
 

 

Viken I 
Møte 2 /2002 

Tid (dato, klokkeslett): 07-11-2002.  Kl 1800-2100 Sted: Lampeland kurs og 
konferansesenter. 

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

Granheim, Harald Tveiten, Morten Eken. Carl Anton Hansen, Ivar Evje, Torstein 
Brøto. 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 1/2002 Referat fra forrige møte: 
Referatet ble gjennomgått og godkjent.  

  

Sak 2/2002 Saker fra fylkesstyret: 
Morten Eken foreslo å avvikle oppmannsordningen i 
dagens form. Morten oppdaterer arrangør permen og 
statistikk og overleverer dette til neste års 
arrangerende samlag. De respektive samlagene har 
ansvar for å koordinere arrangementet. 

  

Sak 3/2002 Sak vedr. 6-kanfinalen: 
6- kantfinalen 2003 går i Asker lørdag 
20.september(lørdag) Det ble kommentert at 
Ringerike ikke klarte å stille lag i år. Samlaget 
beklager dette, med sliter med å få skyttere til å stille 
opp i samlagskytinger. Ringerike uttrykte skepsis til å 
legge arrangementet så seint som 20. september. 

  

Sak 4/2002 Terminliste for 2003: 
Samlagene melder inn sine arrangementer. Noe er 
uklart ennå, de som trenger bekreftelser må kontakte 
kretsformannen så raskt som mulig. Frist for 
innrapportering til aktivitetskalenderen er 1.12-02 

Møter for Viken I kretsen 2003 fortsetter slik: 
19.6 Krøderen Kro.   
 6.11 Lampeland Kurs og Konferansesenter. 

Kretsen sender en henstilling til norgescup komiteen 
om å avslutte norgeskupen tidligere. Begrunnelsen 
for dette er at det blir trangt om plassen for avvikling 
av cupfinale og andre avslutninger. 

  

Sak 5/2002 Eventuelt: 
Morten Eken redegjorde for en henvendelse fra 
Hordaland (John Olav Ågotnes) vedr. å ta opp igjen 
forslaget om et eget NM i felt. Ringerike samlag 
vurderer å ta opp saken igjen og vil holde kretsen 
orientert om hva som evt. blir konklusjon/ forslag til 
gjennomføring. 
Det har kommet et forslag om ØM bane basert på 
kvalifisering fra samlagenes org. Skyting. Saken blir 
drøftet i de respektive samlagene. Kretsen vurderer 

  

 
 



Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 
saken på neste møte. 

Sak 6/2002 Valg: 
Svein Langørgen ble gjenvalgt som formann. 
Tom knudsen ble gjenvalgt som ungdomsleder. 
Begge med akklamasjon. 

  

 

Sted og dato: Lampeland, 07.11.2002 Signatur: Morten Eken 
 

 
 


