige skytebaner: 
Det er stadig flere små barn med på 
skytearrangementer. Lagene oppfordres til å gjøre 
egne skytebaner mer barnevennlige, for eksempel 
ved å lage sandkasse, ha leker og tegnesaker 
tilgjengelig etc.   

                Sak: LUKKET 

 

Lagene 

 

 

Fortløpende 

L14/2008 Innkvartering på LS 2009: 

Sem, Holmestrand og Andebu har ennå ikke reservert 
overnatting for årets landskytterstevne. Det er 
ønskelig med en felles koordinering av dette.  

                                                           Sak: LUKKET 

 

Gunnar 

 

05.07.2009 

L15/2009 Informasjonskveld – Trond Kjøll: 
Holmestrand skytterlag har vært i kontakt med Trond 
Kjøll vedr. informasjonskveld. Skytterlagene er 
positive til et felles arrangement for alle skytterne i 
samlaget (både rekrutteringsskyttere, seniorskyttere 
og veteraner). Nøtterø skytterlag stiller sitt skytterhus 
til rådighet.  

• Tore undersøker om Trond er tilknyttet DFS 
sin ”instruktørpool”. 

• Tore tar kontakt med Trond Kjøll for å 
undersøke mulige datoer. 

                                                           Sak: ÅPEN 
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Tore 
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27.04.2009 

mailto:aviscup@vestfold-skyttersamlag.com
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

L16/2009 Grasrotandelen:  
Flere skytterlag opplever problemer i forbindelse 
med registrering i Brønnøysundregisteret. Disse 
lagene oppfordres til å kontakte Brønnøysund-
registret for å få tildelt en saksbehandler som kan 
bistå i registreringsprosessen (NB: bruk 
hovedtelefonnummeret til registeret). 

                                                           Sak: LUKKET 

 
 
 

 
 

 

 

Sted og dato: Horten 11.03.09 Signatur: Ann Kristin Å. Vikhagen 
 


