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Styremøte i Nord-Østerdal Skyttersamlag 
 

Tid: Torsdag 17. februar 

Sted: Lonås Skytterhus  

 

Deltakere på møtet: 

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

Representanter for Lonås skytterlag: Nils Tormod Mælen, Asbjørn Lunsæter, Ole 
Petter Flokbak 

Referent: Harry 

 

Vedlegg og dokumenter til dette møtet:  

Brev fra Øvre Rendal skytterlag 

 

Saker til behandling: 

Sak nr  Ansvarlig 
1 Møte med Lonås skytterlag 

Saker de ønsker å ta opp herunder ungdomsarbeid 
Lonås trener fredagskvelder på Tynset. 10-12 som skyter. Lonås 
mener å ha lykkes dersom de kommer seg ut på banen. Det viktigste 
er å lære ungdommen om våpenbruk. Det er vanskelig å få med 
ungdommen spesielt i konkurranse med lagidrettene.  
 

Alle 
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Tror ikke målet skal være å delta på stevner. Er det for mye fokus 
på eliteskytterne? Samtidig trenger vi kl 5 for å dra med bredden. 
Det må være et tilbud til alle som vil skyte. Korona har ødelagt 
mye, men blir koronakortet brukt for mye? Frivilligheten er for 
tiden i en lang motbakke. Treninger må ha et sosialt tilsnitt for å få 
ungdommen til å trives.  
 
Bør det åpnes for lagskytinger på tvers av skytterlagene under 
samlagsstevner? Snart er det kun de største lagene som kan stille 
lag. 
 
Må vi ha medaljer i åpne stevner? Kan vi heller tildele diplomer? 
 
Ved rekruttering må foreldrene være tilstede og aller helst skyte 
selv. 
 
Ad stevner – er kravet til strømlinjeform blitt for stor? Er skytterne 
blitt bortskjemt med kravene på stevner? Er det riktig med 
forhåndspåmelding til feltstevner? Sliter ut dugnadsmannskapene 
med langvarige stevner. 
 

2 Brev fra Øvre Rendal skytterlag. 
Det er stilt en del spørsmål fra Øvre Rendal. Terminlisten ble endret 
litt under ombudsmøtet. 
I ettertid ser en at rutiner omkring terminliste nok bør endres. Det er 
nok normalt med 2-3 stevner rundt større stevner a la LDKS. Det 
bør nok åpnes for mer samarbeid om stevner. Samtidig bør det 
oppfordres til å sende ut stevneinvitasjon. 
 

HET 

3 Terminliste  
Tore informerer 
Det er sendt epost til lagene hvor de anmodes om å melde interesse 
for midtukestevner og treningskvelder i de to områdene samlaget er 
delt i. 
 

TL 

4 LS – Bodø – hva skal vi gjøre for å få flest mulig skyttere fra Nord-
Østerdal til å delta under LS? 
- Skyttercamp ? 
Samlaget bør legge til rette for det sosiale under LS- grillaften? 
Lagene anmodes om å komme med innspill 
 

Alle 

5 LKDS Felt Etnedal –  
Det er ikke hensiktsmessig med buss til Etnedal, for få påmeldte fra 
samlaget. Bør oppfordre til mer samkjøring til stevner. 

MB 
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6 Kurs i mittdfs? 

Slik det er nå har det ikke kommet ønsker om kurs i mittdfs. 
 

HET 

7 Kurs i Vk-skytterlag 
Det undersøkes med skytterlagene om det skal arrangeres kurs i Vk-
skytterlag. 
Tilbakemelding fra lagene imøtesees 
 

HET 

8 SM premiering  
Utsettes til neste styremøte. 

HET 

9 Regnskap  
Britt orienterer. 
Medlemsbidrag – krav er sendt skytterlagene. Evt feil må meddeles 
Britt. 
Når det gjelder sponsoravtalen med BF-bygg så åpner denne for 
deling mellom ungdommen og «eliten». Det bør settes av en sum til 
de som satser. Samlaget må gi noe tilbake. Skal vi ha bredden må vi 
ha toppen. 
 
Britt kommer med konkret forslag til retningslinjer for støtte til de 
som satser til neste styremøte. 
 

BN 

10 Ungdomsutvalget 
Ingar orienterer: 
Oppsummering etter ungdomssamlingen på Tynset 7. februar. Det 
største oppmøtet under en slik samling iflg. Kathrine. 
 

TH 

11 Feltutvalgt 
Hans Iver orienterer: 
De skal ha et møte til uka. 
Tema de vil diskutere er: terminliste, samkjøring, DC, elektroniske 
felthold, vanskelighetsgrad under feltstevner – noe høyt? 
Innskytingsmuligheter osv Hva er kvalitet under et feltstevne? Ingen 
selvfølge med 30 treff på grovfelt. 
 

HIK 

12 Ledersamling 5-6. februar på Hellerudsletta. Ingar og Harry har 
deltatt. Mange aktuelle tema. Det henvises til informasjon om dette 
på DFS sine hjemmesider. 
 

HET 

13 Annet 
Hjemmesiden – referat fra styremøtene må ligge samlet slik at det er 
enkelt for alle å finne dem. 
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Papirene til skyttertinget kommer senest 4 uker for tinget som er 23. 
-24.april. Det inviteres til ledermøte i forkant av skyttertinget for 
gjennomgang av sakene.  

 

 


