
Styremøte Nord- Østerdal Skyttersamlag 

Tynset 22.11.2017 klokken 19.00 
Til Stede: Hans Iver Kojedal, Magne Egil Westum, Stein Narjord, Sigbjørn Nystuen, Jon Egil 
Bakken, Arne Magne Stenvold og Olav Flaten. 
 

39/17: Ombudsmøte/ Årsmeldinger. 

Gjennomgått foreløpig kladd for årsmelding. Magne Egil kommer med oversikt fra Ungdomsutvalget 
så snart den er klar.  

40/17: Regnskap. 

Gått igjennom regnskapet og ikke funnet noen merknader. Gledelig overskudd for 2017. 

41/17: Terminlister (dato for ØM). 

Sigbjørn er orientert om at ØM bytter dager for fin/ Grovfelt og gjør nødvendig endring i terminlista. 
Han skal også prøve å legge inn planlagte ungdomssamlinger. 

Sigbjørn fører inn i terminliste en presisering av rutiner for arrangør etter at stevnet er avsluttet. 

42/17: Fremtiden for DC. 

Stein har vært på møte med gammelt styre. Orienteringssak. 

Vi må fremme 1 kandidat til styret for DC innen 14.01.2018. Kandidaten må velges av ombudsmøtet. 

Hans Iver tar kontakt med noen kandidater. 

43/17: Sak fra Hedmark Skyttersamlag. (forslag om å legge ned prinsesselaget LS) 

Hedmark har bedt om støtte til å fremme sak for skyttertinget. 

Forslaget går ut på at prinsesselaget går ut da nivået begynner å bli såpass jevnt på kvinne og 
herresiden innen skytesporten slik at det er bestandig flere kvinner på kongelaget og 
prinsessetittelen blir ikke lenger avgjort i et prinsesselag. 

Samlagsstyret støtter enstemmig forslaget fra Hedmark Skyttersamlag. 

44/17: Sak fra Akershus. (klasse 2 og V55 i feltmesterskap) 

Akershus ber om støtte til å fremme sak for skyttertinget om å la klasse 2 og V55 få skyte om 
feltmesterskap på lik linje med klasse 3-5 slik som det var før uten å måtte melde seg over til klasse 5 
på det enkelte stevne. Forutsatt at det er "rene" (betablokker) utøvere som skyter om mesterskapet. 

Samlagsstyret støtter enstemmig forslaget fra Akershus. 

 

 

 



 

 

45/17: Valg Skyttertinget 2018. 

Stein går igjennom og informerer om forslaget som foreligger. 

Vi har ingen spesielle innvendinger på valg forslaget. 

46/17: Høring retningslinjer for ungdomsskyttere og høring om feltutvalget. 

Samlagene er bedt om å gi en uttalelse til hvilke retningslinjer som bør være gjeldende for ungdom. 
Høringsfrist 01.02.2018. Det skal vurderes med vekttall på konkrete forslag til tekst i retningslinjene. 

Sigbjørn vil legge til at Skyteskolen skal omfatte 15m, Felt og baneskyting. 

Styret får i oppgave å gå igjennom skjemaet som foreligger innen neste styremøte 06.12.2017 også 
sammenfatter vi den enkeltes mening til et felles svar. 

 

Høring ang. "Feltlaget" frist 01.02.2018 skytterkontoret ønsker tilbakemelding på 3 spørsmål 
angående endring av dagens finale i NM felt. 

• Vi er positiv til endring dersom det er til det bedre for skytterne. 
• Det er helt ok at det blir bredere mediedekning av NM felt, men ikke på bekostning av 

muligheten til å vinne NM.  Felt finalen må gå tidligere i uken, FØR kongelaget for å beholde 
publikum til finalen. 

• - Det SKAL jobbes for å få felt finalen ut i feltmessige forhold igjen. Helt uakseptabelt at 
denne er en banefinale på feltfigurer. 

       - Finalen må avvikles før Kongelaget. 

       - Finalen må avvikles slik at alle med 30 treff har lik mulighet til å kjempe om NM tittel. 

Det Norske landslaget har skrevet et langt brev der de går sterkt imot forslaget om å opprette et 
eget "feltlag". Samlagsstyret mener landslaget er inne på det rette ift. NM avviklingen. 

47/17: 2 saker fra Hans S/ Alvdal skytterlag. 

• Alvdal skytterlag har fremmet forslag om prøveskudd før finaler i feltskyting for alle klasser 
primært, subsidiært for 100meter/ finfelt. Begrunnelsen ligger i at adlerauge gjør det 
vanskelig å være innskutt dersom dette taes inn og ut imellom skytingene.  

Styrets innstilling: Samlagsstyret går enstemmig imot at prøveskudd innføres på grovfeltfinalene.           
4 stemmer for at prøveskudd kan innføres på 100m/finfelt alle klasser. 3 stemmer for at finalene 
avvikles som i dag.  

Samlagsstyret presiserer enstemmig at det må være et mål å få avviklet feltfinalene under mer 
feltmessige forhold, det vil blant annet si ut fra banestandplass. 

Saken fremmes for ombudsmøtet. 

 

 



 

   

• Hans/ Alvdal presiserer at det er stor forskjell på måten lagene fører årsmelding på. Han ber 
samlagsstyret å komme med en konkret føring på hvordan dette skal gjøres og da spesielt 
med tanke på å føre all aktivitet i lagene herunder lagskytinger og treninger som intern 
konkurranse. Dette for at det skal komme frem i årsrapporten den totale aktivitet i 
skytterlagene. 

Samlagsstyret legger frem en årsrapport vi mener er korrekt utfylt for ombudsmøtet. 

 

 

Neste Styremøte: 06.12.2017 

 

 

Møtet slutt 22.30 

Ref. Olav Flaten/ Sekretær. 

 

 


