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Nord-Østerdal skyttersamlag  
c/o Harry E. Tjernstad 
Blæstermyrveien 83, 2540 Tolga 

 

 

 

Styremøte i Nord-Østerdal Skyttersamlag 
 

Tid: Torsdag 16. Desember 2021 

Sted: Tynset Skytterhus 

 

Deltakere på møtet: 

 Navn Rolle Til stede / Fraværende 
1. Harry E. Tjernstad Samlagsleder Til stede 
2. Hans Iver Kojedal Nestleder Til stede 
3. Britt Nesteby Kasserer Til stede 
4. Merete Bakken Sekretær Forfall 
5. Tore Lunsæter Terminlisteansvarlig Til stede 
6. Ingar Eide Leder Ungdomsutvalget Til Stede 
7 Tormod Oldertrøen Vara Ikke innkalt 
8 Olga Johanne Tamnes Vara Ikke innkalt 

I tillegg møtte Turid Henningsmo tidligere leder i Ungdomsutvalget. 

Referent: Harry 

 

Vedlegg og dokumenter til dette møtet: ingen 

 

Saker til behandling: 

Sak nr  Ansvarlig 
1 Velkommen til nytt styre 

 
Arbeidsform i styret 
Alle styremøter starter kl 19.00 og ender kl 21.00.  
Alle eposter sendt til samlagets epost adresse sendes automatisk 
videre via en regel i Outlook til samtlige i styret inklusive 
varamedlemmene.  
Møteinnkalling sendes senest en uke før møtene. Ansvar for å 
forberede sakene fordeles i møteinnkallingen. 

Alle 
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Sak nr  Ansvarlig 
Styremedlemmene forventes å besvare epost og andre henvendelser 
fra andre styremedlemmer så raskt som mulig. 
Enkel presentasjon: 
Det enkelte styremedlem presenterte seg kort. 
 

2 Plan for styremøter og sted 
 
Etter en diskusjon ble det enighet om å legge styremøtene rundt 
omkring i samlaget, hvor vi inviterer oss selv til enkelt skytterlag 
eller flere skytterlag. Der gis laget(ene) mulighet for å ta opp ting de 
ønsker å diskutere eller ønsker hjelp til. Siden alle styremøtene er 
planlagt til å vare 2 timer (19.00 – 21.00) settes det av inntil 20 min 
til innledende samtaler med aktuelt(e) skytterlag. 
 
Følgende møteplan ble satt opp: 
Torsdag 20. januar – Nora skytterlag 
Torsdag 18. februar – Lonås skytterlag 
Torsdag 18. mars – Vingelen skytterlag 
Torsdag 21. april – Røros skytterlag og Glåmos skytterlag 
Torsdag 19. mai –Alvdal skytterlag 
Torsdag 16. juni – Tynset skytterlag 
Juli intet møte 
Torsdag 18. august – Øvre Rendal 
Torsdag 15. september - Folldal 
Torsdag 20. oktober – Brekken/Aursund skytterlag 
Torsdag 17. november siste før ombudsmøtet 
5-10. desember ombudsmøtet 
Torsdag 15. desember – gammelt og nytt styre 
 
Aktuelle skytterlag forespørres i god tid før aktuell dato. Det er 
ønskelig at minst leder og ungdomsleder møter. 
 
Resterende skytterlag planlegges besøkt i 2023. 
 

HET 

3 Regler for treningskarusell bane og 15 m  
 
Det vises til vedtak på ombudsmøtet og diskusjonen forut for 
vedtaket.  
 
Britt utformer konkret forslag til regler. I forhold til Opland sitt 
regelverk så ble det enighet om ikke å kreve inn premieinnskudd for 
treningene. Alle betaler kr 50 til arrangøren i arrangementsavgift. I 
finalen får alle i NU som skyter finale medalje. Kr. 100 for finalen 
(50/50). Ellers i samsvar med Opland sitt regelverk både på 15 m og 
bane. 
 
Dele opp samlaget i 2 treningskretser (miniatyrbaner) 
Søndre krets; 

BN 
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Sak nr  Ansvarlig 
Tynset, Kvikne, Tronfjell, Alvdal, Folldal, Øvre Rendal, Finstad, 
Tylldal 
 
Nordre krets: Vingelen, Tolgen, Hodalen, Øversjødalen, Føken, 
Kronmo, Narjord, Nora, Dalsbygda, Røros, Brekken/Aursund, 
Glåmos, Hessdalen 
 
Når det gjelder tidspunkt for «treningene» så henvises til neste sak. 
 

4 Terminliste  
 
Endring, tilføyelser som følge av vedtak på ombudsmøtet. 
Alle innendørsstevner fram til 13. januar er utsatt/avlyst. Disse 
arrangørene gis fortrinnsrett ved oppsetting av stevner fram til 
banesesongen starter. 
 
Vedtakene på ombudsmøtet medfører at det skal være plass til både 
ordinære åpne midtukestevner og «treninger», jf. Forrige sak. Det er 
14 uker fra medio februar og ut april. Styret deler denne perioden i 
to like deler, og da med annen hver uke reservert til midtukestevner 
og «treninger». Begge disse «stevnetypene» forutsettes arrangert på 
kveldstid mandag – fredag, dvs. at lørdag og søndag er reservert til 
feltstevner. 
 
Aktuelle skytterlag tildeles en uke, hvor de selv velger kveld(er) for 
å avvikle sine stevner/treninger. 
 
Det settes opp «treningsuker» utover banesesongen. 
 
Slik styret oppfattet ombudsmøtet, er det ikke ønskelig med flere 
stevner i desember. Denne måneden reserveres lagene egne 
aktiviteter.  
 
Et spørsmål som ikke ble drøftet under ombudsmøtet er når 
innendørssesongen skal starte. Stevnene stater i månedsskiftet 
oktober/november. I dag er det et opphold i tiden mellom avslutning 
av banesesongen og oppstart innendørsstevner. Slik styret ser det 
må det være opp til lagene når de starter innendørs. Dersom det 
startes skyteskoler i denne perioden vil de nye forhåpentligvis være 
klare til å delta på stevner i november.  
 
 

TL 

5 Annen oppfølging etter ombudsmøtet 
 
Sende utskrift av sak 7 b Stevneinnskudd til lagene. 
 
Sende utskrift av sak 7 d oppdaterte regler for samlagets 
fortjenestemedalje til lagene. 
 

HET 
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Sak nr  Ansvarlig 
Sende utskrift av sak 7 e Regler for samlagets kniv til lagene. 
 
Sende utskrift av ombudsmøtevedtaket i sak 7 g Nasjonalt 
mesterskap innendørs til skytterkontoret. 
 
Sende utskrift av sak 7 h Regler for utlån av feltfigurer fra 
skytterlinken til lagene. 
 
Oppstart diskusjon om premiering samlagsstevner – sak 7 i 
Morten Skjervagen har opplyst at han er tom for både sølv og gylte 
samlagsmedaljer. Stansen er hos et firma i Bergen. Ferdige medaljer 
med agraf og gravering har kostet rundt kr 460-480 per stk. Når det 
skal stanses nytt opplag sier det seg selv at det bør stanses for flere 
år.  
 
Slik styret oppfattet ombudsmøtet er det ønskelig å beholde 
samlagets gylte og sølvmedaljer slik de er i dag. Dette selv om 
kostnaden er relativt stor. 
 
Det bestilles medaljer for minst 5 år. Hvor mange som bestilles 
avklares etter avklaring med Skjervagen om pris/stk/antall. Etter 
henstilling fra Skjervagen skjer dette først på nyåret.  
 
Samlaget bestiller og betaler medaljene, men de lagres hos 
Skjervagen.  
 
Sende utskrift av sak 7 i oppdatere reglene for BoligpartnerCup og 
sende den til lagene. 
 
Bruk av hjemmesider og Facebook - informasjonskanaler som må 
brukes med respekt. 
 
Styret diskuterte bruken av hjemmesider og Facebook. Hjemmesida 
skal være den primære kanalen for informasjon, mens Facebook er 
den sekundære kanalen. Begge steder skal tilkjennegi samlagets 
mening. Det er ønskelig at begge kanaler skal være positivt vinklet. 
Sporten vår skal framsnakkes.  
 

6 Regnskap  
 
Britt sender ut faktura for medlemsbidrag til lagene på nyåret. Det 
er ønskelig at alle betaler fakturaen slik at Britt slipper å purre. 
 

BN 

7 Ungdomsutvalget 
 
Ingar luftet ulike metoder for å stimulere ungdommen til å ville 
delta i sporten vår og delta på stevner. Etter en meningsutveksling 
hvor det sosiale ble poengtert som en viktig faktor, fikk Ingar i 
oppdrag å forberede en sak til neste styremøte. Herunder kontakte 

IE 
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Sak nr  Ansvarlig 
ungdomslederne i skytterlagene. Det bør avklares om det er behov 
for instruktørkurs. 
 
Det bør arrangeres kurs i bruk av MittDFS for ungdommen og 
foreldre, et kurs i nord og et i sør. 
 
Ellers ble alle oppfordret til å spre kursinvitasjonen fra Kathrine 
Aanestad Lund blant aktuelle deltakere. 
 

 
 
 
HET 
 
 
Alle 

8 Feltutvalgt 
 
Hans Iver og de andre i feltutvalget undersøker om det er behov for 
«feltskytingskurs» i grovfelt. Et slikt kurs kan med fordel legges til 
sommeren når det er enklere å drive instruksjon. Forutsetningsvis 
bør det være tilgang på elektroniske skyteskiver. 
 

HIK 

 

 


