
SALTEN SKYTTERSAMLAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 31.03.2022. 

STED:  BESTEMORENGA SKYTEBANE, BODØ 

TIL STEDE: Kjell Sahl, Elias J Vollan, Kristian Hansen og Aud Sundsfjord. Merethe Kimsås 

Ysland fra ungdomsutvalget. 

FORFALL: Lars Fossum, Inger Johanne Haabet og Raymond Eliassen. 

 

SAKLISTE. 

SAK NR 8/22  ORIENTERING FRA  THOR ARNE TOBIASSEN ANG LS 2022 I BODØ. 

Tobiassen redegjorde for situasjonen omkring LS 2022 med utgangspunkt i 

• Situasjonen i verden (Corona, krigen i Ukraina osv 

• Tiltak for ungdom 

• Positiv utvikling i BØS 

• Arbeidsoppgaver under LS 

• Feltskyting 

• Samarbeid med Salten skyttersamlag/skytterlagene i samlaget 

Betydningen av krigen i Ukraina: Her nevnte Tobiassen først og fremst problemer 

for overnatting knyttet til flykningesituasjonen. Campingplassene i Saltstraumen og  

Bodøsjøen skulle brukes som flykningemottak, og skyttere som hadde leid plass her fikk  

nå avbud. 

Tiltak for ungdom: Det blir klasse NU  under LS 2022. Skytterne her har gratis deltakelse. 

Tobiassen uttrykte uro rundt ungdomsklassene i Salten. Skrekksituasjonen er om vi kan 

Stille lag under samlagsskytingen på LS. Han oppfordret samlaget til å betale påmeldingen  

for ungdomsskytterne i et forsøk på å øke deltakelsen. Viktig at Salten som arrangørsamlag 

stiller deltakere i ungdomsklassene. 

Positiv utvikling i BØS: Tobiassen nevnte et medlemsmøte i BØS med over 50 til stede. 

BØS får et eierskap til stevnet, og stevnet er ikke lenger tilhørende stevnestyret. 

Arbeidsoppgaver under LS 2022: Tobiassen nevnte at en del arbeidsoppgaver ble «satt bort» 

til andre, eks var dette tilfelle for kafedriften. 

Feltskyting: Tobiassen nevnte også at de hadde hatt problemer med feltarenaen. Den 



opprinnelige planen ble ikke godkjent av Politiet. Dette var nå på plass, men resulterte i at 

det må avsperres et atskillig større område enn først planlagt. 

Samarbeid med Salten skyttersamlag og skytterlagene i samlaget. LS 2022 har behov for  

hjelp fra skyttere i samlaget til 2 oppgaver. 

1. Standplasskontrollører. Her vil det bli gitt opplæring 

2. Vedlikehold av skiver. Dette gjelder å dra om mageband på skivene osv, en 

arbeidsoppgave som skal gjennomføres hver kveld etter endt skyting.  

De som ønsker å delta på dette arbeidet kan melde seg til stevnekontoret på telefon 

47908895. 

  

SAK NR 9/22. PÅMELDING TIL LS FOR UNGDOMSSKYTTERNE. 

Saken behandlet med utgangspunkt i innspillet fra Thor Arne Tobiassen. 

Diskusjon: Flere planlagte aktiviteter for ungdom i forkant av LS har blitt avlyst med 

bakgrunn i coronasituasjonen osv. Det var følgelig planlagt å bruke en del midler på 

dissegruppene foran stevnet. Det var nå enighet om å bruke deler disse pengene til å dekke 

påmeldingene. 

Vedtak: Samlaget dekke påmeldingen til LS for rekruteringsskytterne. Av praktiske årsaker 

må skytterne betale påmeldingen, og få utgiftene refundert i ettertid. 

Det avvikles et Teamsmøte med skytterlagene i samlaget hvor behovet for hjelp under LS og 

påmelding for ungdomsskyttere blir tema. 

 

SAK NR 10/22.  ORIENTERING FRA UNGDOMSUTVALGET. 

Merethe redegjorde for situasjonen. Hun tok opp situasjonen omkring den avlyste samlingen 

med Team Birkeland. For få påmeldte var årsaken. 

Ungdomsutvalget planlegger nå en ny samling i mai fortrinnsvis med samme instruktører. 

Lykkes ikke dette vil det bli en samling med lokale krefter. Tidspunktet er ikke klart, men 

forsøkes puttet inn i et tett program i mai. 

Uttak av lag til samlagsskytingen ble også diskutert. Det var enighet om at ungdomsutvalget 

har ansvaret, og at AN-stevnene brukes som grunnlag for uttaket. 

  

 

SAK NR 11/22. SKYTTERTINGET. 

Kjell skal delta på møtet. Programmet for møtet var sendt ut til medlemmene på forhånd. 



Møtet ble diskutert uten at spesielle vedtak ble gjort. 

 

SAK NR 12/22. SAMARBEID MELLOM RANA OG SALTEN SKYTTERSAMLAG. 

Saken ble diskutert med utgangspunkt i Rana-Salten stevnet.  I vedtektene for stevnet står 

det at stevnet skal arrangeres over to-dager, mens det i det siste har blitt arrangert over en 

dag. Dette har medført reaksjoner fra tilhengere av to-dagers stevne. 

Det har vært vanskelig å få kontakt med Rana skyttersamlag om denne saken. 

Styret har ingen spesielle holdninger til en dags stevne eller et stevne over to dager. Styret 

har imidlertid forståelse for at tiden endrer seg, og at flere av dagens skyttere ønsker å 

redusere tidsbruken. 

Vedtak: Kjell Sahl kontakter leder av Rana skyttersamlag for å få i gang en dialog om dette. 

 

SAK NR 13/22.  NESTE STYREMØTE.  

Vedtak: Det fastsettes ingen ny dato for styremøte. Tidspunktet vil være avhengig av 

utviklingen og behov. 

 

SAK NR 14/22.  BILLEDGALLERI AV TIDLIGERE LEDERE I SAMLAGET. 

Det henger et billedgalleri med tidligere ledere i samlaget på skytterhuset på Bestemorenga. 

Dette er ikke vedlikeholdt, dvs at de siste års ledere mangler. Viktigheten med dette galleriet 

er det nok noe uenighet om. 

Styret fatter ikke noe vedtak om fremtiden for galleriet, men vil ta opp saken på høstens 

ombudsmøte. Det ble også diskutert andre løsninger for galleriet. 

Vedtak: Saken utsettes, og tas opp med sikte på et endelig vedtak på ombudsmøtet høsten 

2022. 

 

Nordfold, 02.04.2022 

 

Kristian Hansen 

      

 


