
 

SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte lørdag 16. februar 2019 

Sted: Rognan Hotell 

Til stede:  Ståle Indregård, Hege Kristin Aune Jørgensen, Lars Fossum, Thomas Sørfjord, Ole 

Henrik Fagerbakk (innkalt som vara for Kjell Sahl), Anne Grethe Lund (vara),  

 

Forfall:  Kjell Sahl, Kristian Hansen, Anders H. Jakobsen, Magnus Skyrud Jensen, Einar Jensen, 

Tor Johansen (vara), Svein Andreassen(vara). 

 

 

Saker: 
 

1/19 Godkjenning av referat fra styremøte 6. desember 2018. 

 Referat gjennomgått og godkjent. 

 

 

2/19 Statutter og premiering AN-skytinga 

Det behov for en revisjon av statuttene først og fremst for å få dem i henhold til den praksis 
som følges. Dette gjelder spesielt premiering. 

  
Styreleder har fått et spørsmål om å dra med seg poengene fra kvalifiseringen inn i finalene. 
Pt. skjer dette kun i klasse 3-5, øvrige klasser starter på null i finalen. Er det rett? 

  
Alle som deltar i finalen får en premie. De siste årene har det vært ei teskje (sølvplett). En 
bekymring der er at prisen stiger, og da så mye at det aller meste vi mottar fra AN går med til 
denne teskjea. Vinnerne i klasse 1, 2 og rekrutteringsklassene får en gjenstandspremie i 
tillegg til den teskjea. Disse klassene konkurrerer ikke om noe vandretrofe. Vandretrofe er 
satt opp for kl 3-5 (samlet), V55, V65 og V73. I tillegg har Jan Erik Aasheim satt opp en 
vandrepremie til beste finaleskytter klasse 3-5 (løper i 10 år). 

  
 

Vedtak: 

 Ståle spør Geir Anders Hætta Berg om forslag om deltakerpremier i stedet for 

sølvskjeene. Men vi bruker selvsagt opp det vi har av skjeer på lager. 

 Statuttene endres for finalen for klasse 3 – 5 ved at de ti beste skyter finale, i tillegg 

fyller vi opp finalelaget slik at det er et minimum av fem deltakere fra hver klasse i 

finalen. 

 Statuttene endres ved at alle klasser unntatt rekrutt, eldre rekrutt, junior og eldre 

junior tar med seg poengene fra innledende runder til finalen. 

 Premiering:  

o Deltakerpremie til alle som deltar i finalen 

o Gjenstandspremie til vinnerne av rekrutteringsklassene. 

o Styret vurderer evt. vandrepremier for veteranklassene på neste styremøte. 

 

 



 

 

 

3/19 Andre statutter, herunder premiering 

Spørsmålet rundt statuttene  ift. premiering og om ting er for omfattende slik det praktiseres 

i dag, og da spesielt med tanke på vandrepremiene. Saken har vært tatt opp i styret tidligere 

uten at man konkluderte, noe som har ført til at man kjører videre slik «det alltid har vært». 

Vedtak:  

 Vi går grundig gjennom statuttene på neste styremøte. Ståle sender ut de gjeldende 

statuttene for de ulike stevnene. 

 Innkjøp av nye premier/sølvpokaler som vandrepremier til erstatning for 
vandrepremier som er gått ut skal vedtas av styret. 

 Premieutdeling: Utdeling av premier for inneskyting og felt på vårmønstringa, og for 
baneskyting på Samlagsstevnet. 
 
 

4/19 SM skogsfelt og skifelt.  

Disse står ikke på terminlista.  

 Vedtak: Magnus spør Jon Even Sandvei i BØS om de kan arrangere disse. 

 

5/19 Samling med Team Sørli 4. og 5. mai.  

Samling for ungdom lørdag 4. mai. Oppstart på fredag for å få litt mere sosial aktivitet i 

gruppa. Voksne søndag 5. mai. Vi tar en egenandel for voksne. Det må lages invitasjon, 

planlegges opplegg for helga og følge opp påmelding.  

Påmelding ved at det opprettes som et «stevne» som alle kan melde seg på. Alle lagene 

informeres om hvordan påmeldingen skal skje. Først legges påmeldingen kun ut til samlaget, 

og så eventuelt åpne for nabosamlag hvis vi har ledige plasser. Frist for påmelding innad i 

samlaget settes til søndag 7. april, så åpner vi evt. for nabosamlag. 

Foreslåtte tema: 
 Skytestillinger og teknikker. 
 Målsetting og treningsplanlegging 
 Tredingsmetodikk, hvordan trene smart? 
 Mental og fysisk trening. 
 Lange økter med praktisk skyting 

 

Vedtak:  

 Ungdomsutvalget planlegger ungdomssamlinga fredag og lørdag.   

 Hege lager invitasjon til begge samlingene og legger ut på samlagets FB-side. 

 Ståle og Magnus ordner med oppretting av «stevne» for påmelding. 

 Ståle sender invitasjon på mail til alle lagene. 

 Deltakeravgift for voksne kr 200,-. Gratis for ungdom. 

 



 

 

6/19 Feltsamlinga  

Feltutvalget arrangerer feltsamling i Bodø 2. mars.  Arnt Erik Aune og Magdalena Robertsen 

er instruktører. Deltakeravgift er kr 150,- for ungdom og 200,- for voksne. Det bestilles mat 

fra catering-leverandør. Leie av banen er kr 1000,- Det er behov for noen hjelpere til 

instruktørene.  

 Thomas spør Miklas Ellingsen, Vegard Ysland og Runar Tobiassen om å hjelpe til på 

finfelt, og Bård Johan Furnes om å hjelpe til på grovfelt. 

 Fra ungdomsutvalget vil i alle fall Kjell og Ole Henrik være tilstede. Thomas inviterer 

Ida Kristiansen også. 

 

7/19 Sovende lag.  

Det er en del sovende lag i samlaget, og dette har vært et tema på mange styremøter de siste 

årene. 

Vedtak:   

 Hvis det er noen lag der det melder seg noen som ønsker å få opp aktiviteten skal 

samlaget bistå med å hjelpe de i gang med aktivitet. 

 Hvis det er noen lag som ønsker å slå seg sammen med et nabolag kan styret i 

samlaget hjelpe til med å informere om hvordan. Dette gjelder blant annet Fjordbotn 

som kan slås sammen med Røsvik. 

 Når det gjelder Valnesfjord og Røsvik må det presses på for å få bygget ny 

innendørsbane på Fauske, ellers vil lagenes aktivitet rammes/reduseres. Vi må ta 

kontakt med Saltenposten for å få publisitet på saken, og deretter kontakt med 

politikere for å engasjere de. Thomas kontakter Saltenposten, og Ståle de aktuelle 

politiske partiene. 

 

8/19 Orienteringssak;  

Det er sendt søknad om midler til ungdomssatsing til Nordland Fylke om 12 000,-, og til SNN 

om 90 000,-. Ungdomsutvalget følger opp disse søknadene med personlig kontakt. 

 

9/19 Eventuelt. 

a) Planlegge en høstsamling for ungdom for eksempel i Bodø, Sulis eller Steigen. Forslag om 

for eksempel å kontakte Svein Arne Nordheim som instruktør. Kanskje oktober? 

b) Lakså ber om å få flytte det feltstevnet de skulle arrangere 7. april til søndag 31. mars. 

Årsaken er at hele laget skal delta på Kobberløpet 6. april. 

Vedtak: Styret godkjenner flyttingen av feltstevnet fra 7. april til 31. mars. 

 
 


