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Styremøte i Nord-Østerdal Skyttersamlag 

 

Tid: Torsdag 17. juni 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 Fraværende 

4. Merete Bakken Sekretær Til stede 

5. Tore Lunsæter Terminlisteansvarlig Til stede 

6. Turid Henningsmo Leder Ungdomsutvalget Til stede 

7 Tormod Oldertrøen Vara Ikke innkalt 

8 Torbjørn Halvorsen Vara Ikke innkalt 

 

Referent: Merete 

 

 

Saker til behandling: 

Sak nr  Ansvarlig 

1 Ledermøte 2021 

Ledermøtet arrangeres torsdag 19. august. 

Vingelen skl. Er forespurt og har sagt ja til å være teknisk arrangør. 

 

Hvilke tema bør tas opp? 

• Feltskyting på Skytterlinken sine skiver – tekniskopplegg, 

alene eller en blanding med tradisjonelle pappskiver. 

• Ny våpenforskrift – hva bør lagene tenke på. 

• Sikkerhet på under skyting på bane/felt, og ikke minst 

jegerskyting. Viktigheten av å ha god skyteledelse- 

• Rekruttering post Covid-19, hvordan komme i gang igjen 

• Terminliste 2022 

 

HET 
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 Rette forespørsel til lagene om andre aktuelle tema 

2 Samlagets æresbevisninger.  

Det rettes forespørsel til lagene for aktuelle kandidater. Ved forslag 

må det følge med en begrunnelse. 

 

Regelverket tilsier at styret skal vurdere aktuelle forslag før det hele 

oversendes æresbevisningskomiteen.  

 

Aktuelt regelverk ligger på samlagets hjemmeside. 
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3 Ny våpenforskrift 

Lagene må følge opp nå våpenforskrift. Hvilke lag har tillatelse til å 

oppbevare våpen i skytterhuset? Alle lag må sjekke tillatelser. På 

DFS sine hjemmesider et det en artikkel som styrene i lagene må 

sette seg inn i. 

 

 

Alle 

4 Sikkerhet ved skyting på egen bane 

Er det fokus på sikkerhet under skyting på egen bane, hvem er 

ansvarlig skyteleder. Hvilket ansvar har skytelederen? 

 

Styret tror det er et forbedringspotensial hos enkelte skytterlag, 

spesielt under jegerskyting. 

 

Kurs i skyteledelse ligger på hjemmesiden til DFS. Styret 

oppfordrer flest mulig til å ta dette og flere andre e-kurs. 

 

På hjemmesiden til DFS underSikkerhetskortet står det følgende: 

I den nye våpenloven er det krav om at alle som ikke har våpenkort 

før skal gjennomføre denne sikkerhetsopplæringen, og det er mulig 
at dette vil gjelde for flere i fremtiden. Det kommer nærmere 

bestemmelser i den nye våpenforskriften.  

 

 

5 Hjemme LS  

Samlagsstyret oppfordrer flest mulig lag til å arrangere dette. Legg 

til rette slik at alle kan delta, herunder jegermedlemmene. Hvilket 

lag klarer størst prosentvis deltakelse av medlemsmassen? 

 

Stevnet skal arrangeres i perioden 23. juli til 8. august. Både bane 

og felt bør arrangeres. 

 

Samlagsstyret vil dele ut et gavekort til det laget med størst 

prosentvis deltakelse i forhold til medlemsmassen under 

ombudsmøtet. 
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6 Den Norske skyttermedaljen 

Hvordan gjennomføre organisasjonsmedalje skytingen?  

Skal det være lagvis, kommunevis eller i samlaget i henhold til 

terminlisten? Det vises til vedtak i skytterstyret om dette gjengitt på 

hjemmesiden til DFS. 

  

Folldal er tildelt dette stevnet i terminlisten. 

 

Deltakelsen de siste har vært laber de siste årene. Hvordan på opp 

deltakelsen? Kan det arrangeres et vanlig stevne hvor 30-skudd til 

org. med trekkes ut.  

 

Styret er av den mening at stevnet arrangeres i Folldal, gjerne som 

del av et åpent stevne. Deltakere fra Nord-Østerdal kan trekkes ut 

fra samlet liste. 
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6 Økonomi:  

Utgår da kasserer er fraværende. 

 

 

7 Ungdomsutvalget 

Det er planlagt utesamlig etter at skolene har startet opp igjen. 

Sannsynligvis blir samlingen i Dalsbygda. Nærmere beskjed 

kommer til ungdomslederne. 

 

TH 

8 Feltutvalget 

Feltutvalget skal samles med første.  

 

HIK 

9 Terminliste 

Det ser ut til at Covid-19 er på retur. Regjeringen kommer med nye 

retningslinjer i morgen fredag 18. juni. Alle bør følge med på 

oppdaterte Korona regler fra skytterstyret og hva egen kommune 

tillater etter helga. 

 

Hvordan kan vi få aktivert våre skyttere. Skal lag som har måttet 

avlyse stevner gis anledning/oppfordres til å sette opp stevner på 

ledige helger/kvelder? 

  

Aktuelle lag kan ta kontakt med terminliste ansvarlig Tore.  

TL 

 

 


