
 

 

Viken I 
Møte 2/2008 

Tid (dato, klokkeslett): 30-10-2008.  Kl 1800-2145 Sted: Hokksund 
Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Torstein Brøto 
Deltakere: Svein Langørgen, John Melvin Tveiten, Tom Knudsen, Åge Eriksen, Gunnar Orre, 

Torstein Brøto, Unni Bjarkøy, Einar Skrutvold 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sak 1/2009 Referat gjennomgått, ingen kommentarer.   

Sak 2/2009 6-kanten. Arrangør 2009 er Drammen. Åge vil trekke seg 
som oppmann, ny må velges. Svein Langørgen tar 
ansvaret for 6-kanten i ett år. Innen neste høst settes det 
opp en turnus mellom samlagene, evt. at noen tar dette 
frivillig. Alle oppfordres til å sjekke i eget samlag. 

  

Sak 3/2009 Fylkesstevnet Buskerud: Arrangør i 2009 er Drammen 
skyttersamlag i henhold til turnus. Drammen har få 
aktuelle arrangører og det foreslås at Drammen 
skyttersamlag hoppes over i neste turnus siden de andre 
samlagene har flere arrangører å dele mellom. 

 

 

 

Sak 4/2009 Vike I bane: Numedal er arrangør i 2009. Det bør være en 
veiledende sats for premieinnskudd/ arrangementsavgift. 
Satsene fra 2008 kan benyttes. Det oppfordres til aktiv 
bruk av høytalere, både inne ved storskjerm/ påmelding og 
ute, god speakertjeneste. Informasjon, resultatservice er 
andre stikkord. Forventninger til arrangør. Premieutdeling 
samlet rett etter finalene. Gavepremier. Innskudd stang/ 
stuper. 40kr (10/30). Det settes opp en 
huskeliste/sjekkeliste over momenter som er viktig for 
arrangøren. Samlagsformann må engasjere seg mer i 
planlegging tidlig. Ingen innskudd for lagskyting / 
samlagskyting. Det kjøpes inn ny pokal til 
samlagskytingen. 20cm som betales av kreten. 

  

Sak 5/2009 Terminliste: Forslag sendt ut i forkant av møtet. 
Ingen kommentarer til dette.   

Sak 6/2009 Eventuelt: 
* Økonomi: Kr 9193,61 pr 30.10, ungdomsutvalget: 
14264,18 
* Åge presenterte forslag fra Vestfold om at det innføres 
NM og landsdelskretsmesterskap 15m. Positivt initiativ 
som støttes. 
* Valg: Leder Svein Langørgen gjenvalgt enstemmig. 
   -Ungdomsleder Tom Knudsen enstemmig gjenvalgt. 
Tom ønsker avlasting til neste valg, dette må taes opp 
igjen på vårmøtet. 

  

 

Sted og dato: Hokksund 30.10.2008 Signatur: Torstein Brøto 
 

 
 


