
Styremøte Nord-Østerdal Skyttersamlag 

Tynset 29.03.2017 kl.19.00 
Til stede: Stein Narjord, Hans Iver Kojedal, Magne Egil Westum, Sigbjørn 
Nystuen, Arne Magne Stenvold og Olav Flaten (Jon Egil Bakken er fritatt fra 
møtet). 

 

12/17: Kursplanlegging. Hans Iver legger frem plan. 

04.Apr: kurs i skyteledelse Røros. For å fange opp "nord laga" 

Ca.20.Apr: Kurs i skyteledelse på tynset for "Sør laga" Roger N og Olav er ansvarlig. 

20.Apr: Oppstart av Instruktørkurs 1a på svarthølmoen. Alle samlagsinstruktører skal involveres. 

Spesielt rettet mot "sovende lag" så arrangerer vi kurs i skyteledelse samt bruk av "MittDFS" 

13/17: Nye pokaler. Samlaget har fått tilsagn på kr.2500,- av Sparebanken Hedmark. Samt 
at Stein har ordnet med en "Hylse" på egenhånd. 

2 pokaler er kjøpt inn; En til bane – Lag veteran/ ungdom og en til Lag finfelt. (ungdom/veteran) 

Stein har ordnet en Granat hylse til lagskyting på grovfelt. Den vil koste oss 400kr.  

Alle lag pokaler vinnes til odel og eie ved 4napp. 

14/17: Vedtekter SM Felt. Vi går igjennom og reviderer dette opp mot nye retningslinjer. 

Vi har gjennomgått regelverk og gjort nødvendige endringer. Utsendt til arrangørlag og for utlegging 
på hjemmeside. 

15/17: ØM finfelt. Prøveskudd for klasse rekrutt? Stein videreformidler vår innstilling på 
møtet i østlandskretsen. 

Vi går for at det blir vedtatt innskytings hold for klasse rekrutt på ØM finfelt. 

16/17: Hjemmeside. Hvem og hva?. 

Vi holder oss til at Anniken har regien på hjemmesiden og ordner det som trengs her. 

Hans har ansvaret for det historiske stoffet i samarbeid med Iver. 

Anniken har ansvaret for å varsle på forhånd i de perioder hun ikke har mulighet til å ta ansvaret for 
hjemmesiden slik at den ikke ligger "død" i perioder hun har ferie etc. 

 

 

 



 

 

17/17: Evt. 

Nordisk mesterskap 2018: DFS har ingen søkere til arrangementet i år og er på søken etter 
interessenter. Bør vi tenke i retning av et samarbeide mellom Røros, Glåmos og Brekken/Aursund på 
felt og Nora/Dalsbygda på Bane?  

Krav til kapasitet: 15skiver på 200m og 6 skiver på felt. Samt felthurtig. 

Vi bør undersøke en del i forhold til økonomi før vi tar noe standpunkt til dette.  

Utfordringen blir å treffe på vanskelighetsgrad på feltskytingen. 

Vi har interesse for dette arrangementet. Men vi må få klarhet i hvilke økonomiske rammer som 
foreligger samt at vi ønsker innsyn i hva som kreves arrangements messig før vi tar endelig 
standpunkt til dette. 

 

Sak fra Sigbjørn: Skal vi la 15meter skytingen gå på bekostning av feltskytingen i form av 
treningskonkurranser innendørs?  

Bør dette heller kalles åpen trening? 

I 2017 er det feltskytingens år og vi ønsker også at lagene skal arrangere feltskyting som trening i 
vårsesongen. Vi bør oppfordre lagene til å legge inn en bit med feltskyting i skyteskolen samt å 
engasjere foreldrene i dette arbeidet. 

 

 

Møtet hevet 22.15                     ref. Olav Flaten 


