
 

Vestfold Skyttersamlag 

Styremøte IV/2014 

Tid (dato, klokkeslett): 10.09.2014, kl 18.30-21.00 Sted: Støperiveien 13 

Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland 

Deltakere: Tore Hansen, Jan Engen, Emil Engen, Christian Henrik Dahl og Linda Herland 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

 Gjennomgang av referat fra forrige møte. 

 

11/2014: Økonomi: 

Det har kommet kr 10.000 i tilskudd for samlinger fra 

DFS. Vi har foreløpig ikke fått noe for instruktørkurset. 

Det står ca kr 40.000 på brukskontoen. Ombudsmøtet 

blir på Flykaféen. Pris pr kuvert kr 350. Jarlsberg 

Konferansesenter har ikke kommet med noe tilbud.  

                                                            Sak: Lukket 

 

16/2014: Samlagsstevnet bane, oppsummering: 

Litt problemer med elektronikken om morgenen, men 

forsinkelsen ble snart hentet inn igjen. 

For senere arrangement; Vær oppmerksom på at en og 

samme skytter ikke kan delta på mer enn én lagskyting. 

Bjørn Egil Hansen skulle hatt stjerne – han får den så 

snart som mulig. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sak 18/2014 Ledermøte II, saker fra Andebu, Nøtterø og 

Sandar & Sandefjord: 

Nøtterø ønsker at samlaget skal bruke hjemmeside-

løsningen fra DFS. Samlaget ønsker å videreføre den 

som er. I hvert fall inntil DFS kommer med en bedre 

løsning. 

 

Nøtterø ønsker at man ikke skal betale innskudd ved 

lagskyting på samlagsstevner. Samlaget ønsker at man 

beholder innskuddet – da gravering og innkjøp av 

pokaler er kostbart. Dersom det er vanskelig for lagene 

å organisere betalingen, kan det eventuelt faktureres fra 

samlaget en gang i året. 

 

 

  



Nøtterø ønsker at minigrunnlaget går ut, og at man i 

stedet deler ut de tre medaljene på 25-skudden. Og at 

medaljen da kalles Knudsen-medaljen. 

 

Samkjøring av terminlister med tilstøtende samlag for å 

unngå stevner de samme dagene – gjelder da først og 

fremst med samlag i Viken 1-kretsen. 

 

Andebu ønsker nye veteranklasser på 100m; To klasser 

etter kvalifikasjoner, og ikke etter alder. Veteran 1 og 

Veteran 2; Veteran 1 som beste klasse. Samlaget 

ønsker at Andebu utarbeider saken noe mer – med 

konkrete regler og rammer for klassene. 

 

Sandar & Sandefjord ønsker at det, under en egen 

meny på forsiden på hjemmesiden til LS, tydelig skal 

komme frem om det er mulighet for innskyting under 

stevnedagene. Dersom det ikke er noen som arrangerer 

innskyting, så må det også fremkomme. Dette vil føre 

til like forhold for alle deltakere på LS. 

                                                            Sak: Lukket 

 

Sak 19/2014 Lagskytinger LS: 

Noen var misfornøyde med seniorlaget som ble tatt ut 

til LS. Men uttaket ble gjort etter reglene som er vedtatt 

i samlaget. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sak 20/2014 Vestfold-Drammen, ungdom: 

Konkurransen ble arrangert tirsdag 9. september. Det 

ble noe mørkt på slutten. Reglene for konkurransen sier 

at det skal deles ut deltakerpremier, men det hadde ikke 

Drammen gjort. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sak 21/2014 Internstevner: 

Det oppfordres til at lagene er forberedt når man skal 

arrangere et slikt stevne. Ungdomsutvalget kan med 

fordel ta kontakt med arrangørlaget noen dager i 

forveien, for å sjekke at alt er under kontroll. 

                                                           Sak: Lukket 

 

  

Sak 22/2014 Hvordan søke spillemidler, egen kveld med 

banekontakten: 

Banekontakten ønsker å informere interesserte 

skytterlag om spillemidler; Hva man kan søke om og 

hvordan man søker. Ytterligere informasjon om dette 

  



vil bli presentert på Ledermøte 2. 

                                                            Sak: Lukket 

 

 

 

 

 

Sak 23/2014 

 

 

 

 

Oppbevaring av våpen på skytterhus, har lagene 

godkjenning?: 

Våpen/vital del skal oppbevares i FG-godkjent 

sikkerhetsskap. 

Lagene må ha kontroll på at våpnene man har i laget 

stemmer med det som står på våpenkortet. Ved tvil: Ta 

en sjekk. Dersom det skulle være noe misforhold, 

informer Politiet, slik at de får oppdatert våpenkortet. 

 

 
§ 83.Oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon 
for foreninger tilsluttet godkjent 
skytterorganisasjoner (skytterlag/-klubber og 
jegerforeninger) 

Politimesteren kan dispensere fra 

bestemmelsene i § 79 femte ledd og § 80 fjerde ledd 

om oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og 

ammunisjon for foreninger tilsluttet godkjent 

skytterorganisasjon dersom særlige grunner 

foreligger. 

I de tilfellene det gis dispensasjon, skal 

våpnene eller en vital del av våpnene oppbevares i 

FG-godkjent sikkerhetsskap eller i skap med et 

høyere sikkerhetsnivå. Gis det dispensasjon for mer 

enn 10 registreringspliktige våpen, skal 

oppbevaringsstedet være beskyttet av FG-godkjent 

innbruddsalarmanlegg med overføring til 

døgnbemannet alarmstasjon som med egne 

vektere, eller med avtale med enkeltpersoner eller 

foretak, kan sikre at det blir foretatt utrykning ved 

alarm. 

Politiet kan gi særlige pålegg om oppbevaring 

av skytevåpen og ammunisjon. 

                                                            Sak: Lukket 

 

  

Sak 24/2014 Terminliste 2015, hva med samlagene rundt oss: 

Terminliste for 2015 blir gjennomgått på Ledermøte 2. 

Lagene oppfordres til å sjekke terminlisten i forhold til 

sine egne arrangement. 

  



                                                            Sak: Lukket 

 

Sak 25/2014 6-kantfinale, Styrvoll: 

Lørdag 13. september. Laget er tatt ut etter de fastsatte 

reglene. 

                                                           Sak: Lukket 

 

  

Sak 26/2014 Eventuelt: 

Ole Gunnar H. Knutsen skal ha glasspokal med lokk 

for plasseringen på LS. Denne deles ut på 

Ombudsmøtet. 

 

Organisasjonsmedaljer og stjerner bestilles. Disse skal 

deles ut på Ombudsmøtet. 

 

Resultater fra skytingen om Dugleiksmerke skal 

registreres i MittDFS av skytterlagene. Mens det er 

samlaget som skal bestille merkene. Det står på nettet 

hva hver enkelt skytter har fra før. 

 

Jan deltok på Skyttertinget under LS. Heidi Skaug ble 

valgt til ny visepresident. 

 

 

Jan 

 

 

 

Tore og 

Jan 

 

Tore og 

Jan 

 

    

Sted og dato: Larvik, 10.09.2014 Signatur: Linda Herland 

 


