
 

 

Viken I 
Møte 1/1998 

Tid (dato, klokkeslett): 11-06-1998.  Kl 1800-2220 Sted: Krøderen Kro 
Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Morten Eken 
Deltakere: Svein Langørgen, Gunnbjørn Røkke, Aslaug B. Wear, Roar Strøm, Lisbeth Teien, 

Ola Granheim, Harald Tveiten, Morten Eken,  
Innbudte: Ole Rabbevåg, Kongsberg Mikroelektronikk Engebret M. Mjøseng, 
Skytterkontoret 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 1/1998 Viken I banestevne1998 (13.– 14.6-98 Hadding) 
Første gang at mesterskap i DFS arrangeres på 
elektroniske skiver. 
Ole Rabbevåg orienterte om funksjonene til det nye 
elektronikk utstyret. Publikum vil nå kunne følge seriene 
skudd for skudd. Finaleskyting kan skytes manuelt. 
Skuddene vil uansett bli anvist i den rekkefølge de blir 
skutt. Dette må kunngjøres for skytterne, slik at dette ikke 
kommer som noen overraskelse for skytterne. 
Avvikling (gjennomføring) av finaler og 
samlagsskytingen må gjøres klart for skyttere og publikum 
på forhånd. Vårt regelverk fanger ikke opp skyting mot 
elektronikk. Inntil nytt regelverk foreligger må 
landsdelskretsen vedta hvordan vi skal håndtere evt. 
problemstillinger på dette Viken I stevne. 
Hva med BOM? Bom som er anvist på skiva(registrert) 
teller som bom. Bom som ikke er registrert gir rett til 
omskyting av det (de) skudd som ikke er registrert. Skjer 
dette på serie bestående av flere skytestillinger skal det 
skytes om i høyeste skytestilling. Tid pr skudd iht. 
Berglunds forslag. Teknisk avbrudd medfører omskyting. 
Skytteren gis anledning til full prøveskyting etter avbrudd. 
Skytter kan velge om han/hun vil følge program på nytt, 
eller kun fortsette der han/hun slapp. Resultat for ordinær 
runde gjelder så langt programmet er skutt før avbrudd. 
Prøveskudd: 5 enkle prøveskudd foran 15 sk. Og omgang, 
3 min sk. tid. prøveskudd foran 10 sk: 3 enkle pr. sk. inntil 
5 min. sk. tid. 5 enkle prøveskudd foran samlagsskyting, 
inntil 5 min sk. tid 

  

Sak 2/1998 Skyttertingsaker 1998. Engebret M. Mjøseng orienterte 
kort om følgende saker. 
* Lagskyting på landsskytterstevnet. 
* Mesterskapsmedaljer for Kl. 2-3-4-5 
* Mesterskapsomgang for KL1 
* Morten Eken orienterte kort om handlingsplanutvalgets 
arbeide og innstilling. 
Ellers en kortfattet gjennomgang av øvrige tingssaker (i alt 
30 saker) 

  

Sak 3/1998 Valg: Svein Langørgen ble enstemmig gjenvalgt som 
formann i kretsen. 
Lisbeth Teien ble enstemmig gjenvalgt. 

  

 
 



Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 4/1998 Eventuelt: Kjøregodgj. Vedtas økt til kr. 2.- pr km. 
Formann refererte innkomne skriv.   

 

Sted og dato: Krøderen Kro 11.06.1998 Signatur: Morten Eken 
 

 
 


