
 
  
 
 
 
 
 
Avskrift av protokollen fra ekstraordinært kretsting 2021 
 

Sted: Avholdt på Teams 14.07.2021 kl. 18.15 
 
Nettmøte med følgene pålogget:  
 Aust-Finnmark   Jørn Vedhugnes 
 Lofoten    Ikke deltatt 
 Ofoten     Tom Marius Gjertsen Kalvik 
 Rana     Svein Abelsen 
 Salten     Raymond Eliassen 
 Troms     Eva Rubbås-Risvik 
 Vefsn     Svein Gunnar Jakobsen 
 Vesterålen    Torfinn Johnsen 
 Vest-Finnmark    Arnulf Losvar 
 
Arnulf Losvar, kretsleder, referent 
Inge Johan Korsmo, leder Bodø Østre skytterlag 
Raymond Eliassen, for Saltdal skytterlag  
 

Åpning:  
Kretsleder åpnet møte og refererte til søknad fra Bodø Østre og Saltdal skytterlag om 
å arrangere en enkel utgave av NNM 2021. Det var bare denne saken som var på 
sakslista.  
Leder i Bodø Østre Inge Johan Korsmo og Raymond Eliassen informerte om 
bakgrunnen for søknaden og redegjorde for det arrangementstekniske ved 
gjennomføringen av arrangementet.  
Baneskytingen skal arrangeres av Bodø Østre på søndag 5. september. De har meget 
god banekapasitet med inntil 25 elektroniske skiver på 200m. Feltskytingen skal 
arrangeres av Saltdal skytterlag på baneområdet. Det blir 2 skiver pr. hold på grovfelt 
og 1 skive på finfelt. All feltskytingen vil foregå fra standplass 100 og 200m. Det vil 
også bli arrangert stang og felthurtig i forbindelse med feltrunden. Det blir 1 
elektronisk skive på kort- og langholdet på Stang. Det ble fra søkernes side antydet 
forventet deltakerantall på 200 skyttere.  
 
Det ble poengtert at kapasiteten på finfelt kan bli for liten om det blir over 60 
deltakere som skal skyte finfelt. Med 6 min. mellom lagene vil det ta minst 10 t å få 
60 skyttere igjennom feltløypa. Det ble derfor vedtatt at det åpnes for skyttere fra 
eget og de nærmeste samlagene kan skyte på ukedagene onsdag-fredag. Arrangøren 
må kunne skyte før arrangementet, og skyter på egen stevnedato før selve stevnet 
starter.  



 
Arrangementstidspunktet gjør at det vil bli utfordringer for deltakere fra Troms, Aust- 
og Vest-Finnmark å rekke hjem til arbeid- og skolestart på mandag. Det ble derfor 
vedtatt å utvide også baneskytinga til noen lag på lørdag ettermiddag, som gjør det 
mulig å skyte seg ferdig med både felt og bane på lørdag. Det ble også bestemt å 
åpne påmeldingen bare for de samlag med lengst reisevei i to dager før det åpnes for 
resten av samlagene. Det skal arrangeres Nordisk mesterskap samme helgen og 
drøftet om tidspunktet for stevnet. Det vil mest sannsynlig være aktuelt å bli tatt ut 
til Nordisk for 0-2 skyttere fra kretsen, og derfor ikke vurdert en annen stevnehelg. 
Siste helgen i august har mange av samlagene alt planlagt stevner, så derfor ikke en 
aktuell helg å flytte stevnet til.  
 
Det ble under møtet vedtatt følgende føringer for NNM 2021:  
 

1. Status på arrangementene er ordinært LDKS, med premiering av 1/3 med 
standardpremeier. Pokaler, medaljer og stjerner som ved et ordinært 
arrangement. Premiene bestilles og sendes til samlagene etter at stevnet er 
ferdig. Det deles ikke ut gavepremier. Stevnene legges ut på Mitt DFS som 
åpne stevner. Påmeldingsavgiften beregnes av det arrangerende lag, og skal 
godkjennes av kretsstyret. Påmelding betales til det arrangerende lag.  

 
2. Det skal arrangeres felt, Stang og felthurtig på Saltdals baneanlegg. Det åpnes 

for lokale skyttere og arrangørlagene å skyte felt på onsdag-fredag.  
 

3. Baneskytinga arrangeres av Bodø Østre skytterlag på Bestemorenga. 
Hovedskytinga blir søndag 5. september, men det åpnes for noen lag på 
lørdags ettermiddag. Fortrinnsvis for de med lang reisevei. Muligheten for å få 
avviklet en samlagsskyting i forbindelse med den ordinære 10-skudden skal 
vurderes om det lar seg gjennomføre. De enkelte samlag skal da ta ut sine 
skyttere til samlagskonkurransen og 10-skudd til disse skytterne blir da 
summert i samlagsskytingen. Kan by på visse forskjeller i forhold til de samlag 
som tar ut EJ til samlagsskytingen 3-5, og de som benytter bare 3-5 skyttere, 
men det må vi bare leve med. V55 blir å skyte sin skyting på 200m, men det 
blir likt for alle samlag. Kreves en avklaring med styret i Bodø Østre om å 
arrangere baneskyting på lørdag, men det ble ansett som en formalitet fra 
leder i Bodø Østre.  

 
4. Felles innbydelse til alle skytterlagene med nødvendig informasjon om selve 

arrangementet sendes ut av en av arrangørene så raskt som mulig.  
 

5. Det legges ikke opp til skyttercamp, men gis muligheter for tilreisende å stå på 
baneområdene med vogn og bobil.  Det blir ikke tilgang til strøm eller vann.  

 
 
Møtet avsluttet kl.  19:50 
 
Arnulf Losvar, referent  


