
 

Vestfold Skyttersamlag 

Styremøte I/2014 

Tid (dato, klokkeslett): 06.01.2014, kl 18.30-22.00 Sted: Høgtoppsvingen 4 

Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tore Hansen, Jan Engen, Berit Sommerstad, Christian Henrik Dahl, Knut Ove 

Muldsvor, Per Olav Næss og Linda Herland 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 49/2013 Åpne saker i styret: 

26/2013: Feltløype samlagsstevnet: 

God kontroll på feltløypa. Jan og Tore får med seg 

noen for å gjøre klart med stolper til skiverammer. I 

tillegg setter de opp stikk som skal indikere hvor 

standplassene skal være. Finalene vil foregå fra 

standplass på Eplerød. Det vil også i år bli arrangert 

stang/felthurtig for ungdomsskytterne. 

                                                            Sak: Lukket 

 

50/2013: Årsmeldinger: 

Samtlige lag har levert årsmelding via Mitt DFS. 

                                                            Sak: Lukket 

 

56/2013: Utskiftning av PC-utstyr: 

Man har funnet ut at det likevel ikke er behov for å 

kjøpe inn noen nye pcer. Det er kjøpt inn en ny skriver 

til bruk i ungdomsutvalget. 

                                                            Sak: Lukket 

 

 

 

 

Jan og 

Tore 

 

 

 

01.02.14 

Sak 1/2014 Premiering ”Vestfold Cup”: 
Det har kommet en forespørsel fra arrangørene av 

Vestfold Cup. De ønsker at samlaget skal dekke 

kostnaden til medaljer (uekte). Cupen skal være en 

treningscup med individuell skyting, kun for 

Vestfoldskyttere. Den skal foregå innendørs på Sem, 

Andebu, Nøtterø og Slagen. Samlagsstyret gir en 

tilbakemelding om at samlaget dekker 16 medaljer til 

cupen, slik at det kan deles ut 3 medaljer i hver av 

ungdomsklassene samt 1 medalje i resterende klasser. 

                                                            Sak: Lukket 

 

 

Tore 

 

19.01.14 

 

 
 

 

 

 

 

 



Sak 2/2014 Viken 1 felt, Styrvoll Skytterlag: 

Styrvoll har god kontroll på løypa og arrangementet 

ifm Viken 1-stevnet. De kjører resultatservicen. 

Styrvoll plukker ut skiver og konfererer med 

samlagsstyret om disse. Tore sjekker opp hvem som 

skal ordne med premieringen til stevnet. 

                                                            Sak: Lukket 

 

 

 

Tore 

 

 

01.02.14 

Sak 3/2014 Viken 1 15m: 

25.-26. januar i Ådal i Ringerike. Berit sender penger 

til gavepremie (kr 500). 

                                                            Sak: Lukket 

 

 

 

Berit 

 

 

17.01.14 

Sak 4/2014 Ledermøte 1, saker: 

Tore sender ut en påminnelse til lagene om at fristen 

for å sende inn saker til ledermøtet er 30. januar. 

 

Det har kommet inn en sak fra Andebu om at veteraner 

skal kunne få bruke egen (medbrakt) skytematte. 

                                                            Sak: Lukket 

 

 

Tore 

 

12.01.14 

Sak 5/2014 ØM Felt: 

Samlaget skal utnevne lag til ØM; Tore tar kontakt 

med aktuelle skyttere. 

                                                            Sak: Lukket 

 

 

Tore 

 

01.03.14 

Sak 6/2014 Samlagsmesterskap 15m: 

Det skal være en fra samlagsstyret til protestkomiteen 

under hele stevnet. Knut Ove er der torsdag, Jan 

søndag kl 9.00-12.30 og Christian Henrik søndag kl 

12.30-slutt. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sak 7/2014 Premier og medaljer: 

Det må kjøpes inn premier til premielageret. Jan 

innhenter diverse kataloger for å finne ut av hva som er 

aktuelt å bruke til gavepremier. Jan bestiller komplette 

sett med medaljer (ekte og uekte) til samlagsstevnene. 

Tom Knudsen har bestilt nye vandrepokaler til de tre 

som har gått ut. 

                                                            Sak: Åpen 

 

 

Jan 

 

01.02.14 

Sak 8/2014 Web: 

Jan er i gang med å gjøre seg kjent med hjemmesiden 

til samlaget. Han er også i gang med å oppdatere sider 

og legge ut informasjon. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sted og dato: Revetal, 06.01.2014 Signatur: Linda Herland 



 


