
SALTEN SKYTTERSAMLAG 

 
Styremøte tirsdag 04.04.2017. 

Sted: Bobilnord, Fauske. 

 

Til stede:  Henning Ivarrud, Lars Fossum, Thomas Sørfjord, Jim Aronsen, Andrè Kristoffersen, 

  Hanne Aasvik, Anne Grete Lund, Kjell Sahl og Kristian Hansen. 

Forfall: Julie Lian. 

 

 

Sak 16 – Godkjenning av protokoll fra møte 24.01.2017 

 
Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent. 

 

Sak 17 – Diverse orienteringer: 

 

Gjennomgang av saker fra forrige styremøte: 
Henning gikk gjennom sakene fra møtet 24.01. og kommenterte utviklingen i enkelte av disse 

sakene. 

 

Hva har skjedd siden ombudsmøtet: 

Henning orienterte om utviklingen. Det er et stort spenn i alle tema og saker en må sette seg inn i og 

ikke minst forholde seg til, innad som utad i samlaget. Henning anslo at han hadde lagt ned mellom 

500 og 600 arbeidstimer hittil. Dette inklusive arbeid de seneste ukene med medaljer og 

vandrepokaler, jf sak 3. Manglende «medaljering» fra SR 2015, SM innendørs 2016 og SM bane 

2016 er nå på det nærmeste ferdig. Ajourhold (dog IKKE gravering) av pokaler, for manges 

vedkommende flere år tilbake i tid, nærmer seg avslutning, men en del data er «utilgjengelig». Det 

ble en del diskusjon om dette arbeidet. Hvor mye ressurser skal vi legge ned, og når må vi 

konkludere med at «nok er nok». 

 

Vedtak: Det settes nå «strek» for dette arbeidet. De forhold som Henning nå har avdekket som 

følge av sin gjennomgang, blir fulgt opp. Deretter avsluttes «etterforskningen». En omfattende (og 

kostbar) gravering av pokaler gjenstår. 

 

 

Rapportering/synspunkter fra stevnekontaktene osv. 

Resultatene fra samlagsstevnet innendørs var fortsatt ikke mottatt av Lars, og følgelig var ikke disse 

resultatene lagt inn på samlagets hjemmeside. 

Ellers positive tilbakemeldinger på ordningen med stevnekontakter. 

 

Vedtak:  
- Saltdal skytterlag var arrangør av samlagsstevnet innendørs. Det purres nå på resultatlisten fra 

dette stevnet med anmodning om at denne sendes Lars så raskt som mulig. 

- Arrangører av samlagets stevner må fortløpende rapportere og sende samlagets medalje- og 

stevneavgift slik det tidligere er orientert om i brev av 02.02.17. 

 

 

 

 



Sak 18 – Samlaget fyller 110 år den 7. juli 2017: 

 
Hva gjør vi: 

Saken ble diskutert med utgangspunkt i når og hvor dette skulle markeres. Her var selve 

jubileumsdagen og samlagsstevnet bane de aktuelle tidspunkt. 

 

Vedtak: Markeringen av 110 års jubileum legges til Samlagsstevnet bane. 

 

Veien videre: 

Samlaget kontakter arrangøren BØS for å bli enige om markeringen, dvs hva markeringen skal 

inneholde osv. 

 

 

Sak 19 – Samlinger/kurs: 

 
 

Feltkurs for senior ble arrangert på Bestemorenga 4. mars 2017. 

Det var 6 deltakere på kurset som hadde Lars-Andreas Nystad og Arnt Erik Aune som instruktører. 

 

Finfeltkurs: 

Kjell orienterte om finfeltkurs som ble arrangert i forbindelse Samlagsstevnet i feltskyting som ble 

avviklet i Gildeskål. Kurset ble avviklet lørdag, og samlagsstevnet gikk søndag. 

Gildeskål skytterlag var teknisk arrangør for kurset, og instruktører var Lars Andreas Nystad og 

Magdalena Robertsen. 

Det var 13 deltakere. Kjell dokumenterte en meget omfattende dekning av arrangementet i 

Meløyavisa (over to sider). Også Saltenposten hadde beskrevet arrangementet. 

 

Skyteskole: 

Kjell orienterte videre om at Meløy skytterlag nå var i ferd med å avvikle skyteskole på Meløy. 

Skyteskolen ble avviklet basert på luftvåpen, og Ørnes skytterlag hadde invitert laget til Ørnes for at 

deltakerne skulle få prøve cal 22. 

 

Plan videre: 

Kjell understreket viktigheten med skyteskoler. Ungdomsutvalget ønsket derfor å avvike et 

møte/kurs for lagenes ungdomsutvalg/ungdomsledere for å motivere for slike arrangement ute i 

lagene i Salten. 

 

Vedtak: Styret gir ungdomsutvalget «frie tøyler» i det videre arbeid. 

 

Sak 20 – Instruktørsituasjonen i samlaget: 

 
Oversikt/oppfølging: 

Utdanningskontakt Andrè Kristoffersen sender i disse dager ut en oversikt over alle instruktørene i 

samlaget. Lagene blir bedt om å gå gjennom listen og gjennomføre ajourhold for sitt lag. Det som er 

viktig i denne sammenhengen er at lagene går gjennom listen slik at vi får fjernet alle som av en 

eller annen grunn ikke lenger er aktuelle. 

 

Vedtak: Styret ber skytterlagene i Salten om å prioritere ajourføringen av listen over instruktører 

slik at alle som er «gått ut på dato» blir fjernet. Dette rapporteres til Andrè Kristoffersen så raskt 



som mulig. Det er fint om skytterid blir oppgitt, men det er ikke avgjørende. Det primære er at vi 

får fjernet de personene som av ulike grunner ikke lenger skal/bør stå på listen. 

 

Innbydelse til Skyteinstruktørkurs 1 på Dombås: 

Andre sender ut innbydelse for kurs som skal avvikles i perioden 29.05. - 02.06.17. Søknadsfrist er 

24.04.17. 

 

Vedtak: Styret oppfordrer lagene til aktivt å motivere medlemmer til å melde seg på kurset. 

 

Sak 21 – Skytelinje videregående skole: 
 

Det vises til sak 13. 

I brev av 24.02.17 har Fylkesråd for utdanning gitt en positiv tilbakemelding på samlagsstyrets 

initiativ om å få opprettet skyteskole ved en av de videregående skolene i Salten. Skolene på Fauske 

og Bodø er positive til et samarbeid med Salten skyttersamlag. 

 

Vedtak: På bakgrunn av manglende innendørsbane på Fauske, vurderes Bodø mest aktuell for en 

slik linje i den videregående skolen. Styret i Salten skyttersamlag ber derfor BØS om å ta kontakt 

med Bodin videregående skole med sikte på å komme i gang med det videre arbeid om å etablere en 

skytterlinje. 

 

Sak 22 – Samlagets pokaler, medaljer og statutter: 

 

Foreløpig status/Utfordringer: 

Det vises til sak 19. 

 

Rana-Salten: 

Det er ikke kontroll over pokaler knyttet ti Rana-Salten. Etter statuttene skulle pokalene lagres og 

ajourholdes i Salten, men ingen har pr i dag kontroll over hvor disse befinner seg. 

 

Vedtak: Letingen etter pokalene fortsetter. Dersom noen har tips om hvor disse befinner seg, eller 

om noen har opplysninger som kan medvirke til at pokalene kommer til rette, bes de kontakte 

Henning. Det jobbes også i Rana med problemstillingen. 

 

Ajourhold/oppdatering av statutter for Samlagets stevner: 

Styret føler at det er behov for en gjennomgang av statutter Samlagets stevner.  Arbeidet med 

manglende premiering i forbindelse med disse stevnene, jf sak 17, tyder bla på at interessen for 

eksempelvis medaljer og pokaler har endret seg over tid. 

 

Vedtak: Styret vedtar å sette i gang en gjennomgang av statuttene for Samlagets stevner med sikte 

på å legge dette frem for kommende ombudsmøte. Lars og Kristian foretar en gjennomgang og 

foreslår eventuelle endringer. Saken legges så frem for styret til behandling. 

 

Sak 23 – Det frivillige Skyttervesens langtidsplan 2016 – 2020: 

 
Det vises til sak 12. 
Vedtak: Styret vedtar å prioritere rekruttering og utdanning av instruktører fremover. På denne bakgrunn ber 

styret om at ungdomsutvalget jobber videre med sine planer. 
 

 

 



Sak 24 – Stevnehåndbok. 

 
Det vises til sak 8. 

Det foreligger et utkast til «Stevnehåndbok», men denne er ikke formelt vedtatt. Det er styrets 

mening at det er behov for en slik håndbok, og at denne må vedtas av ombudsmøtet. 

Vedtak: Thomas Sørfjord og Hanne Aasvik går gjennom utkastet til stevnehåndbok og foretar 

endringer/tilpasninger som vurderes nødvendig. Saken fremlegges så for styret med sikte på 

behandling på ombudsmøtet høsten 2017. 

 

 

Sak 25 – Media i forskjellige relasjoner: 

 
Styret har gjennom vinteren vært i dialog med AN og Saltenposten. AN skytingen og SR foruten 

generell dekning av skytesporten har bla vært tema i denne kontakten. Vår kontakt med media ble 

diskutert bla på dette grunnlag. 

 

Vedtak: Salten skyttersamlag etablerer Mediakontakt. Thomas Sørfjord velges til å bekle denne 

rollen. 

 

 

Sak 26 – Den norske skyttermedalje: 

 
Det har vært dårlig deltakelse om denne skytingen de senere år. Dette gjelder også skytingen om 

Dugleiksmerket. Saken har vært diskutert utfra hva som kan gjøres for å gjøre denne skytingen mer 

attraktiv. 

Styret har tidligere bedt Ketil Hansen og Hanne Aasvik om å ta seg av denne skytingen. 

Vedtak: Styret vedtar å avvikle skytingen om Organisasjonsmedaljen etter samme opplegg som 

tidligere år, også nå i 2017. Skytterlagene oppfordres til å arrangere denne skytingen. 

Styret ber videre Ketil og Hanne om å komme med forslag til tiltak som kan gjennomføres fra og 

med 2018 med sikte på å bedre oppslutningen om «Den norske Skyttermedalje». 

 

Sak 27 – Erkjentligheter: 

 
Styret diskuterte eventuelle kandidater til de ulike erkjennelser som finnes i DFS. 

Vedtak: Det er en fare for at styret ikke «kjenner det indre liv» i alle lagene godt nok. Det er da en 

fare for å forbigå medlemmer som legger ned en stor arbeidsinnsats i «det stille». Under henvisning 

til pkt 4 i Skytterboka oppfordres skytterlagene til å tenke gjennom situasjonen i eget lag, og 

eventuelt foreslå kandidater som kan være aktuell for en hedersbevisning. Kontakt Henning med 

eventuelt forslag. 

 

 

Fauske 04.04.2017. 

 

 

 

Kristian Hansen 

referent 


