
Veterangruppa
''Treffsikre gubber i vet.kl. V55, V65, V73 "

Nord-Østerdal

Vedtekter for veterangruppa  i Nord-Østerdal.

Historikk.

Den 30.januar 2002  møttes medlemmer fra Alvdal-, Hodalen-,  Lonås-, Vingelen-og Tynset

skytterlag  til et hyggelig samvær med .skyting,  på Tynset skytebane.
J

Det møtte  27 skyttere til  hyggelig prat over en kopp kaffe.  Alle var enig om at dette  må

være noe for oss "gammelkara".  Innendørs skyting (kal.22) i første omgang,  men felt-og

baneskyting kan også bli aktuelt.  1  2002 møttes skytterne 4 ganger til 15m skyting på

Tynset,   1 gang til feltskyting i Vingelen,  og 3 ganger til baneskyting på Tynset og i Lonås.

Etter to prøveskytinger på Tynset, kom Sverre Rye med ni fine  premier som en gave til -

Veterangruppa.

Det ble et problem å fordele disse premiene,da vi hadde resultater både fra 15m, felt og

bane. Sverre kom da med forslaget:  "Da gjør vi en vri denne gangen, vi tar premieutdeling

bakfra på premielista".  Dette ble det heller ikke enighet om.   Resultatet ble at premiene ble

plassert i premieskapet på Tynset skytterhus. Da fikk også andre se de fine premiene som
Sverre hadde laget.

Etter Sverres bortgang ble premiene fordelt til de 9 beste skytterne i skytteråret 2002.

Reviderte vedtekter pr. 15.12.2011.

§1     Veteranskytinga er et sosialttiltakforveteranskyttere i klasse vet 55, Vet 65 og v73
innen Nord-Østerdal skyttersamlag.

§2     Veterangruppa er en selvstendigorganisasjon med eget styre.

§3     l hvert lag/kommune velges en kontaktperson.

Kontaktpersonens  oppgaver:

1      Fordele terminliste ti.l skytterne i veteranlaget

2      Kontakte skytterlaget ad. bruk av banen.

3      Ansvarlig for veteranlagets  arrangement  iflg. Terminliste.



§4    Driftsansvarlig lag   velges for ett år, og  går på omgang mellom veteranlagene.

Oppgaver:  1  Sette opp terminliste for kommende skyttersesong, som godkjennes av

styret,  og sendes til   kontaktperson i lagene.

2  Ajourføre  resultatpermen.

3  Påse at veteranlagene arrangerer skytinger etter oppsatt terminliste.

§5   Styret  består av 3''kontaktpersoner" fra de tre siste lag som var driftsansvarlig.
Kontaktpersonen fra forrige års  "Driftsansvarlige lag"  fungerer som formann.

Forskytteråret 2011/2012      '

Peroldertrøen     Tynset
Form.    HarldNordtun       Ø.Rendal

Arne Brendryen    Folldal

Neste år rykker Arne Brendryen opp som formann, og ny "driftsansvarlig kontaktperson"

kommer på tredje  plass.

Oppgaver:     1  Påse at vedtektene blirfulgt.

2 Tar ut nytt ''Driftsansvarlig lag"   for neste skytterår.

3 Ajouføre  lista over "kontaktpersoner"  i lagene.

4  Godkjenner nye terminliste.

5  Tar opp evt. saker fra skytterne.

6  Jubileumsskyting og lignende. (Veterangruppa er 10 år i 2012.)

'   Bestemmelser for det arrangerende lag:

Tid for treningsskyting:   Onsdager fra kl 1200.

Sted:  Se terminliste

Hvem kan delta:   Alle skyttere som i innværende år fyller 55 år eller mer.

Skyteprogram.15m:  25skudd`s normalprogram for DFS.

Felt:   Mesterskapsprogram for finfelt/DFS (V-55 kan skyte juniorprogram)

Bane:  25 skudd`s mesterskapsprogram på 100m for V65/V73. (omgang

etter arrangørs  bestemmelser)

Gj.ennomføring:   Den praktiske gjennomføring overlates til kontaktperson i det arr.lag.

Innskudd:               Kr 20,-betales til arrangør. (kaffepenger)


