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Til  Skytterlagene i Salten skyttersamlag  
  Representant fra HV 14, kapt. Raymond Fagerthun  

  Nord-Norges representant i Norges Skytterstyre, Torben Knudsen  

  Nord-Norges representant i DFSU, Ida Kristiansen  
  

INNKALLING TIL OMBUDSMØTE 2017  
  
Det innkalles med dette til ombudsmøte på Scandic Fauske (Fauske Hotell) Lørdag 25. november 

2017 kl 1100.  

SAKSLISTE OMBUDSMØTE 

  

ÅPNING  
  

1. Konstituering  

* Godkjenning av innkalling  

* Godkjenning av saksliste  

* Godkjenning av fullmakter  

* Valg av møteleder  

* Valg av to ombud til å underskrive protokollen  

  

2. Årsmelding 2017  

  

3. Rapportering  

* Skytebanekontakt   

* Ungdomsleder   

* Utdanningskontakt   

* IT   

* Mediekontakt   

  

4. Regnskap 2017 med revisjonsrapport  

  

5. Diverse orienteringer  

* HV 14 v/ kaptein Raymond Fagerthun  

* Nord-Norges representant i Norges Skytterstyre, Torben Knudsen  

* Nord-Norges representant i DFSU, Ida Kristiansen  

* Terminlista 2017 inkl tid og sted for ombudsmøte 2018  

* Høring ang gjennomføring av NM felt på LS  

* Statutter samlagets stevner - status  

    - prinsipper/synspunkter om medaljer og pokaler    

* Stevnekontakt/"samlagets representant" eller?  

* Samlagets arkiver  
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6. Saker til behandling  

  Fra styret:  

* Arbeidsutvalg  

* Nytt stevne: Vefsn-Rana-Salten?  

* Stevneinnskudd og medaljeavgift/karusellavgift  

  

  Innkomne saker:  

* Fra Saltdal om innskudd og medaljeavgift.  

  

7. Valg på Skyttertinget/Kretstinget  

- Fullmakt til styret  

  

8. Budsjett 2018  

  

9. Valg  

- Valgkomiteens innstilling  

- Representasjon Skytterting og kretsting  

  

Utdeling av hedersbevisninger, medaljer/diplomer etc.  

  

Enkel servering under møtet.  

  

ALLE skytterlagene oppfordres til å møte med ombud til møtet. Jfr Skytterboka §  6-11, side 1-12. Se 

også eget vedlegg til innkallingen med oppgave over hvor mange ombud lagene kan stille med.  

  

Velkommen til ombudsmøte 2017!  
  
Bodø, den 10. november 2017  

  
Med vennlig hilsen  
  
Henning Ivarrud leder 

Salten skyttersamlag  
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ÅRSMELDING 2017 

Tillitsvalgte i Salten skyttersamlag: 
 

Leder Henning Ivarrud 

Nestleder Thomas Sørfjord 

Styremedlem Kristian Hansen 

Styremedlem Anne Grethe Lund 

Styremedlem Jim Aronsen 

Kasserer Julie Lian 

2. Vara til styre  Lene Mari Sæthre 

 1.      "       " Hanne Aasvik 

Leder ungdomsutvalg 

- styremedlem 

Kjell Sahl 

Medlem ungdomsutvalg Ida Kristiansen 

Medlem ungdomsutvalg Ole H Fagerbakk 

Utdanningskontakt 

- styremedlem 

Andre Kristoffersen 

IT-kontakt Lars Fossum 

Banekontakt  Thor Arne Tobiassen 

Instruktør Arnt Erik Aune 

Instruktør Bård Johan Furnes 

Instruktør Lars Andreas Nystad 

Revisor 

Revisor 

Ståle Indregård 

Håvard Vik 

 

Utsending til Skyttertinget  Henning Ivarrud 
Utsending til Kretstinget  Henning Ivarrud 
 
Valgkomite    Røsvik - Saltdal - Valnesfjord 
 
NB! Da kasserer Julie nå slutter, har styret antatt ny kasserer: Einar Magnus Jensen, Ørnes skytterlag. 
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Administrativ aktivitet: 
Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 72 saker. 
Begge varamedlemmer har deltatt i et eller flere møter. 
Med unntak av et på Scandic Fauske, er samtlige møter holdt på Bobilnord, 
Finneid; et kompromiss med hensyn til styremedlemmenes bosted (fra 
Nordfold til Ørnes). 
Referatene ligger på samlagets nettside og blir dessuten sendt lagene og 
tillitsvalgte pr e-mail. 
 
Det er vel ingen overdrivelse å si at status ved inngangen til dette året, ikke var 
optimal. Flere grep er gjort, og fortsatt gjenstår en del før vi kan si at vi er på 
"rett veg". Vi lar oss i grunnen forbause over at lagene så vel som da sittende 
styre har forholdt seg passiv over flere år uten å reagere. Hva som er samlagets 
oppgaver tør være vel kjent, kfr. bl.a. Skytterbokas kap.1.500. Når det så over 
tid skjer en utvikling eller mangel på sådan, har så vel lag som samlagets styre 
et solidarisk ansvar for å få "skuta på rett kjøl". Dette gjelder så klart også i 
fortsettelsen. 
 
I det følgende vil en i relativt korte vendinger nevne noen av de sakene vi har 
hatt på dagsorden. 
 
* 110-års jubileum. Salten skyttersamlag ble stiftet 7. juli 1907, og dermed 
kunne en også markere denne milepelen. Jubileet ble i all hovedsak forbigått i 
stillhet, dog ble det trukket ut tre gavepremier blant alle tilstedeværende 
avslutningsvis på SM bane. Stevneinnskuddet ble også dekket for rekr skyttere. 
 
* Etter uttalt ønske fra grasrota utpekte styret såkalte stevnekontakter blant 
styrets medlemmer. Disse skulle bevirke til at styret ble mere tilgjengelig og 
synlig under samlagets arrangementer foruten at de også ble tillagt andre 
oppgaver. Ordningen er godt ment, men kan nok utvikles til det enda bedre. 
 
* Gjennom flere år har det vært arbeidet med ei stevnehåndbok. Av uklare 
grunner har denne ikke blitt presentert hverken for ombudsmøte eller lagene. 
Styret er nå kommet til den konklusjon at vi ikke går videre med den saken. 
  
* Styret konstaterte raskt at der var et stort etterslep med utdeling av medaljer 
og aller mest ajourføring av vandretrofe for samlagets stevner. Dette ble et 
uventet tungt og omfattende arbeid å komme ajour i. Det aller meste er nå 
gjort selv om noen detaljer gjenstår. Selvsagt har også et slik forhold 
budsjettmessige konsekvenser. 
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Som nå om ikke dette var nok, ble det også avdekket kritikkverdige forhold for 
vandretrofe i fellesarrangementet Rana-Salten. Et ansvar som i flg statutter tillå 
Salten, var ikke ivaretatt. Pokalene var i utgangspunktet "forsvunnet", og når 
de omsider dukket opp, var de heller ikke vedlikeholdt på 4 år! 
Konklusjonen hva dette siste angår og iflg reviderte statutter, er at vandretrofe 
i all hovedsak er utgått, og premiemengden redusert. Ansvaret for stevnet 
tillegges den respektive arrangør. 
For Saltens egen del undergis våre egne statutter en fullstendig gjennomgang; 
også med hensyn til premiering. Ombudsmøtet blir nærmere orientert. 
Et klart inntrykk fra skytterne er at interessen for såvel medaljer som 
vandrepokaler er ganske lav, noe styret tar til etterretning.  
For de som ellers ikke vet det, har samlaget et dobbelt premieskap på 
Bestemorenga hvor vandretrofe (gamle som nye) oppbevares 
 
* Samlagets premiering med medaljer, pokaler og diplomer etc besluttet styre 
som en prøveordning å legge samlet til mesterskapet på bane. Dette ble en 
voldsom sak, forholdene tatt i betraktning. Hva det enn skyldtes var det en 
deltakelse og oppslutning hele stevnet som en må langt tilbake i tid for å finne 
maken til. For kommende år vil en vurdere om det seremonielle skal skje i to 
omganger (vår og ettersommer). 
 
* Det ble tatt initiativ overfor Nordlands Fylkeskommune i den hensikt å få 
vurdert muligheten for ei skytelinje ved en av de videregående skolene i Salten. 
Tilbakemeldingen var positiv, og initiativet er nå overlatt Bodø Østre skytterlag 
som vil følge opp overfor Bodin vgs. 
 
* Begrepet "Sovende lag" kan en legge så mangt i. Fellesnevneren er dog at 
aktiviteten er lav, laget er ikke synlig ute i samlaget og for noens del er det vel 
nærmest bare navnet som "lever".  Dette saksområdet er ikke av ny dato, men 
heller ikke i år har styret gjort tiltak for å komme til avklaringer og helst 
aktivitet. Lyspunkter er det dog, og det rører litt på seg her og der. Helt konkret 
nevnes at Fjordbotn er i gang med en formell prosess for å bli slått sammen 
med Røsvik. 
Innen denne kategorien kan en vel ane at noen av de "sovende" kanskje 
utvikler seg i retning jegergruppen. I utgangspunktet vil vi ikke bemerke annet 
enn at forankringen til DFS er en forutsetning, og da må brukerne også forholde 
seg til og etterleve DFS sitt regelverk. Når dette er sagt, vil en også tilføye at et 
mål for DFS jo er å involvere jegergruppen mere. Da kan en stille 
oppfølgingsspørsmålet: Gjør vi det? 
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* Kurs/samlinger. Samlaget har arrangert feltkurs for voksne (Bodø) samt 
feltkurs for de yngre (Gildeskål). Under begge kursene stilte samlags-
instruktørene opp. Se ellers rapport fra ungdomsutvalget og utd. kontakt. 
På Kurs for nye tillitsvalgte i regi av Skytterkontoret deltok leder og 
ungdomsleder. På regional samling for Nord-Norge og Midt-Norge deltok leder 
og medlem av ungdomsutvalget. Begge kurskonseptene er meget gode, og det 
er beklagelig at ikke flere blant målgruppene kunne delta. 
En vil tillate seg den påstand at læringsbehovet i samlaget (både lag og 
samlagsstyre) er stort, noe som er all mulig grunn til å gjøre noe med. 
Skyteskole- satsingsområde for høsten 2017/våren 2018- utvikler seg positivt. 
En del lag har allerede arrangert skyteskole, og det er flere som vil følge opp. 
Det blir interessant å se hva dette gir av ringvirkninger. 
 
* Skyteinstruktørsituasjonen er ikke tilfredsstillende. En gjennomgang og 
"opprensking" fra sentralt hold viser at vi total har 12-13  instruktører. En er 
usikker på hvordan disse fungerer i lagene. Utfordringen har vært  å få noen til 
å delta i de mange tilbud om opplæring som gis fra sentralt hold. Gledelig er 
det da at 3 repr fra Salten (Sulitjelma og Sørfj & Omegn) deltok i 1 a kurs i Rana 
i begynnelsen av november. Ytterligere så deltok Sulitjelma med to deltakere 
på Instruktørkurs 2 på Dombås; også i begynnelsen av november. Dette lover 
bra! 
 
* Representasjon. Lederen har representert samlaget så vel under Kretstinget 
som Skyttertinget. På Skyttertinget ble Ida Kristiansen, Gildeskål, etter forslag 
fra Salten, valgt som Nord-Norges representant i DFSU. Salten var også leder i 
valgkomiteen for kretsen. På tinget ble Bodø Østre tildelt arrangementet av LS 
2021. 
Samlaget lot seg også representere under jubileumsfesten til Sulitjelma 
skytterlag (125 år); et meget hyggelig arrangement som fant sted på 
skytterhuset i Daja. 
 
* Informasjon. President Brovold har uttalt "Informer og involver lagene!" 
Styret mener vi har gjort dette i rimelig grad gjennom en del infoskriv foruten 
at oppfordringer og info fra bl.a. sentralt hold er videresendt lagene; også med 
anmodning om involvering.  
 Sosiale medier er dessuten benyttet, bl.a. facebook og samlagets nettside. 
Vi vil gjerne presisere at det på DFS' nettside ligger svært mye god og relevant 
informasjon med jevnlige oppdateringer som lagene har all mulig grunn til å 
benytte seg av. 
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* Blant annen møteaktivitet vil vi nevne møte med Rana i oppryddingsfasen av 
fellesstevnet samt samarbeidsmøte mellom HV 14 og samlagene Vefsn-Rana og 
Salten. Sistnevnte fant sted på Drevjamoen medio oktober. Et interessant møte 
hvor også presidenten i DFS deltok samt den nye distriktssjefen i HV 14. 
Det er all grunn til å pleie forholdet til Heimevernet. De har vært og vil i 
fortsettelsen også være en viktig samarbeidspart for DFS. 
 
* Arkiv. En utfordring har vi ved at det over tid (og mest fra år tilbake) har 
samlet seg en del dokumenter (2 arkivskap) ; ikke minst protokoller som vi ikke 
har noen fast og trygg oppbevaring for. Arkiv Nordland er kontaktet og positive 
til å "overta" sakene. 
 
* Hedersbevisninger. Jevnt og trutt er det noen i våre rekker som fortjener en 
ekstra takk/oppmerksomhet for vel utført innsats. Så vil også skje i år, og det 
aller meste blir synliggjort på ombudsmøtet. Vi nevner dog at Sulitjelma får 
DFS' takkediplom for sine 125 år og Saltstraumen for sine 50 år 
 
* Økonomi omtales under gjennomgang av regnskapet. 
Dette viser et overskudd, noe som har flere, gode forklaringer. 
Det på ombudsmøtet i fjor vedtatte budsjett har ikke vært helt enkelt å 
forholde seg til. Ikke minst relativt store utgifter til oppdatering av vandretrofe. 
På den andre siden har vi fått en del "uventede" inntekter (opprydding Rana-
Salten) samt at søknader til aktuelle instanser om økonomisk støtte, har gitt 
resultat. Samarbeidsavtaler med Avisa Nordland og Saltenposten er også viktig. 
 
* Skytebaner; se en særdeles instruktiv rapport fra skytebanekontakten, Thor-
Arne 
 
* IT. Rapport fra IT-kontakten følger vedlagt. Lars setter her fokus på de 
områder han mener både er bra og hvor vi kan utvikle oss til det bedre. 
 
Sportslig aktivitet: 
 
* Terminlisten for 2017 er i all hovedsak gjennomført. Et par rokkeringer av 
stevner er gjort. Likeså er et par feltstevner kommet i tillegg; bl.a. finfeltstevne i 
Saltstraumen. Dette er jo et spesielt tiltak i lys av Feltåret 2017. Et annet tiltak 
var at ut fra samarbeidssamtale med Saltenposten, slapp ungdomsskytterne å 
betale påmeldingsavgift til feltkarusellen. Ellers kan en vel knappest si at vi 
greide å markere Feltåret på noe spesielt vis. Forslagene til tiltak for å få økt 
oppslutning om feltskyting er mange, men når noe skal omsettes i praktisk 



8 
 

handling, har nok  vi de samme utfordringene som mange andre. 
Samarbeidsavtale med Avisa Nordland er inngått for to nye år 
Fra banesesongen nevnes at oppslutningen om SM bane ble bedre enn på 
mange år. I overkant av 90 deltakere er vi tilfreds med.  
Kanskje for første gang ble det arrangert SM i skogsløp med skyting-sprint 
(BØS); oppfylling av en forutsetning i LTP. 
 
* Resultater og sportslige prestasjoner. 
Det vedlegges en egen oversikt for vinnere i samlagsmesterskapene og en del 
andre spesielle arrangementer. 
Ungdommene presterer jevnt over godt og med noen topper. Vi registrerer 
også en viss tilgang på rekrutter, og at enkelte lag har en god utvikling på dette 
viktige området. Se ellers rapport fra ungdomsutvalget v/Kjell. 
Blant seniorene har vel Arnt Erik Aune vært i en klasse for seg; også med svært 
gode prestasjoner utenfor Salten, bl.a. felt- og banemesterskap under NNM. 
For øvrig er det flere andre lag med skyttere som viser gode takter i alle 
disipliner.  Under NNM vant seniorene samlagsskyting for senior, og jr/rekr ble 
nr 2. Med unntak av veteranene var vi også representer under  LS. 
Plasseringene ble kanskje noe under forventningene , men aller viktigst er det 
at vi deltar. Forøvrig ble det i regi av ungdomsavdelingen arr sosialt samvær for 
de yngre under LS; et populært tiltak. 
 
Organisasjonsskytingene  Dugleiksmerket, Den norske Skyttermedalje og 
Skytingens Dag, se egne rapporter. Takk til Ketil Hansen for at han atter en 
gang har tatt adm ansvar! Hanne likeså for Skytingens Dag!  
Relativt dårlig oppslutning er ikke noe nytt fenomen. Det er nok mulig å snu 
trenden, hvis flere lag viser solidaritet og vilje. 
En vil ellers spesielt nevne Jon Even Sandvei i BØS som i flere år har fulgt opp 
Forsvarsmerket i DFS. Dette har han gjort på et forbilledlig vis! Flere skytterlag 
burde følge opp dette eksemplet. Jfr ellers kap 12.290 i Skytterboka. 
 
* "Elgprøven". 
En har inntrykk av at mange lag arrangerer skyteprøven for storviltjegere. Dette 
er bra og ellers i overensstemmelse med de "forpliktelser" DFS har. Det en dog 
reiser spørsmål ved er om vi prøver å inkludere jegerne i vår daglige 
skyteaktivitet. Se nå også tipset på nettsiden til DFS om Skyteskole for jegere! 
 
Media. Forholdet til media er alltid en "utfordring". Det foreligger mange gode 
oppskrifter på hvordan vi bør forholde oss for å få et best mulig samarbeid. Vi 
har prøvd flere innfallsvinkler i den hensikt å få blest og oppmerksomhet om 
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skytesporten, og mediakontakten Thomas gir en grei oppsummering i sin 
rapport som følger som vedlegg til årsmeldingen. 
 
Årsrapport. Ved leveringsfristens utløp forelå rapport fra alle 19 skytterlagene. 
En kan gjøre seg flere betraktninger ut fra det en kan lese både samlet og for 
det enkelte lag. Positivt er det i utgangspunktet at alle har rapportert, dog er 
bildet på aktivitet ganske nyansert. 
Noen enkeltmomenter: 
 - Lagene har til sammen 1725 medlemmer og 2508 aktive skytter. 
 - 10 av lagene har arrangert et eller flere lagmesterskap. 
 - Vi har 24 rekrutter og 54 skyttere i V73. 
 
Oppsummering: For å si det kort har året vært utfordrende i arbeidet med å 
rette opp et stort etterslep. Dette har nok også i sin konsekvens gått ut over 
aktiviteter som kanskje ellers burde vært prioritert, jfr ikke minst DFS's 
Langtidsplan (LTP). 
Det som vel gir størst grunn til optimisme for fremtiden er det en ser gror og 
vokser frem i lag som de seneste årene har ligget temmelig lavt i terrenget. 
Styret vil nevne Ørnes sk.lag, Sulitjelma sk.lag og Sørfjord & Omegn sk.lag som 
alle på sitt vis tar gode og positive skritt . Dette gjelder aktivitet generelt 
gjennom jevnlig og trutt arbeid, men også rekruttering  hvor ikke minst 
skyteskoler har vært en suksessfaktor Denne aktiviteten som synliggjøres på et 
forbilledlig vis, bidrar også til fremsnakking av Det frivillige Skyttervesen. Alt 
dette tegner bra, og en håper selvsagt andre lag både lar seg motivere og 
inspirere til å ta grep. Dette gir oss grunn til å se fremtiden positivt i møte i 
Salten! 
 
Styret takker alle lag for innsatsen i året som er gått, og ønsker oss alle all mulig 
fremgang i et best mulig DFS-perspektiv! 
Takk også til tillitsvalgte i alle ledd som nå trekker seg tilbake! Vi håper dere 
fortsatt har DFS i deres hjerter! 
Lederen vil også spesielt takke generalsekretær Jarle Tvinnereim for uvurderlig 
hjelp og støtte gjennom året! 
November 2017. 
 
Henning Ivarrud (sign) Thomas Sørfjord (sign)  Anne K Lund (sign) 
 
Kjell Sahl (sign)     Jim Aronsen(sign)  Kristian Hansen (sign) 
 
André Kristoffersen (sign)  Hanne Aasvik (sign) Lars Fossum (sign) 



10 
 

RAPPORT 

 

Den norske skyttermedalje 2017 

Det er kommet rapport fra 4 lag som har arrangert skyting om Skyttermedaljen i år. 

Bodø Østre med 10 skyttere, Røsvik og Lakså med 4 hver og Valnesfjord med 1 

deltaker gir totalt 19 skyttere som gir Samlaget 1 gylt og 3 sølv medaljer, noe som er 

minimum. Det blir i år bare delt ut 2 sølvmedaljer fordi alle andre over minstekravet 

har medaljen fra før. 

Samlaget oppfordrer lagene til å arrangere denne skytingen, og ber skytterne som har 

medaljer og stjerner fra før om solidarisk å stille opp for å høyne deltakerantallet og 

også antall medaljer. Denne skytingen gir skyttere som sjelden når opp i 

mesterskapene, sjansen til å vinne et fint DFS-trofe. 

I tillegg til medaljene blir det delt ut 2 stjerner, mens ingen av deltakerne er kvalifisert 

for krus i år. 

 

Miklas Ellingsen Brunes  BØS  295  stjerne 

Ingvill Tobiassen   BØS  293  stjerne 

Ole Chr Lorentsen   BØS  291  gylt medalje 

Abel L Sandvei   BØS  290   

Espen Kirkesæther   BØS  288 

Tor Einar Larsen   Valnesfj 288 

Roar Åsbakk                Røsvik  287 

Magnus Lund   BØS  285 

Svein Andreassen   BØS  281 

Alf H O Røst                BØS  278 

Hanne Aasvik   Lakså  276 

Svein Bjarne Hansen  Røsvik             276  sølv medalje 

Jarle Nilsen     Lakså  275 

Sten Robert Hansen              Røsvik             275  sølv medalje 

Rune Åsbakk               Røsvik  269 

Kristian Hansen   Lakså  269 

Oddbjørn Kjellbakk              Lakså  252 

Merete Brunes   BØS  190 

Aud Sundsfjord   BØS   90 

 

Pva Salten Skyttersamlag 

Ketil Hansen 

 

Ps. Henning har satt opp et krus "Organisasjonskruset" som løper i 7 år og hvor de 10 

beste skytterne hvert år får poeng etter en skala. 
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Rapport 

Dugleiksmerket 2017 

Det er kommet inn rapporter fra seks lag som har arrangert skyting om 

Dugleiksmerket, og så har to-tre lag gitt tilbakemelding om at de ikke har skutt om 

merket. Det er registrert 57 seniorer/veteraner og 21 ungdommer fordelt på disse 

lagene: 

Sørfjord  9 seniorer/veteraner – 2  ungdommer 

Valnesfjord  1  «              

Røsvik   14  «       4  « 

Saltstraumen   5  « 

Lakså   15  «       2  « 

BØS   13  «       13  « 

( Med forbehold om at rapportene er tolket rett ) 

 

Disse skytterne har oppnådd «runde tall» som skal rapporteres til Skytterkontoret: 

Truls Hansen  Lakså  15 ganger gull, Dugleiksmerkestatuetten 

Eirik Ivarrud              BØS  25 ganger gull, diplom og fat 

Jørgen Albriktsen Lakså  35 ganger gull, diplom 

Kristian Hansen Lakså  45 ganger gull, diplom 

Henning Ivarrud BØS  50 ganger gull, diplom og skjold 

 

Samlaget mistenker at flere skyttere kan være kvalifisert til «runde tall» uten at 

lagene har full oversikt over statistikken sin. Samlaget vil fortsatt oppfordre lagene til 

å arrangere denne tradisjonsrike skytingen som er med på å styrke bredden i 

organisasjonen. 

Pva Salten skyttersamlag 

Ketil Hansen 

Skytingens Dag. 

I 2017 har følgende lag avholdt Skytingens dag: Saltstraumen 10 stk, Sørfjord og 
omegn 38 stk, Bodø Østre 4 stk, Lakså arrangerte innendørs 12 stk, Ørnes 60 stk. 
Utfordringene mange av lagene hadde var at 14 Mai var det enda mye snø rundt om 
på banene, så vanskelig å få avviklet da.De som har arrangert har tilbakemeldinger på 
at dagen ble ei trivelig stund hvor man fikk fortalt litt om DFS og hva organisasjonen 
står for. Det ble fra ombudsmøtet i 2016 bestemt at det skulle en felles annonse inn i 
avisen for Skytingens dag. Dette viste seg å bli vanskelig da lagene arrangerte litt 
forskjellig utover sommeren.  
 

Hanne Aasvik 
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Resultater 2017: 

SM Innendørs 

Klasse 5: 
1. Arnt Erik Aune Beiarn 346 
Klasse 4: 
1. Magdalena Robertsen 344 
Klasse 3: 
1. Asle Jensen 334 
Klasse 2: 
1. Erik Hugås 329 
Klasse 1: 
1. Marit Anita Westgård 247 
Klasse V55: 
1. Tor Robert Johansen 341 
Klasse V65: 
1. Jan Erik Sørdal 344 
Klasse V73: 
1. Alf Tobiassen 346 
Klasse eldre junior: 
1. Viljar Kristoffersen 318 
Klasse junior: 
1. Vegard Ysland 347 
Klasse eldre rekrutt: 
1. Carina Ysland 342 
Klasse rekrutt: 
1.Noah Rommetveit 322 
 
SM Felt 

Klasse 3-5: 

1. Hege Kristin Aune Jørgensen 39/2 

Klasse 4: 

1. Erling Normann 35/3 

Klasse 3: 

1. Anders Heiberg Jakobsen 28/1 

Klasse 2: 

1. Ole Henrik Ørnes Hansen 24/0 

Klasse 1: 

1. Andre Kristoffersen 21/12 

Klasse V55: 

1. Tor Robert Johansen 35/02 

Klasse V65: 

1. Aksel Skoglund 41/08 

Klasse V73: 

1. Terje Håkonsen 40/0 

Klasse eldre junior: 

1. Tobias Breivik 34/4 

Klasse junior: 

1. Vegard Ysland 42/11 

 

 

 

Klasse eldre rekrutt: 

1. Nikolai Fagerbakk Larsen 37/7 

Klasse rekrutt: 

1. Noah Rommetveit 32/3 

Klasse jeger: 

1. Jan Ivar Slettbakk 8/2 

Stang: 

Thomas Sørfjord 15 

 

Salten Rundt 

Klasse 2-5+V55: 

1. Hege Kristin Aune Jørgensen 100/05 

Klasse eldre junior: 

1. Tobias Breivik 90/6 

Klasse junior: 

1. Vegard Ysland 102/8 

Klasse eldre rekrutt: 

1. Nikolai Fagerbakk Larsen 102/6 

Klasse rekrutt: 

1. Noah Rommetveit 99/5 

Klasse V65: 

1. Aksel Skoglund 102/9 

Klasse V73: 

1. Terje Håkonsen 100/10 

 

KM Felt 

Klasse 5: 

1. Thomas Sørfjord 41/6 

Klasse 4: 

1. Ben Helland, Alteren 41/4 

Klasse 3: 

1. Inge Korsmo 28/0 

Klasse 2: 

1. Per Magne Fellingfors, Grane 35/5 

Klasse 1: 

1. Andre Kristoffersen 16/2 

Klasse V55: 

1. Jan Erik Eriksen, Sandnessjøen 34/5 

Klasse V65: 

1. Aksel Skoglund 42/9 

Klasse V73: 

1. Terje Håkonsen 42/10 

Klasse eldre junior: 

1. Tobias Breivik 37/6 
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Klasse junior: 

1. Vegard Ysland 42/8 

Klasse eldre rekrutt: 

1. Nikolai Fagerbakk Larsen 42/6 

Klasse rekrutt: 

1. Noah Rommetveit 39/5 

Felthurtig: 

1. Vegard Ysland 8,33 

Stang: 

1. Karl Gunnar Strøm 23 

 

SM Bane 

Klasse 3-5: 

1. Arnt Erik Aune, Beiarn 347 

2. Thomas Sørfjord, S&O 341 

3. Karl Gunnar Strøm, BØS 339 

4. Miklas Ellingsen Brunes, BØS 339 

5. Lars Andreas Nystad, BØS 339 

6. Raymond Eliassen, Saltdal 338 

7. Ingeborg Aune Jørgensen, Beiarn 337 

8. Ingvill Tobiassen, BØS 337 

9. Simon Sørgård, S&O 336 

10. Hege Kristin Aune Jørgensen, Beiarn 334 

Klasse 4: 

1. Karl Gunnar Strøm, BØS 339 

Klasse 3: 

1. Vegard Bentsen, Saltdal 317 

Klasse 2: 

1. Ole Henrik Ørnes Hansen, S&O 335 

Klasse 1: 

1. Richard Eriksen, Gildeskål 240 

Klasse V55: 

1. Tor Robert Johansen, Saltstraumen 339 

HK416: 

1. Bjørn Ronny Madsen, HV-14 227 

Klasse V65: 

1. Kristian Hansen, Lakså 345 

Klasse V73 

1. Magne Drægni, BØS 349 

Klasse eldre junior: 

1. Tobias Breivik, BØS 340 

Klasse junior: 

1. Vegard Ysland, BØS 348 

Klasse eldre rekrutt: 

1. Carina Ysland, BØS 345 

Klasse rekrutt: 

1. Stian Andrè Johansen, Ørnes 332 

SM Skogsløp 

 

Rekrutt: 

1. Thyra Røst, BØS 

2. Magnus Aune, BØS 

3. Anja H. Osslett, Saltstraumen 

Eldre Rekrutt: 

1. Nikolai F. Larsen, Valnesfjord 

2. Maria Hasselberg, Saltstraumen  

Junior: 

1. Vegard Ysland, BØS 

2. Julian Brunes Ellingsen, BØS 

Senior A: 

1. Merethe Brunes Ellingsen, BØS 

Senior B: 

1. Karl Gunnar Strøm, BØS 

2. Tobias Breivik, BØS 

3. Miklas Ellingsen Brunes, BØS 

4. Sander A. B. Ellingsen, BØS 

5. Abel Leander Sandvei, BØS 

6. Alf Helge Olsen-Røst, BØS 

V65: 

1. Henning Ivarrud, BØS 

 

Rana-Salten 

 

Klasse 5: 

1. Arnt Erik Aune 346 

Klasse 4: 

1. Karl Gunnar Strøm 336 

Klasse 3: 

1. Ingvar Sørfjord 330 

Klasse 2: 

1. Sindre Rødahl, Bjøllånes 342 

Klasse 1: 

1. Thea Solberg Hansen 230 

Klasse V55: 

1. Arild Hjertås, Dunderlandsdalen 342 

Klasse V65: 

1. Gunnar Ernstsen 348 

Klasse V73: 

1. Martin Yttervik, Alteren 348 

Klasse eldre junior: 

1. Tobias Breivik 341 

Klasse junior: 

1. Vegard Ysland 349 

Klasse eldre rekrutt: 

1. Carina Ysland 350 

https://www.dfs.no/mitt-dfs/mine-kontakter/venner/?actorid=2029106
https://www.dfs.no/mitt-dfs/mine-kontakter/venner/?actorid=1367689
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Klasse rekrutt: 

1. Emma Lovise Molid, Saltdal 334 

 

AN: 
Klasse 3-5: 

1. Arnt-Erik Aune, Beiarn 

2. Miklas Ellingsen, BØS 

3. Simon Andreas Sørgård, S&O 

4. Jan Erik Aasheim, BØS 

5. Raymond Eliassen, Saltdal 

6. Hege K. Aune Jørgensen, Beiarn 

7.  Ingvill Tobiassen, BØS 

8.  Thomas Sørfjord, S&O 

9.  Magnus S Jensen, BØS 

10. Øystein Nyhagen, BØS  

 

Klasse 1: 
1. Berit Pauline Pedersen, BØS 
2. Marit Anita Westgård, Røsvik 
Klasse 2: 
1. Ståle Indregård, Sulitjelma                      
2. Anne Grethe Lund, Sulitjelma  
3. Ole Henrik Hansen, S&O     
4. Merethe Brunes, BØS             
Klasse V55:  
1. Magnus Lund, BØS                      
2. Svein Andreassen, BØS                           
3. Helge Helgesen, Valnesfjord                
4. Bård Pedersen, Bodø Østre 
5. Tor R Johansen, Saltstraumen 

              
 
Junior: 

1. Vegard Ysland, Bodø Østre  

2. Runar Tobiassen, Bodø Østre 

3. Julian Brunes Ellingsen, Bodø Østre 

4. Jesper Mohaug, Røsvik 

Eldre rekrutt: 

1. Eline Kristiansen, Røsvik  

2. Carina Ysland, Bodø Østre 

3. Nikolai Fagerbakk Larsen, Valnesfjord 

4. Miriam Andrea Sandberg, Ørnes 

5. Tuva Hugås, Sulitjelma 

Rekrutt: 

1. Noah Rommetveit, Ørnes 

2. Magnus Ramstad Ysland, Bodø Østre 

3. Vetle Kosmo, Sulitjelma 

4. Anja-Helen Lyng Ossletten, Saltstraumen 

V65: 

1. Aksel Skoglund, Beiarn 

2. Kristian Hansen, Lakså 

3. Jan Erik Sørdal, Saltdal 

4. Kjell Hansen, Saltdal 

V73: 

1. Henning Ivarrud, Bodø Østre  

2. Hans Kristian Øvermark, Bodø Østre 

3. Terje Håkonsen, Beiarn 

4. Magne Drægni, Bodø Østre 

5. Alf Tobiassen, Bodø Østre

Klasse eldre junior:  
1.Tobias Breivik, Bodø Østre 

2.Viljar Kristoffersen, Beiarn 
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Ungdomsarbeidet i Salten Skyttersamlag, 2016-2017. 

Under ombudsmøtet ble følgende valgt i utvalget. 

Kjell Sahl leder Ørnes Skytterlag 

Ole Henrik Fagerbakk, Valnesfjord Skytterlag og Ida Kristiansen, Gildeskål 

Skytterlag. 

 

Vi har et ordinært styremøte hos Ida Kristiansen i Gildeskål den 19.01.17. 

Utvalget hadde flere saker til behandling og her nevnes: Ungdomsutvalgets 

oppgaver, årsplan 2017, kurs/samling, Skytterlinje ved den videregående skole i 

Salten, Langtidsplan for det frivillige skyttervesen 2016/2017, skytterskoler og 

en møteplan. 

Under årsplanen tok vi opp med samlaget om å flytte feltstevnet for samlaget 

fra lørdag 25.03.17 til søndag 26.03.17, slik at det kunne avholdes et feltkurs 

for ungdommen på lørdagen og stevne på søndag. 

Feltsamlingen ble avholdt lørdag 25.03.17 med 14 deltakere fra hele Salten. 

Det ble også lagt til rette for sosialt samvær og overnatting på Jelstad 

skytterhus. Lars Andreas Nystad og Magdalena Robertsen var instruktører og 

gjorde en veldig god jobb. Samlaget fikk god pr i Meløyavisa om kurset og 

stevnet. 

Dette bidro også til en større deltakelse av ungdomsklassene i feltstevnene og 

feltkarusellen i Salten. 

Skytterlinje ved den videregående skole ble også tatt opp med Nordland 

Fylkeskommune, og det som i dag foreligger er at Bodø (Bodin?) Videregående 

skole og Bodø østre skytterlag skal ha samtaler rundt en slik linje. 

Salten Skyttersamlag deltok på NNM med to lag. 

1 laget bestod av Nikolai Larsen Fagerbakk, Eline Kristiansen, Runar Tobiassen 

og Vegard Ysland.  De ble nr 2 med 397 poeng. 

2 laget bestod av Magnus Ramstad Ysland, Ørjan Solberg Hansen, Jesper 

Mohaug og Julian Brunes Ellingsen. Laget ble nr 8 med 390 poeng. 

 

LS i Førde stilte Salten følgende lag: 
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Carina Ysland, Nikolai Fagerbakk, Runar Tobiassen og Vegard Ysland. Laget ble 

nr 32 med 390 poeng. 

Ungdomsutvalget takker og gratulerer med innsatsen. 

Gjennom felt og banestevnene har mange skyttere gjort en fantastisk innsats. 

Ungdomsutvalget søkte Nordland Fylkeskommune på vegne av samlaget om 

støtte til ungdomsarbeidet. Vi fikk i brev datert mai 2017 tildelt kr. 12.000,- til 

vårt ungdomsarbeid. 

Disse pengene ble brukt til innramming av diplomene til ungdomsskytterne i 

forbindelse med samlagsstevnene samt til dekking av påmeldingsavgift til 

samlagsstevne i baneskyting.  

Ungdomsutvalget trenger et budsjett fra Salten Skyttersamlag for den 

aktiviteten utvalget skal ha. Dette opp mot satsing mot ungdom og nye voksne. 

Budsjettet må tas med i Salten Skyttersamlag sitt budsjett for 2018. 

I løpet av denne sesongen har jeg besøkt mange skytebaner og har i den 

forbindelse fått se en stor aktivitet. Det er også meget gledelig å se, at så 

mange lag skal arrangere skyteskoler i høst og til vinteren. Deltakelsen på 

Beiarnstevnet i høst, viser at det er økt aktivitet i flere skytterlag. 

Jeg ønsker det nye ungdomsutvalget i Salten Skyttersamlag Lykke til i sin videre 

jobb, men et budsjett til ungdomsarbeidet må DE HA. 

 

Med skytterhilsen 

Kjell Sahl 

På vegne av ungdomsutvalget i Salten skyttersamlag. 
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Rapport fra banekontakten 2017 
 
Sikkerhet 

Banekontakten skal blant annet føre tilsyn og være et bindeledd mellom Skytterkontoret og 

skytterlagene. Når lagene planlegger tiltak på banen skal de holde banekontakten informert. 

 

Skytterlagene må særskilt forholde seg til Rundskriv 20/05 av 5.des 2005. Skrivet viser skytterlagenes 

plikter i forbindelse med årlig sikkerhetskontroller av baneanleggene. I tillegg opplyses det om 

prosedyrer for rapportering og protokolloppevaring For skytterlagsstyrer /ledere er det viktig å påse 

at skytebanen drives innefor instruks og at krav om dokumentasjon etterleves. Ved skifte av styre må 

laget ha rutiner for å sikre kontinuitet i arbeid og dokumentasjon. 

 

Skytebanekontakten er ikke kjent med at Nordland Politidistrikt i 2017 har gjennomført tilsyn av 

skytebaner. Uavhengig av kontroll plikter skytterlagene til enhver tid å holde skytebanen i forsvarlig 

stand, og skal minst to ganger i året foreta inspeksjon av banen. Sjekklister kan fungere som 

protokoll. Utfylt sjekkliste skal som minimum oppevares av skytterlaget og fremvises på forespørsel.   

 

Sjekk nettsiden til DFS http://www.dfs.no/verdt-a-vite/anlegg/ her finner dere nyttig 

veiledningsmateriell knyttet til skytebaner.  Det finnes også egne sjekklister for sikkerhetsinspeksjon 

av innendørs 15m skytebaner. En del skytterlag er muligens ikke klar over det, for det gjelder også et 

krav om kontroll to ganger årlig for innendørsbaner.  

 

 

Baneanlegg 

For 2017 har det vært få henvendelser til skytebanekontakten. Men gjennom tilstedeværelse på 

mange stevner har banekontakten god oversikt av status og utfordringer til skytterlagene. I noen lag 

er aktiviteten lav eller helt fraværende. Dette påvirker teknisk tilstand til skytebanene.  

 

Valnesfjord skytterlag står uten innendørsbane. Kommunen er i gang med å utrede ny bane plassert 

ved idrettshallen på Vestmyra. Anbefalinger til løsning vil foreligge desember i år. Ny bane kan 

tidligst være på plass i løpet av 2019. For skyttersaken i Salten er det viktig at ny innendørsbane på 

Fauske bygges så fort som mulig. 

 

Bodø Østre har fått på plass finansiering av ny innendørsbane på Bestemorenga. Fremdriften er litt 

forsinket, men det planlegges at hallen skal tas i bruk høsten/vinteren 2018. Hallen bygges inntil 

dagens skytterhus. Laget har kjøpt og montert 12 optiske kortholdskiver (15m) med LED belysning.  

 

Sørfjord & Omegn skytterlag planlegger å bygge nytt stansplassoverbygg - med plass til både 100m 

og 200 standplass. På standplass vurderes også muligheten for etablering av en liten 15m bane med 

3-4 skiver. Laget har kjøpt fire kortholdskiver (15m) fra Bodø Østre. 

 

Ørnes skytterlag har de siste år hatt stor aktivitet på anleggssiden. Det er bygd nytt 

standplassoverbygg med plass for 100m og 300m. På 100 er det kjøpt elektroniske skiver. Dagens 

300m planlegges endret til 200m med elektroniske skiver. Laget har i løpet av året også kjøpet seks 

brukte kortholdskiver (15m).  Anlegget ble tatt i bruk i slutten av oktober.  

http://www.dfs.no/verdt-a-vite/anlegg/
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Saltdal skytterlag fikk i 2017 et pålegg om å bidra med kr 25.000 til støymålinger knyttet til nybanen 

på Brenne. Politikerne frafalt kravet i formannskapsmøte.   

 

Sulitjelma skytterlag har de siste år jobbet med oppgradering av skytebanen i Daja. I løpet av 

sommeren ble det kjøpt og montert 6 skiver på 100m. Laget vurder også bygging av en 200m bane 

med elektronikk. 

 

Saltstraumen har kjøpt nytt strømaggregat og bygd nytt aggregathus.   

 

I sommer ble flere skytterlag i Salten «raidet» for tommhylser. Skytterhus og standplass-overbygg ble 

brutt opp. Tilsvarende for en del skytterlag i Vesterålen og på Helgeland. Et tysk ekterpar ble 

pågrepet og er dømt for gjerningen. Tomhylsene ble senere solgt av Politiet til inntekt for 

Barnekreftforeningen. Dette skal de involverte skytterlagene ha akseptert.  

 

Valnesfjord skytterlag har hatt innbrudd på standplass hvor det ble tatt fem monitorer og en bærbar 

PC. Forsikringsoppgjør pågår.  

 

Det frivillige Skyttervesen samarbeider med Frende Forsikring om forsikring av skytebaner og tilbud 

til våre medlemmer. DFS oppfordrer skytterlagene til å be om tilbud fra Frende. Flere skytterlag har 

allerede valgt Frende, og kommer med gode tilbakemeldinger på pris, vilkår og oppfølging! Like viktig 

er det at anlegget blir korrekt forsikret. 

 

 

Tilskudd 

Noen skytterlag har reist spørsmål om tilskuddordninger innenfor DFS. De siste år er det ikke gitt 

tilsagn til ordinært eller ekstraordinært banebidrag. Det er dog noen unntak i søknader som har vært 

satt på «vent». Ordningen har sannsynligvis sammenheng med den økonomiske situasjon til DSF.  De 

fleste skytebaneanlegg, enten det er nybygg, ombygging eller rehabilitering forutsettes finansiert 

gjennom spillemidler, tilskudd fra kommune, sponsing eller gjennom egenkapital/egeninnsats. 

 

 

Elektronikk - teknisk tilstand 

Elektroniske skiver har gitt skyttersporten et løft. Dog ser banekontakten en tendens på landsbasis og 

i Salten at stevner blir avlyst eller forsinket grunnet tekniske problemer.  Det er derfor viktig at 

skytterlagene drifter sine anlegg i henhold til vedlikeholds instruks fra leverandør – særdeles i forkant 

av åpne stevner.  Likeså at lagene er beviste på å lære opp et riktig antall personer om anleggets 

funksjonalitet. Sistnevnte kan bidra til å redusere sårbarheten hvis en situasjon oppstår.  

 

 

 

Thor-Arne Tobiassen 

Banekontakt/nov 2017 
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Utdrag fra Norsk skyttertidende. 

Bygging av «garasje» til skivene på 

100m i Gildeskål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny Standplass, grav og elektronikk 

hos Ørnes skytterlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dugnadsgjengen i Sulitjelma 
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Rapport fra IT-kontakten 2017. 

Året har stort sett gått greit og har inneholdt meningsfulle oppgaver både i styresammenheng og 

med tanke på mer praktiske ting ut mot skytterlagene.  

Oppdragene ute i felten har vært installasjon av programvare for stevnestyring, resultater og 

publikumsvisning på skytebanene samt å sørge for at disse systemene snakker sammen. Dette 

kombinert med litt instruksjon i bruk og gjennomgang av vanlige problemstillinger som kan oppstå i 

daglig drift og på stevner. Vi har fått mange dyktige brukere ute i lagene, og det er viktig slik at man 

ikke står fast hvis det skulle oppstå problemer under arrangement. 

En annen oppgave er oppdatering av samlagets internettside, og her har det vært litt utfordringer 

når det gjelder å få tilsendt resultater fra lagene etter stevner. Arrangørene legger ut resultater på 

Mitt DFS tilfredsstillende, men når vi skal ha oversikt og statistikker på stevner i samlagets regi er det 

ikke helt optimalt der. Dette er noe vi igjen må få kontroll på, lagene var mye flinkere i sin 

rapportering før Mitt DFS ble tatt i bruk. 

Facebooksiden blir også flittig benyttet, og til sitt bruk er den også glimrende. Her kan info som skal 

raskt ut til mange legges ut, men heller ikke dette mediet kan løse oppgaven på samme måte som en 

offisiell hjemmeside. 

Dette er i grove trekk de tingene jeg har for i år, og jeg vil takke alle i styret, skyttere og 

medarbeidere ute i lagene for samarbeidet i skytteråret som har gått! 

Lars Fossum 

IT-kontakt. 
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Media 2017 

Gjennom året har jeg forsøkt å holde kontakt med avisene, for å få mer spalteplass. Dette føler jeg at 

jeg har klart, men det er enda stort forbedringspotensiale. Dagens situasjon er som kjent at avisene 

ikke har ressurser til å sende journalister så ofte som vi ønsker. Derfor trenger, og ønsker de, input 

fra oss. Dette har jeg forsøkt å gi, men jeg har ofte følt at tiden min, spesielt på konkurransene, ikke 

strekker til for å gjøre denne jobben så godt som den burde vært gjort. Jeg vil derfor oppfordre 

arrangører, skyttere og tilskuere til å dele sine bilder og historier med meg, eller direkte med avisene. 

Dette har jeg også tidligere oppfordret til, men responsen har ikke vært til å juble over. Takk til de 

som har bidratt. 

Mange av dere har sikkert lagt merke til Saltenpostens utsiling av BØS-skytternes prestasjoner. Dette 

har forekommet både med innsendte tekster, og med saker de selv har skrevet. Dette har noen 

ganger gjort rollen som mediekontakt ubehagelig. For eksempel når det kommer et stort bilde av 

meg selv i avisen, etter å ha tatt en tredjeplass bak to BØS-skyttere. Denne praksisen er beklagelig 

overfor alle skytterne det gjelder, men kanskje spesielt overfor ungdomsskytterne. Jeg har gjort 

Saltenposten kjent med at dette ikke kan foregå så lenge kommunikasjonen går gjennom Salten 

skyttersamlag. 

La oss sammen gjøre 2018 til et godt medieår. 

 

Mediekontakt Thomas Sørfjord 
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Resultatregnskap 
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Balanse 

Balanse 1.10.2016-30.9.2017 IB okt 2016 Debet Kredit UB  

Kontanter               4,00                 4,00 
DnB Nord sparekonto      73 796,70          405,88                 -      74 202,58 
DnB Nord Brukskonto       25 858,85    139 144,57    -113 363,16      51 640,26 
Sum bankinnskudd      99 659,55    139 550,45    -113 363,16    125 846,84 

Kundefordringer      33 192,71 
  

     25 200,67 

Sum eiendeler    132 852,26      151 047,51 

Leverandørgjeld       -7 000,00         -7 000,00 
Egenkapital   -125 852,17     -125 852,17 
Resultat pr. 30 09        -18 196,20 
Sum gjeld og egenkapital   -132 852,17     -151 048,37 

Differanse 0,09 

 

 

(0,86) 
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Resultatregnskap og balanse for Salten Skyttersamlag for perioden 
1.10.2016 til 30.9.2017  

  

  

Samlaget har i regnskapsperioden hatt bokførte inntekter på kr 133 102,87 mot budsjettert kr 78 

550,00 og kr 72 753,30 forrige regnskapsår. Kostnadene har vært på kr 115 346,17 mot budsjettert kr 

95 680,00 og kr 87 127,90 forrige år. Renteinntekter i året er på kr 439,50 mot budsjettert kr 250,00 

og kr 303,29 forrige år. Bokført resultat for regnskapsåret er med dette et overskudd på kr 18 196,20 

mot et budsjettert underskudd på 16 880,00 etter finansposter. Resultatet forrige år var et 

underskudd på kr 14 071,31.  

  

Sum eiendeler ved inngangen til året var på kr 132 852,26, herav bankinnskudd kr 99 659,55 og 

utestående fordringer kr 33 192,71. Ved avslutning av regnskapsåret er sum eiendeler kr 151 047,51, 

hvorav kr 125 846,84 er bankinnskudd og kr 25 200,67 er kundefordringer. Sum gjeld og egenkapital 

er kr 151 048,37, hvorav kr 7 000,00 er leverandørgjeld, kr 125 852,17 er inngående saldo og kr 18 

196,20 er overføring av årets overskudd. Sum eiendeler balanserer med sum gjeld og egenkapital. 

Samlagets likviditetsbeholdning er økt med kr 26 187,29 i løpet av regnskapsåret.  

  

Styret sier seg tilfreds med årets resultat.  

  

Fauske, 07.11.2017  
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Salten Skyttersamlag 

Terminliste 2018 

Uke Dato Stevne Arrangør Merknad 

  INNENDØRS   

  1 05.-06.01.18 Dobbelstevne innendørs BØS  

  2 13.-14.01.18 

11.-13.01.18 

Kurs for nye tillitsvalgte 

Dobbelstevne innendørs 

DFS 

Sulitjelma 

Gardemoen 

  3 20.01.18 Dobbelstevne innendørs Lakså  

  4 25.1.18 Dobbelstevne innendørs BØS  

  5 2.-3.2.18 Dobbelstevne innendørs BØS  

  6 10.2.18 Parabolflua finale Kvæfjord +Åpent stevne 

Trondenes 

  7 16.-18.2.18  Kretsmesterskap innendørs Saltdal  

  9  1-4.3.18 Samlagsstevne innendørs Gildeskål  

10 7.-8.3.18 

 

Dobbelstevne innendørs 

 

Gildeskål 

 

 

  FELT   

10 10.3.18 

10.3.18 

Åpent stevne felt 

Åpent stevne felt - SR1 

Ytterstrand 

Saltstraumen 

 

11 17.3.18 Samlagsstevnet i felt - SR2 BØS  

14 07.4.18 

07.4.18 

08.4.18 

Åpent stevne felt 

Åpent stevne felt 

Åpent stevne felt 

Gildeskål 

Ørnes 

Lakså 

 

15 14.4.18 Kretsmesterskap felt Rana Rana 

16 21.4.18 

22.4.18 

Junkerdalsstevnet - SR 3 

Åpent stevne - SR4/finale 

Saltdal 

Sulitjelma 

 

  BANE   

17 28.4.18 Baneåpning BØS  

18 01.05.18 1.Mai-stevne Røvassdalen Rana 

19 12.5.18 

13.5.18 

Vårmønstring - AN1 

Skytingens Dag 

BØS 

Skytterlagene lokalt 

 

21 24.-27.5.18 

25.-26.5.18 

Frende Cup Runde 1 

Åpent stevne - AN2 

Elverum/Åmot/Nordskogbygda 

Saltstraumen 

 

22 1.-3.6.18 Gildeskålhelga Gildeskål Dobbelstevne + 

felt 

23 08-10.06.18 Kanonhelga 

 

Røvassdalen, 

Dunderlandsdalen, Bjøllånes 

Rana 

24 16.6.18 Åpent stevne bane - AN3 Røsvik  



26 
 

16.6.18 

17.6.18 

18-20.06.18 

Åpent stevne bane 

Laksåstevnet - AN4 

Organisasjonsmedaljen 

Sørfjord & Omegn 

Lakså 

Alle 

 

Dobbelstevne 

25 20.06.18 

 

23.6.18 

23.6.18 

Uttaksskyting NNM og LS 

 

Valnesfjordstevnet - AN5 

Åpent stevne  

Valnesfjord 

 

Valnesfjord 

Sulitjelma 

Senior, Veteran 

og Ungdom 

 

100 meter 

26 25.6-1.7.18 NNM bane og felt BØS  

27 

27 

7.-8.7.18 Rana-

Salten/Saltdalsstevnet - 

AN6 

Saltdal Dobbelstevne 

31 31.7.-4.8.1 Frende Cup, Runde 2 Namdalseid/Lyngen/ Øvre 

Ogndal 

 

32 02.8.18- 

10.8.18 

Landsskytterstevnet Stjørdal 02.-10.8.18 

33 18.-19.8.18 Samlagsstevnet - AN7 Valnesfjord  

34 24.-26.8.18 

 

Frende Cup, Runde 3 

 

SM Skogsløp 

Storfjord/Øvre 

Målselv/Målselv 

BØS 

 

35 31.8-2.9.18 Beiarstevnet - AN8 Beiarn  

36 08.9.18 AN-finalen BØS  

37 15.09.18 Rapporteringsfrist 

Organisasjonsmedaljen 

Rapporteres til Ketil Hansen 

keedga-h@online.no 

 

39 30.09.18 Rapporteringsfrist 

Dugleiksmerket 

  

  INNENDØRS   

43 26.-27.10.18 Dobbelstevne innendørs BØS  

44 01.11.18 

 

 

01.-07.11.18 

Rapporteringsfrist 

Aktivitetskonkurransen og 

Årsrapport skytterlag 

 

Dobbeltstevne innendørs 

Alle lag 

 

 

Gildeskål 

 

45 10.-11.11.18 Dobbeltstevne innendørs Saltdal  

46 16.-17.11.18 Dobbeltstevne innendørs  BØS  

47 24.11.18 Ombudsmøtet  Sted kommer  

48 30.11-2.12. Oslo Open   

49 7. - 8.12.18 Dobbelstevne innendørs BØS  

52 27.-29.12.18 Dobbelstevne innendørs Sulitjelma  
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Det frivillige Skyttervesen  
  

  

  

  

  

 Til skyttersamlagene    

Vår ref.: 550/2017                                                                                        Dato:  28. september 2017  

Høringsbrev angående gjennomføring av NM i feltskyting  
  

I sak 61/2017 gjorde Norges Skytterstyre følgende vedtak:  

«Norges Skytterstyre vil høsten 2017 legge til rette for en bred høringsrunde i samlagene ift kåring av 

Norgesmesteren i feltskyting.» Vedtaket ble gjort på grunnlag av at Norges Skytterstyre i samme sak 

(sak 61) valgte å trekke sitt forslag til endring av NM i feltskyting på Landsskytterstevnet for 2017. 

Dette jfr. vedtak i sak 25/2017 angående innføring av «Feltlaget» for kåring av Norgesmesteren i 

Feltskyting.»   

Hensikt  
Norges Skytterstyre gjennomførte vinteren 2017 en grundig debatt om en prøveordning for ny kåring 

av Norgesmesteren i feltskyting. Det ble på bakgrunn av denne debatten foreslått en prøveordning 

som skulle avholdes på LS i 2017. Målet var å få en større oppmerksomhet om NM i feltskyting 

gjennom hele stevneuka. Intensjonen med at de 16 beste skytterne fra 30skudden (Feltlaget) skulle 

skyte en egen finale til slutt etter et cupsystem, var også å muliggjøre at finalen fikk sendetid på TV.  

Plasseringene fra nummer 17 og utover skulle sikres fortsatt finaleskyting gjennom regulær 12-

skudds finale for medaljefordeling.   

30 skyttersamlag anmodet om at Norges Skytterstyre behandlet prøveordningen på nytt. Fra flere 

samlag kom det innspill om at det heller burde satses på en «Superfinale» etter 42-skudden. En slik 

finale ble vedtatt av Skyttertinget i 2006 og gjennomført på LS i 2007, men fjernet av Skyttertinget i 

2008.  

 

Norges Skytterstyre trakk i sak 61/2017 forslaget til prøveordning på grunn av disse 

tilbakemeldingene. I forbindelse med behandling av sak 61/2017, utarbeidet Jan Åge Gjerstad, etter 

oppdrag fra Presidenten, et notat hvor han analyserte motforestillingene som kom fra samlagene 

mot styrets forslag til prøveordning. Skytterstyrets flertall stiller seg bak notatet. Notatet sammen 

med øvrig relevant dokumentasjon finnes her.   

 

Flertallet i dagens Skytterstyre ønsker ikke en Superfinale gjeninnført. Bruk av 42 skudd som 

kvalifiseringsgrunnlag for en Superfinale vil etter Skytterstyrets syn verken gi økt oppmerksomhet 

rundt feltskytingen gjennom stevneuka, eller danne grunnlaget for en god TVsending. Så lenge 

finaleskytterne blir klare kun kort tid før selve gjennomføringen av Superfinalen, vil ikke 

arenaproduksjon og media få tid til å bygge opp forventninger foran Superfinalen.  

 

Besøksadresse                                                                 Postadresse                                                        Telefon: 2317 2100  
Økernveien 121                                                                     Økernveien 121  E-post: firmapost@dfs.no  
0579 Oslo  0579 Oslo   

  

https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2017/NM-i-feltskyting/
https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2017/NM-i-feltskyting/
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Skytterstyret mener dessuten bruk av 42-skudden som grunnlag for en Superfinale vil øke 

vanskelighetsgraden i kvalifiseringen på en måte som ikke er til gunst for den store bredden av 

skyttere. En kvalifisering hvor de siste 12 skudd gjennomføres fra 200 meter standplass, vil i tillegg 

bidra til å redusere det feltmessige preget på kvalifiseringsgrunnlaget til finalen, i forhold til 

Skytterstyrets forslag hvor kvalifiseringen foregår etter treff/innertreff på 30-skudden.    

Feltåret 2017  
I Feltåret 2017 har Norges Skytterstyre gjennomført flere vedtak for å gi feltskytingen større 

interesse gjennom eksempelvis tilpassede bidragsordninger. Ønsket om endring av NM feltskyting på 

Landsskytterstevnet var ett av tiltakene. Den viktigste målsettingen var som beskrevet å gi kåringen 

av Norgesmesteren i feltskyting mer oppmerksomhet og større interesse gjennom LS-uka. Samtidig 

var det altså avgjørende å fremme forslag om en publikumsmessig god finale som i framtid kunne 

vært sendt på TV.  

Vårt håp er at samlagene debatterer en eventuell endring med bakgrunn i de ovenstående kriterier.  

  

Spørsmål  
Følgende bes besvart av samlaget.   

1. Er samlaget positiv eller negativ til å gjøre endringer i kåring av norgesmesteren i feltskyting 

under Landsskytterstevnet?  

  

Positiv:     Negativ:  

2. I hvilken grad mener samlaget det er viktig for DFS at kåring av norgesmesteren i feltskyting 

under Landsskytterstevnet skal få større mediedekning og oppmerksomhet gjennom hele 

stevneuka?  

 Viktig:     Nøytral:      Ikke viktig:  

 

3. Hvilke 3 momenter mener samlaget det bør legges størst vekt på dersom man skal gjøre en 

endring i dagens kåring av norgesmesteren i feltskyting?  

  

Innsending av høringssvar: Bruk svarskjema på VK samlag. Frist: Senest 1. februar 2018.     

  

 For Norges Skytterstyre  

  
Bernt Brovold  

President

 
Besøksadresse                                                                 Postadresse                                                        Telefon: 2317 2100  
Økernveien 121                                                                     Økernveien 121  E-post: firmapost@dfs.no  
0579 Oslo  0579 Oslo   

 

 

https://www.dfs.no/vksl/skjema-bidrag-rapportering/svarskjema-NM-felt/
https://www.dfs.no/vksl/skjema-bidrag-rapportering/svarskjema-NM-felt/
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SAKER TIL BEHANDLING 
 

 
Innkommet sak: 
 
Fra Saltdal skytterlag: 
 
Hei! 

På vegne av Saltdal skytterlag ønsker jeg å spille inn følgende sak til ombudsmøte: 

- Gjennomgang av premieinnskudd og utbetalinger til Salten skyttersamlag i forbindelse med 

samlagsstevner / stevner i regi av samlaget.  

 

Mvh. Inge S. Ingvaldsen 

 
Kommentar: Denne saken mener vi blir behandlet gjennom styrets sak om stevneinnskudd etc. 
 
Saker fra styret: 
 
- Arbeidsutvalg. 
 
For en rasjonell og mest mulig effektiv saksbehandling - bl.a.geografiske hensyn tatt i betraktning - vil 
styret tilrå at ombudsmøtet fatter følgende vedtak: 
 
Styret gis anledning til å danne et engere utvalg (arbeidsutvalg) med tre av styrets medlemmer til 
å forestå den daglige drift mellom møtene. 
 
- Nytt stevne: Vefsn - Rana - Salten 
 
Vefsn og Rana skyttersamlag har tatt til orde for å innføre et stevne for de tre samlagene. Dette har 

også tidligere vært diskutert, og vil bety at Rana – Salten stevnet, slik vi kjenner, vil forsvinne. 

Innstilling til vedtak: Under forutsetning av at Rana og Vefsn skyttersamlag ønsker forhandlinger om 

et konsept for et nytt fellesarrangement oss tre samlagene i mellom, stiller Salten skyttersamlag seg 

positiv til å delta i forhandlingene. 

Ombudsmøtet inviteres til å gi råd og føringer for det videre arbeid med saken. Det videre arbeid 

skjer i regi av styret. 

Det legges opp til at saken tas opp til avgjørelse på neste ombudsmøte. 
 
- Innskudd på samlagets- og åpne stevner i Salten. 
 
Ombudsmøtet skal fastsette satsene for innskudd og arrangementavgift for stevnene i samlaget, jf 

pkt 10.116 i Skytterboka. Disse satsene skal fremgå av innbydelsene til stevnene, og ved oppslag på 

banene, jf pkt 10.115. 
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Vedtak: Styret innstiller til ombudsmøtet å vedta følgende satser for stevner i Salten skyttersamlag: 

Stevne Klasser Premieinnskudd Arr.avgift Sum 

Banestevner Voksne 

Ungdom 

         70,- 

         40,- 

          80,- 

          40,-  

      150,- 

        80,- 

Feltstevner Voksne 

Ungdom 

         70,- 

         40,-  

          80,- 

          40,- 

      150,- 

        80,- 

Innendørs Voksne 

Ungdom 

         70,- 

         40,- 

          80,- 

          40,- 

      150,- 

        80,-  

 

På Samlagsstevnene kommer en medaljeavgift i tillegg. Denne settes til kr 50,-for voksne og kr 20,- 

for ungdom. 

På styrets vandrepokal (Samlagsstevnet bane) settes arr.avgiften til kr 20,-. 

På felthurtigskyting og stangskyting (Samlagsstevnet felt) settes arr.avgiften til kr 20,- på hver 

skyting. 

På feltkarusellen settes arr. avgift (til samlaget) til kr 150,- for voksne og kr 50,- for ungdom. 

Disse reglene avløser de av ombudsmøte senest fastsatte innskudd/avgifter fra 2007, jfr også noen 

senere endringer. 
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Det frivillige Skyttervesen  
  

  

  

  

  

 Til skyttersamlagene    

Vår ref.: 549/2017  

 Dato:  27. september 2017   

VALG PÅ SKYTTERTINGET 2018  
  

Nedenfor følger en liste over hvilke personer som er på valg på Skyttertinget 2018. Det 

følger også en oversikt over de som ikke er på valg, slik at det blir lettere å få en oversikt 

over alle som er med i styret og utvalgene.   

De som er på valg er uthevet og i kursiv.  

  

Valgkomitéens leder er Ola Krogstad, og forslag på kandidater må være sendt ham senest 1. 

februar 2018. E-post: ola.krogstad@mimer.no  

  

Skyttertinget 2018 holdes i forbindelse med Landsskytterstevnet i Stjørdal.  

  

1. President i Norges Skytterstyre:      

      Bernt Brovold  Valgt 2017  På valg 2018   

2. Norges Skytterstyre:      

  Sørlandet:        

    Medlem:  Jens Sverre Knutsen  Valgt 2017  På valg 2020  

    Varamedlem:  Audun Rossevatn  Valgt 2017  På valg 2020  

  Nord-Norge:        

    Medlem:  Torben Knudsen  Valgt 2015  På valg 2018    

 Varamedlem:  Eva Rubbås-Risvik  Valgt 2015  På valg 2018  

  Vestlandet:        

    Medlem:  Oddbjørn Meland  Valgt 2015  På valg 2018    

 Varamedlem:  Leiv Reksten  Valgt 2015  På valg 2018  

  Midt-Norge:        

    Medlem:  Heidi Skaug  Valgt 2016  På valg 2019    

 Varamedlem:  Roger Larsen  Valgt 2016  På valg 2019  

  Østlandet:        

    Medlem:  Jan Åge Gjerstad  Valgt 2016  På valg 2019  

    Varamedlem:  Hilde Lunden Lang-Ree  Valgt 2016  På valg 2019  

  

3. Visepresident i Norges Skytterstyre:      

       Heidi Skaug  Valgt 2017  På valg 2018  

 

 
 Besøksadresse                                                                 Postadresse                                                        Telefon: 2317 2100  
Økernveien 121                                                                     Økernveien 121  E-post: firmapost@dfs.no  
0579 Oslo 
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4. Ungdomsutvalget (DFSU):      

  Midt-Norge:       

  Medlem: Kari Sofie Brøndbo Fiskum Valgt 2016 På valg 2018   Varamedlem: Bjørn Walør Heggem 

Valgt 2016 På valg 2018  

  Vestlandet:       

    Medlem:  Ørjar Eiken  Valgt 2016  På valg 2018    
 Varamedlem:  Evy Aasen Hårklau  Valgt 2016  På valg 2018  

  Nord-Norge:       

    Medlem:  Ida Kristiansen  Valgt 2017  På valg 2019    
 Varamedlem:  Børre Pedersen  Valgt 2017  På valg 2019  

  Sørlandet:       

    Medlem:  Marianne Borgen  Valgt 2017  På valg 2019    
 Varamedlem:  Kåre Storenes  Valgt 2017  På valg 2019  

  Østlandet:       

    Medlem:  Nina Granlund  Valgt 2017  På valg 2019    
 Varamedlem:  Helene Rønningen  Valgt 2017  På valg 2019  

  

5. Leder i Ungdomsutvalget (DFSU):      

      Kari Sofie Brøndbo Fiskum  Valgt 2017  På valg 2018  

  

6. Nestleder i Ungdomsutvalget (DFSU):      

      Ørjar Eiken  Valgt 2017  På valg 2018  

          

7.   Feltutvalget (DFSFU):        

  Nord-Norge:        

  Medlem: Jostein Rubbås-Risvik Valgt 2017 På valg 2019   Varamedlem: John Olav Solaas 

Valgt 2017 På valg 2019  

  Midt-Norge:        

    Medlem:  Magne Råde  Valgt 2017  På valg 2018    
 Varamedlem  Ingar Waag  Valgt 2017  På valg 2018  

  Vestlandet:        

    Medlem:  Rolf Magne Hellevang  Valgt 2017   På valg 2019  

    Varamedlem  Olav Endre Monstad  Valgt 2017  På valg 2019  

  Sørlandet:        

    Medlem:  Per Kristian Aas  Valgt 2017  På valg 2019    
 Varamedlem:  Anders Metveit  Valgt 2017  På valg 2019  

  Østlandet:        

    Medlem:  Jo Ivar Løvseth  Valgt 2017  På valg 2018  

    Varamedlem  Marianne Helseth  Valgt 2017  På valg 2018  

        

* Valgkomiteen foreslår i samsvar med instruks for feltutvalget å sette Løvseth og Råde med 
varamedlemmer på valg i 2018 for å komme inn i en turnus med valg av representanter.  

    

8. Leder Feltutvalget:   

      Jostein Rubbås- Risvik   Valgt 2017  På valg 2018   

     

9. Nestleder Feltutvalget:  

      Jo Ivar Løvseth  Valgt 2017  På valg 2018  
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10. Domsutvalget:        

    Medlem:  Svein Erik Rognli  Valgt 2016  På valg 2018  

    Medlem:  Arnfinn Tangstad  Valgt 2017  På valg 2019  
    Medlem:  Erling Melvær  Valgt 2017  På valg 2019  

    Leder:  Erling Melvær  Valgt 2017  På valg 2018  

    Nestleder:  Arnfinn Tangstad  Valgt 2017  På valg 2018  

    Varamedlem 1:  Sidsel Lillekvelland  Valgt 2017  På valg 2018  
    Varamedlem 2:  
  

Svein Grønsund  Valgt 2017  På valg 2018  

11. Appellutvalget:        

    Medlem:  Jane Vigemyr Johnsen  Valgt 2016  På valg 2018  

    Medlem:  Tor Inge Mathisen  Valgt 2017  På valg 2019  

    Medlem:  Elisabeth Vaagsbø  Valgt 2017  På valg 2019  

    Leder:  Tor Inge Mathisen  Valgt 2017  På valg 2018  

    Nestleder:  Jane Vigemyr Johnsen  Valgt 2017  På valg 2018  

    Varamedlem 1:  Bjørn Bylund  Valgt 2017  På valg 2018  

    Varamedlem 2:  
  

Ivar Rinde  Valgt 2017  På valg 2018  

12. Forslag til representant for Landsrådet til Heimevernet:      

  Representant:  Heidi Skaug  Valgt 2017  På valg 2021  

          Vararepresentant:       Jens Sverre Knutsen  
  

Valgt 2017  På valg 2021  

13. Valgkomiteen:        

  Nord-Norge:        

    Medlem:  Svein G. Jakobsen  Valgt 2016  På valg 2018  

    Varamedlem:  John Terje Frantzen  Valgt 2016  På valg 2018  

  Sørlandet:        

    Medlem:  Aril Strand  Valgt 2017  På valg 2018  

    Varamedlem:  Hans Sundsvalen  Valgt 2016  På valg 2018  

  Østlandet:        

    Medlem:  Nils Erik Røste Lundon  Valgt 2016  På valg 2018  

    Varamedlem:  Rune Kjølgård  Valgt 2016  På valg 2018  

  Midt-Norge:        

    Medlem:  Ola Krogstad  Valgt 2017  På valg 2019  

    Varamedlem:  Turid Hammerbeck  Valgt 2017  På valg 2019  

  Vestlandet:        

    Medlem:  Bjørn Ove Aakre  Valgt 2017  På valg 2019  

    Varamedlem:  Christian Rekkedal  
  

Valgt 2017  På valg 2019  

14. To representanter til å underskrive protokollen:      
    Representant:  Sunnfjord og Sunnhordland  

      skyttersamlag  Valgt 2017  På valg 2018  
  

  

Med vennlig hilsen  

  

Jarle Tvinnereim /s.  

Generalsekretær  
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Budsjettforslag  
2017 - 2018       

Driftsinntekter       

 D K 
Budsjett okt 17 

- sept 18 
Budsjett 
forrige år Endring   

Statsbidrag Samlaget  −10000,00 −28000,00 −25000,00 −3000,00  
Refusjon medaljeavift  0,00 −25000,00 −14000,00 −11000,00  
Stønad Nordland 
Fylke  −28500,00 −10000,00 0,00 −10000,00  
Lederkurs  −10000,00 0,00 −6500,00 6500,00  
R/J-kurs  −3000,00 −7000,00 −4750,00 −2250,00  
Adm.kurs  −17700,00 0,00 0,00 0,00  
Avregning skytterlag, 
diverse  −15000,00 −20000,00 −20000,00 0,00  
Andre inntekter  −11500,00 0,00 0,00 0,00  
Sum driftsinntekter 0,00 −95700,00 −90000,00 −70250,00 −19750,00  

       
Driftskostnader       

 D K     

 30000,00      

 5000,00  

Budsjett okt 17 
- sept 18 

Budsjett 
forrige år Endring   

Administrasjon 10000,00  6500,00 6500,00 0,00  
Reisekostnader 3000,00  10000,00 6500,00 3500,00  
Lederkurs 300,00  0,00 0,00 0,00  
R/J-kurs 1500,00  10000,00 3080,00 6920,00  
Kompensasjon 
samlagsskyting   2000,00 - 2000,00  
Adm.kurs 3000,00  0,00 0,00 0,00  
Kontingent NN krets 8500,00  3500,00 7000,00 −3500,00  
Gavepremier  4500,00  3000,00 10800,00 −7800,00  
Medaljer og premier 1500,00  35000,00 38000,00 −3000,00  
Styremøter 10000,00  9500,00 7500,00 2000,00  
Ombudsmøtet 12000,00  13000,00 13000,00 0,00  
Sum driftskostnader 89300,00 0,00 92500,00 92380,00 120,00  

       

Driftsresultat 89300,00 −95700,00 2500,00 22130,00 −19630,00  

       
Kreditrenter 0,00 −1000,00 −350,00 −350,00 0,00  

       
Resultat etter 
finansposter 89300,00 −96700,00 2150,00 21780,00 −19630,00  
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18.120 INSTRUKS FOR SKYTTERSAMLAGENES FELTUTVALG. 

 
1. Det skal være et feltutvalg i hvert skyttersamlag bestående av maks 3  
medlemmer. 
Utvalget er underlagt samlagsstyret, og leder går inn som medlem i styret. 
Samlagsstyrets medlemmer er valgbare til vervene.  
Utvalgets medlemmer velges av ombudsmøtet, og funksjonstiden er 2 år. 
 
2. Utvalgets hovedoppgave er å arbeide for å styrke aktiviteten i feltdisiplinene. 
Utvalget skal lede kurs og opplæringsvirksomheten i samarbeid med 
utdanningskontakt og ungdomsutvalg, samt koordinere feltaktivitetene i 
samlaget. 
 
3. Utvalget skal ha jevnlig kontakt med skytterlagene i samlaget, og være 
samlagets bindeledd til det sentrale utvalg (DFSFU). 
 
4. Utvalget skal utarbeide forslag til årsplan for samlagets feltaktiviteter. Planen 
inngår i samlagets års/handlingsplan, og skal legges fram for ombudsmøtet. 
 
5. Utvalget skal utarbeide årsmelding for feltdisiplinene i den form som 
samlaget bestemmer. 
 
Denne instruksen ble vedtatt på Skyttertinget 2017, sak 7. 
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Gjeldende turnus samlagsstevner ( pr ombudsmøte 2015): 
 
Innendørs: 2017: Saltdal 
  2018: Gildeskål 
  2019: Valnesfjord 
  2020: Bodø Østre 
 
Felt:  2017: Gildeskål 
  2018: Saltstraumen 
  2019: Bodø Østre 
  2020: Saltdal 
 
Bane:  2017: Bodø Østre 
  2018: Valnesfjord 
  2019: Lakså 
  2020: Saltdal 
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