
 

 

Viken I 
Møte 1 /2002 

Tid (dato, klokkeslett): 20-06-2002.  Kl 1800-2130 Sted: Krøderen Kro 
Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Ole Jonny Finsrud 
Deltakere: Åge B. Eriksen, Tom Knudsen, Svein Langørgen, Svein Byrgin, Ole Jonny Finsrud. 

Harald Tveiten, Stein Egil Ødegård 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 1/2002 Referat fra møtet på Lampeland ble gjennomgått. 
Oppklaring vedr. vandrepokaler for Viken I 
sommerstevnet ved Svein. Referat fra dette møtet samt 
møtet på Hokksund 25/4-02 oversendes deltakerne. 
Referat ble enst. vedtatt. 

  

Sak 2/2002 Oppmann for 6-kanten ønsket velkommen til dette arr., 
eller ingen saker.   

Sak 3/2002 Intet spesielt. 
  

Sak 4/2002 Skyttetingsaker: Foreløpig utkast omdelt i møtet. Debatt 
ang. spilleautomater på LS, møtet var delt i denne saken. 
Det ble uttrykt skepsis m.h.t. omfang og kontroll. Møtet 
ble enige om å forsøke med et prøveår fra 2003 evt. 2004 
Turnus for LS: Møtet var enige om å gå for skytterstyrets 
innstilling m.h.t. 2005. Møtet var positive til Jon G. 
Hofstad sitt forslag om ikke å navngi arrangørstedene i 
turnusen. Jeger relaterte aktiviteter ble diskutert i møtet 
uten noen klar konklusjon. 
Kaliber 22 til og med Kl. R synes ønskelig, men 
rettferdige overgangsregler må da foreligge. 
Medaljer og DFS sølvbeger i NM felt er en selvfølgelig 
følge av satsingen på feltskyting. 
Ang. prisnedsettelse av rekruttamm: Møtet uttrykker 
skepsis til skytterstyrets innstilling pga at ordningen synes 
vanskelig å håndheve (uklart og byråkratisk) 

Valglisten ble gjennomgått uten kommentar. 

  

Sak 5/2002 Eventuelt:  
Spørsmål fra H. Tveiten ang anledning for rekrutt til å 
skyte som junior på lagskyting. Her refereres til 
regelverket, altså ikke anledning til dette. 
15m stevnet for Viken kretsen. Forslag fra Tom Knudsen 
om medaljene gull, sølv og bronse i kl. 2-5 Forslaget 
vedtas. 
Ny lagpokal på felthurtigskyting er anskaffet. Pokalene 
må vinnes 5 ganger før de kan tas til eie. Dette gjelder 
også for lagskytings pokaler i Viken I felt. Utgående 
pokaler blir erstattet etter samme statutter. 

  

 
Sted og 
dato: 

Krøderen Kro, 20.06.2002 Signatur: Ole Jonny Finsrud 

 

 
 


