
 
 

 

 

Viken I 

Møte 1/2014 

Tid (dato, klokkeslett): 29-10-2014 kl 1800 Sted: Storgaten 8, Kongsberg 

Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Steinar Berget 

Deltakere: Svein Langørgen, Erling Hjallen,  Jan Engen, Ole Kr. Gruer, Bjørn Lieng, 

Arne Palerud, Jarle Hundstad, Sven Idland, Steinar Berget. 
 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

    Sak 1/2014 

 

Referat fra forrige møte. 

Referat fra møte 16/10-2013 ble  gjennomgått uten 

merknader. 

 

  

Sak 2/2014 Sakslista ble endret til følgende: 

6 kanten 

Drammen skyttersamlag er arrangør og dato for 

arrangementet er 22.8. 

Det ble foreslått å kjøpe inn uekte medaljer. 

Øyvind Kjøll og Steinar Berget undersøker pris på 

dette. 

 

  

Sak 3/2014 Terminliste 2015 

Svin Langørgen la fram terminliste som eget vedlegg. 

Alle samlag arrangerer samlagstevne på bane helga 

15-16/8. 

Arne Palerud reiste. 

Fylkesmesterskap bane for Buskerud var satt opp i 

Numedal. Det har fremkommet ønske om å avvikle 

dette. Hallingdal ønsker et forenklet opplegg uten 

stang og felthurtig og med mindre gjenstandspremier. 

Det sendes ut 3 alternativer som behandles i 

samlagene: 

1 Dagens program og premiering. 

2. Forenklet program og premiering. 

3.Avvikling av fylkesmesterskapet. 

Det forslaget som får flest stemmer ansees vedtatt. 

  

Sak 4/2014 Evaluering av stevner: 

Det var klare meninger om at på Viken 1 bane var 

rekruttklassenes finaler for dårlig arrangert Det må 

legges samme ramme rundt disse klassenes finaler og 

vinnere som i de øvrige klasser. 

Resultatene fra stevnene sendes Viken kretsens mail. 

som ligger som Webmaster på hjemmesiden. 

 

  

Sak 5/2014 Orientering fra regional banekontakt. 

Sven Idland orienterte om ordningen som ble 

iverksatt av Skytterkontoret høsten 2013. Det er nå 

10 regionale skytebanekontakter på landsbasis. Dette 
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er ment som en forsterkning av dagens ordning med 

banekontakter i samlagene. Det planlegges møte med 

alle banekontaktene i kretsen. Det oppfordres til å ta 

kontakt i alle skytebanesaker.  

Adr: sven,idland@gmail.com 

Sak 6/2014 Økonomi. 

Regnskapet leses opp og deles ut. Regnskapet viste et 

underskudd på kr.3100,99 

 

  

Sak 7/2014 Valg: 

Svein Langørgen ble gjenvalgt som leder. 

Ungdomsleder ble ikke valgt da denne funksjonen 

ikke er tillagt noen oppgaver. 

 

  

Sak 8/2014 Evt. 

Ole Christian Gruer undersøker muligheten for å 

legge Viken 1s hjemmesider under Drammen 

Skyttersamlags hjemmesider. Svein Langørgen 

oppfordret til å stimulere til økt deltakelse på 

feltskyting samt å motivere folk til å delta på 

feltinstruktørkurset. 

  

 
 

 

  

 
Møtet hevet 2050   

 

Sted og dato: Kongsberg 29.10.2014 Signatur: Steinar Berget 
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