
 

Vestfold Skyttersamlag 

Styremøte III/2013 

Tid (dato, klokkeslett): 03.07.2013, kl 18.30-21.30 Sted: Støperiveien 13 

Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tom Knudsen, Bjørn L. Vorre, Berit Sommerstad, Emil Engen, 

Per Olav Næss og Linda Herland. 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 28/2013 Åpne saker: 

21/2013: Instruktørkurs 1: 15.-17. november - 

Drammen blir også med. 

                                                   Sak: Åpen 

 

24/2013: Viken 1 bane: Ungdomsskytterne gjorde det 

bra. Innkvarteringen fungerte fint. 

                                                   Sak: Lukket 

 

26/2013: Viken 1 felt 2014: 

 9. mars 2014 

 Løypa må endres fra sist 

 Reservere Fjellhall 

 Opplæring av standplassledere 

 Drøftes og planlegges på ledermøte 2 i 

september 

                                        Sak: Åpen 

 

  

Sak 29/2013 Skyttertingsaker 2013: 

 Førde og Voss har søkt om LS2017. Samlaget 

stemmer for Førde. 

 Forslag om at kl. 1 skal skyte med kal .22 på 

100m. 

 Forslag om at V65 skal skyte på 200m i stedet 

for på 100m: samlaget stemmer imot endring. 

 Endring av premieregler: samlaget stemmer 

imot endring. 

 Endre regler for samlagsskyting R/ER/J: 

samlaget stemmer imot endring. 

 Forslag om å fjerne tillatelsen til å bruke 

enkelte medikamenter i kl. 2 og V55 

                                                      Sak: Lukket 

 

  



Sak 30/2013 Møte i Østlandskretsen: 

Samlagsleder skal delta på møte i Østlandskretsen 

lørdag 6. juli. Østlandskretsen ønsker å stille spørsmål 

vedrørende bruken av økonomiske midler ved 

Skytterkontoret. 

                                                 Sak: Lukket 

 

  

Sak 31/2013 Samlagsskyting LS2013 – arbeidsfordeling i styret: 

Per Olav følger opp ungdomsskytterne. Emil følger opp 

Veteranlaget. Og Bjørn følger opp klasseskytterne. 

                                                  Sak: Lukket 

 

  

Sak 32/2013 Økonomi: 

Fristen for å kreve kjøregodtgjørelse i forbindelse med 

ØM felt har gått ut. 

                                                  Sak: Lukket 

 

  

Sak 33/2013 Adresse til samlaget: 

Mye av posten til samlaget blir sendt til Sandefjord. 

Adressen i Brønnøysundregisteret må endres. 

                                                  Sak: Lukket 

 

 

Berit 

 

Sak 34/2013 V/T-konkurransen: 

Årets konkurranse ble avlyst pga vanskeligheter for 

begge lag å få nok skyttere – både til veteran- og 

seniorskytingen. Siden Telemark hadde flest napp i 

seniorpokalen ble det de som fikk den til odel og eie, 

mens Vestfold hadde flest napp i veteranpokalen og 

fikk da denne til odel og eie. 

Styrene i begge samlag skal ta opp med aktive skyttere 

om det er aktuelt å fortsette med denne konkurransen, 

og i så tilfelle hvilke endringer som må til for å gjøre 

konkurransen mer attraktiv. 

                                                  Sak: Lukket 

 

 

 

 

Sak 35/2013 Samlagsstevne bane 2013 Slagen: 

Må nok arrangeres over to dager. Tom tar kontakt for å 

motta tidsplan for arrangementet. 

 

Jury: 

Emil – lørdag formiddag 

Linda – lørdag ettermiddag 

Bjørn – søndag formiddag 

Tom – søndag (ettermiddag) 

 

Per Olav og Tom tar premieutdelingen. Bjørn sjekker 

over at man har nok medaljer. 

                                                   Sak: Lukket 

 

 

Tom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn 

 

    



Sak 36/2013 Diverse: 

 Skyting om Organisasjonsmedaljen: 15 

deltakere i år (7 i 2012). 

                                       Sak: Lukket 

 

 Berit har reservert Flykaféen til Ombudsmøtet. 

                                       Sak: Lukket 

 

 Per Olav sjekker pris for å få trykket opp 

diplomer til samlinger kontra å skrive dem ut 

selv. 

                                       Sak: Åpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Olav 

 

Sted og dato: Holmejordet, 03.07.2013 Signatur: Linda Herland 

 


