
 

 

Viken I 
Møte 2 /2001 

Tid (dato, klokkeslett): 06-11-2001.  Kl 1800-2140 Sted: Lampeland kurs og 
konferansesenter. 

Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Morten Eken 
Deltakere: Åge B. Eriksen, Tom Knudsen, Jan Engen, Morten Eken, Svein Langørgen, Ola 

Granheim, Harald Tveiten, Ole Jonny Finsrud. Willy Amundsen. 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 1/2001 Referat fra forrige møte ble gjennomgått. Punkter fra 
referatet blir tatt opp i seinere saker i kveldens møte. 
Referat ble enst. godkjent. 

  

Sak 2/2001 Terminliste ble gjennomgått. Frist for innmelding av 
aktiviteter er 26. nov. Innen denne tid må det fortas 
noen avklaringer mellom samlagene som har lagt opp 
til stevner som kolliderer. Dette gjelder felt stevner i 
februar/ mars samt banestevner i begynnelsen av mai. 
De samlagene dette angår søker å få spredd 
arrangementene med sikt på å unngå kollisjonene. 

  

Sak 3/2001 6-kanten, eventuelle saker. 
Årets arrangør, Tyristrand skytterlag, klarte 
arrangementet bra med 10 skiver. Det er ønskelig 
med 12 skiver til arrangementet. Neste års arrangør, 
Nøtterø sk.lag forsøker å få til 12 skiver elektronikk. 
Resultatliste for 6-kanten 2001 er ikke sendt ut, men 
ble omdelt på møtet. 

  

Sak 4/2001 FM Buskerud. 
Det arbeides for og skaff nye vandrepokaler. 
Fra 2002 åpnes det adgang til å reservere plass for 
lagskyttere på søndag. Dette for å øke deltakelsen på 
lagskytingene, så vel for ungdom som senior. 
Samme ordningen gjøres gjeldene på Viken I stevnet. 

  

Sak 5/2001 Valg: 
Formann: Svein Langørgen gjenvalgt. 
Ungdomsleder, Tom Knudsen gjenvalgt. 

  

Sak 6/2001 Økonomi: 
Saldo for Viken I kretsens kasse er Kr.18060,- 
Saldo for Viken I uutvalg kasse er Kr. 11.408,- 
Det vedtas at kretsen gir gavepremier tilsvarende kr. 
500,- til Viken I mesterskapene. 
Til ØM felt som arrangeres i egen krets gis kr. 1000.- 
eller sølvpremier for dette beløp. 

  

Sak 7/2001 Eventuelt: 
Tom Knudsen presenterte et forslag til regler for 15m 
stevnet for Viken I. Det ble gitt tilslutning til 
reglementet. Tom Knudsen distribuerer dette til de 
andre.

  

 
 



Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 
Forslag til feltkarusell i Viken I kretsen. Åge B. 
Eriksen orienterte. 
Samlagene oppnevner kontaktpersoner for å se videre 
på dette. 
Svein orienterte om status for vandrepokalene på 
stang og felthurtig skyting på Viken I sommerstevnet.
Anledning til å delta med 2 lag i lagskytingene for 
ungdommene og veteraner i Viken I stevnene på 
bane. 
Dette ble vedtatt enstemmig. 

 

Sted og dato: Lampeland, 06.11.2001 Signatur: Morten Eken 
 

 
 


