
SALTEN SKYTTERSAMLAG 

Referat fra styremøte lørdag 11 mai 2019 kl 16.00- 18.00 

Sted:  Bestemorenga skytterhus 

Til stede:  Ståle Indregård, Hege Kristin Aune Jørgensen, Thomas Sørfjord, Kristian Hansen, 

Anders H. Jakobsen, Magnus Skyrud Jensen, Einar Jensen, Tor Johansen (vara) 

 

Forfall:  Kjell Sahl, Lars Fossum, Svein Andreassen(vara), Anne Grethe Lund (vara), Ole Henrik 

Fagerbakk (innkalt som vara for Kjell Sahl) 

 

 

Saker: 
 

10/19 Godkjenning av referat fra styremøte 16. februar 2019. 

 Referat gjennomgått og godkjent. 

  I forhold til Samlagsmesterskap i skogsløp ble det besluttet å spørre Sandvei om det 

kunne  gjennomføres i regi av planlagt skosløp i Bodø. Skogsløp ligger i Bodø Østre sin 

terminliste 27 august 

 

 

11/19 Statutter, herunder premiering. Oppklaring premiering AN-skytinga 

  
Vandretrofeer ved samlagsmesterskap:  

Vedtak: 

 Vandrepremier 15 m i mesterskap kl. 3-5, V 55 og V65/ 73 går ut når pokalene er 

vunnet til odel og eie 

 Vandrepremier felt lagskyting- alle vandrepremier i lagskyting utgår når de er vunnet 

til odel og eie.  

 Beste lagskytter på baneskyting kl  2-5 går ut når pokalen er vunnet til odel og eie 

 

 

Oppklaring AN Skyting: AN dekker all premiering for AN skyting, og samlaget ser ingen grunn 
til å endre på dette eller ikke kjøpe ny vandrepremie så lenge dette dekkes av AN.  
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). 

 

 

 

 

 



12/19 Feltsamling og banesamling, evalueringer og erfaringer 

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

Robertsen var instruktører. Det var i alt rundt 20 deltagere- og gode tilbakemeldinger fra 

deltagerne. Det er ønskelig at en slik feltsamling blir en årlig aktivitet.  

Banesamlingen med team Sørli var også en suksess. Godt fornøyde deltagere og gode 

tilbakemeldinger både fra samlingen fra 100 m skyttere lørdag og skyttere på 200 m søndag.  

Styret er svært fornøyd med at Bodø Østre bidrar så godt med å stille bane og lokaliteter til 

disposisjon for alle samlagets skyttere.   

 

 
13/19 Fremtidige samlinger 

Salten skyttersamlag vil satse videre med å være en pådriver for å få laget samlinger for å 

 bidra til sportslig utvikling. Det ble på styremøtet drøftet familiesamlinger,  

ungdomssamlinger med egne instruktører samt felles kurs med tema mental trening. Kjell 

Sahl har startet arbeidet med ungdomssamling med sosial ramme til høsten, han følger opp 

dette og ungdomsutvalget ved Sahl organiserer det praktiske rundt ei slik samling. Han 

trenger hjelp med å skaffe instruktører. 

14/19 Samlagets økonomi  

P.t har samlagt totalt 143 844,- på bok, men ei regning på nesten 17000 som forfaller snart, 

justert for denne har vi 126 912 kroner på bok.  

Samlaget har fått 50 000,- fra SNN stiftelsen som skal brukes til ungdomssatsing, pluss 

12000.- til samme formål fra Nordland Fylkeskommune. Disse pengene er ikke mottatt og 

inngår ikke i beløpet over.  

 Sovende lag har utestående summer; betaler ikke sin del av avregningene. Diskusjon rundt 

om en skal løse dette problemet. Ønsket er jo at sovende lag slår seg sammen med 

nærliggende lag. Samlaget vil fortsette arbeidet med denne dialogen opp mot aktuelle lag.  

Styret vedtok å gi gavepremie til Nord Norsk mesterskap pålydende 500 kroner og  

gavepremie til Landsskytterstevne på Evje 500 kroner. .   

15/19 Uttaksskyting til NNM og LS i Bodø 19/ 6 for senior, veteran og ungdom. Organisering? Hva                          

gjør samlaget og hva gjør BØS? 

Det er kommet noen henvendelser om at dato for uttaksskyting passer dårlig for enkelte 

skyttere, og ønske om å flytte dato. Dette er dessverre ett problem hvert år- men etter nøye 

overveielser besluttet ett enstemmig styre at årets uttaksskyting arrangeres på dato fastsatt i 

terminlisten. Når neste års terminliste blir fastsatt vil vi ta med oss de siste års 

tilbakemeldinger og forsøke legge uttaksskyting til en helg. Utfordringen med uttaksskyting 

på en ukedag er det alltid vil være noen det ikke passer for. Og flytter man er det noen andre 

det ikke passer for.  

Magnus legger ut påmelding til samlagsskytingen på DFS sin arrangementkalender- oppstart 

klokken 19.00. BØS arrangerer- med representant fra samlaget for resultatinnsamling både 

på 100 m og 200 m.  



Det skytes først to 10 skuddserier, deretter rangering. Siste 10 skudd er finale og ved 

poenglikhet rangeres det slik at beste finale går foran. Dersom lik finale og poengsum før 

finale må det skytes om.  

Ståle melder på lagene til NNM og Landsskytterstevnet.  

 

 

16/19 Kanonhelga er flyttet fra pinsa. Kan vi spørre om noen vil arrangere ett stevne 2 pinsedag?  

Det ble vedtatt at Ståle legger ut på Salten skyttersamlag sitt diskusjonsforum at mandag 10 

juni, 2ndre pinsedag, er ledig for stevne om noen lag ønsker arrangere   

 

17/19 Stevne i Valnesfjord 22 juni ( AN5) Avklare om Valnesfjord trenger hjelp til arrangementet 

Ståle har en dialog med lagets leder om hvilke oppgaver de trenger hjelp til å løse. Det anses 

å være fullt mulig at skyttere bidrar i arrangementet stevnedagen både som 

standplassledere, kontrollører og i kjøkkentjeneste. Nå oppgavene hvor det trengs bistand er 

kartlagt kan det legges ut på diskusjonsforumets nettside hvor skyttere kan påta seg ansvar 

for ulike oppgaver.    

 

 18/19 Eventuelt. 

 Diskusjon rundt problemstillingen med at innendørsbanen på Fauske ikke prioriteres.  

  
 
 


