
 
 

 

 

Viken I 

Møte 1/2012 

Tid (dato, klokkeslett): 20-10-2012 kl 1800 Sted: Storgaten 8, Kongsberg 

Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Øivind Kjøll 

Deltakere: Svein Langørgen, Erling Hjallen,  Elin Heien, Geir Olav Brøto, Tom Knudsen, 

Steinar Berget, Øivind Kjøll. 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

    Sak 1/2012 

 

Referat fra siste møte er utlagt på hjemmesiden.  

Ref. godkjent. 
  

Sak 2/2012 Evaluering av årets stevner 15m, felt, bane. 

Felt- stek vind 

15m – arr. Kongsberg 

Viken I – Flesberg 

FM 

Gode arr. Over det hele. Viktig med kyndige folk på 

elektronikk. 

  

Sak 3/2012 Brøto tar opp reglene for prøveskudd foran hver 

stilling. Det føyes til ( på elektronikk fritt antall 

prøveskudd på 3 min) 

Tom Knudsen legger inn historikk på viken1.com 

  

Sak 4/2012 Terminliste 2013 

26-27/1  15m – Vestfold 

2-3/3      felt – samlag stevner 

10/3        felt – viken  Drammen 

16/3        ØM – grovfelt – Follo 

17/3        ØM – finfelt  - Trysil 

15-16/6   Viken bane –Hovet & Hol (planer om å 

legge dette til en helg tidligere fra 14) 

22-23/6  FM Buskerud Ringerike samlag. Det 

foreslås for Østlandskretsen hvilke helger som skal 

ha landsdelskrets (1. helg i juni), samlag stevnene på 

oppsatt helg i august. Skytingens dag plassering tas 

opp med DFS. Ønske om å flytte denne fram. 

14/9   6-kantfinalen i Ringerike samlag Geir Brøto er 

oppmann i to år (hatt ett år) 

15/9  finale Østlandscup. 

Datoene skal inn til DFS i midten av nov. for å 

komme i kalender. 

Mht. FM – Tom legger ut dette på Viken1.com. mht. 

arrangement og statistikk. 

  

Sak 5/2012 FM Buskerud- se sak 4 
  

Sak 6/2012 Hvordan fungerer banekontaktordningen? 

DFS har sett på en banekontakt på kretsnivå som 

kontakt mellom samlag og DFS 

Viktige saker er å få banene på kommunalplan, 
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lengde på avtaler med grunneier, søknad på 

tippemidler ……. 

Det har vært kun for banekontakter. Her er det et 

referat som er sendt ut. 

Sak 7/2012 Reduksjon av tilskuddet til DFS for statsbudsjettet 

2013. 25 mill. er foreslått fra forsvaret. 

Synspunkter ble luftet. Signalene i fjor var at det var 

en start på reduksjon. Vi har en god langtidsplan. 

Interne besparelser. 

  

Sak 8/2012 Kretsen. 

Økonomi: Svein legger fram regnskap for kretsen. 

Periodens resultat er -46,92 kr. Kasse og 

bankbeholdningen er 15645kr. Møtes deltakere 

skriver under. 

Valg: leder og ungdomsleder. 

Leder:                      Svein Langørgen 

Ungdomsleder:        Elin Heien 

  

Sak 9/2012 
Evt. 

Gravering av pokaler – de som får napp – der får 

også samlaget regninga. 

Miniatyrprogrammet diskuteres. Hva med omgang 

tilslutt? 

 

  

 
Møtet hevet 2045   

 

Sted og dato: Kongsberg 24.10.2012 Signatur: Øivind Kjøll 

 


