
 

 

 

 

Viken I 

Møte 1/2018 

Tid (dato, klokkeslett): 01-11-2018 kl. 1800 Sted: Langebru Gjestegård, Hokksund 

Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Morten Eken 

Deltakere: Svein Langørgen, Kim Andre Aanestad Lund, Knut Lande,  

Tom Knudsen, Nils Petter Bryhn, Per Christian Moksnes, Morten Eken 

Bjørn Lieng, Tor Helge Skaug, Hans Kristian Tandberg, 

I tillegg var det møte for samlagenes Skytebanekontakter og regional 

skytebanekontakt. 

Til stede: Trond Kjøll, Sven Idland, Harald Holst, Kjell Oddbjørn Stensæter. 
 

Sak Diskusjon og konklusjon  Ansvarlig  Tidsfrist 

    Sak 1/2018 

 

Referat fra 2017: 

Godkjenning av referat fra møte 24.10.2017 

Referat ble godkjent. 

  

Sak 2/2018 Evaluering av arr: i 2018 

15m-stevne for LDK gikk på nytt anlegg i Styrvoll. 

Flott arrangement. 

 

Feltstevne LDK gikk i Hurum med Drammen /Asker 

som arrangører. Bra opplegg, men beklagelig lav 

deltakelse. Hva kan gjøres for å skape mer aktivitet 

på felt? Bør det undersøkes ute i lagene hva som skal 

til for å få økt interesse for felt. 

 

Banestevnet ble flyttet til september måned PGA. 

tørke og stengte baner i sommer. 

Svakhet at det ikke var mulig å skyte steng med lette 

kuler. 

 

Resultatene fra stevnene sendes Viken kretsens mail. 

som ligger som Webmaster på hjemmesiden. 

 

  

Sak 3/2018 Regelverk for LDKS 15m. 

Skytterkontoret utformer sentralt regelverk. 

Kim Andre innarbeider sentrale føringer i vårt 

reglement. 

Men: skal vi ha samlagskyting? 

Ja dette videreføres.  

lag pr. samlag kan skyte. 

Det må tilstrebes at skyttere med lang reisevei får 

skyte samme dag som finaler og samlagskyting. Om 

nødvendig kan stevnearrangør flytte påmeldte 

skyttere, forutsatt at dette blir meddelt de det gjelder. 

  

Sak 4/2018 6-Kanten. 

Skal gå i Ringerike 17. august. 

Telemark v/Per KR. Aas er oppmann for 

arrangementet. Pokal, protokoll og medaljer er på 

.  

mailto:tom.knudsen@foynland.net


 

 

Sak Diskusjon og konklusjon  Ansvarlig  Tidsfrist 

plass for 2019 

Sak 5/2018 Terminliste 2019:  

Dato og arrangører for de faste arrangementene ble 

gjennomgått 

LDKS felt går i Vestfold med start i Styrvoll 10/3 

LDSK 15m går i Sigdal 25-27.1 

LDSK Bane går i Asker 15-16.6 

6- Kant finalen i Ringerike /Ådal 17/8 

Fylkesmesterskap Buskerud 

Ungdomsstevne Numedal 31/8-1/9 ikke endelig 

bestemt 

  

Sak 6/2018 Organisasjonsstruktur – innspill. 

Tema ble løselig drøftet under kaffe pausen. 

Skytterlag og samlag er invitert til å komme med 

innspill til organisasjonsutvalgets arbeide. 

  

Sak 7/2018 Fylkesmesterskapet Buskerud: 

Hallingdal uttrykte bekymring for stadig synkende 

deltakerantall. 

Det er flere pokaler som vandrer fortsatt. FM 

videreføres i 2019. Numedal arrangerer. 

  

Sak 8/2018 Regnskap / økonomi: 

Kretsformann la fram regnskaps oversikten. Den ble 

underskrevet av alle. 

Regnskapet viste et positivt resultat på ca. Kr.7700,- 

Kretsen har en beholdning på er Kr.23000,-  

Det positive resultatet skyldes bl.a. at medalje 

kostnadene har gått ned. 

  

Sak 9/2018 
Valg: 

Leder: Svein Langørgen tok gjenvalg. 

Ungdomsleder: Kim-Andre Lund gjenvalgt. 

  

Sak 10/2018 
LDKS felt, reglement -drøfting. 

Følgende innarbeides i reglement LDSK felt: 

Det åpnes for at inntil 3 hold på hoved skytingen kan 

være på oppgitte hold. Det må framgå av innbydelsen 

antall kjente / ukjente hold. 

Det må legges til rette for at stang / felthurtig må 

kunne skytes med lette kuler. 

Selvanvisere må testes slik at dette er prøvd ut får 

stevnet. 

  

 
   

 Møtet hevet 2100   

 

Sted og dato: Kongsberg 01.11.2018 Signatur: Morten Eken 

 


