
 
 

 

 

Viken I 

Møte 1/2019 

Tid (dato, klokkeslett): 31-10-2019 kl. 1800 Sted: Kongsberg 

Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Torstein Brøto 

Deltakere: Knut Lande, Numedal. Espen Bekkevold, Numedal. Anette Marie Gisle, Asker og 

Drammen. Harald Holst, sentral skytebanekontakt. Ole Jakob Jemtland, Ringerike. 

Madelen Berg Davidsen, Ungdomsleder Vestfold. Tom Knudsen, Vestfold. Hans 

Kristian Tandberg, Ungdomsleder Ringerike. Kjell Lauritzen, Drammen. Tor Helge 

Skaug, Ungdomsleder Numedal. Torstein Brøto, Hallingdal. Svein Langørgen, Leder. 

Kim Andre Aanestad Lund, Ungdomsleder.  

 
 

Sak Diskusjon og konklusjon  Ansvarlig  Tidsfrist 

    Sak 1/2019 

 

Referat fra forrige møte: 

Ang. LSDK felt, sjekke at antall hold på kjente / 

ukjente hold er oppgitt i reglementet. 

  

Sak 2/2019 Evaluering av arrangementer i 2019 
15m-Sigdal arrangør, bra deltakelse 220 stk. godt 

gjennomført, men noen problemer med feil tilsendte 

medaljer, noe langdrygt. 

Flere innspill på at stevne bør være raskere 

gjennomført f.eks. ved å ha fortløpende omgang. 

Også diskusjon om lagskyting bør være 10 skudd på 

innledende med forhåndspåmeldte skyttere. 

Konklusjon: Samlagskyting 10 skudd innledende 

teller på forhåndspåmeldt lag. 

Arrangør oppfordres til å sikre skyttere med lang 

avstand får skyte på slutten. 

Finale / omgang til slutt for alle klasser. 

 

Felt beger som er til overs fra et stevne videreføres til 

neste arrangement for å slippe returavgift til Arven. 

Ny beregning av innskudd. NV samme som ungdom. 

Flere skiver i finalen enn det var i Vestfold 

 

Bane – Samme beregning av innskudd som Gr. Felt. 

 

Resultatene fra stevnene sendes Viken kretsens mail. 

som ligger som Webmaster på hjemmesiden. 

 

  

Sak 3/2019 6-Kanten. 

Innspill fra Ringerike om å forsøke å få billigere 

medaljer. Tom Knudsen har fått malene fra  

T.H. Marthinsen og kan få produsert disse til lavere 

pris. Også forslag om at stillingsvinnerne får samme 

medalje i sølv med stjerne i båndet og inngravert 

stilling som erstatter gavepremier. Det anbefales ikke 

kort kommando. Tom lager instruks til 

  

mailto:tom.knudsen@foynland.net


 
 

Sak Diskusjon og konklusjon  Ansvarlig  Tidsfrist 

standplassleder for 6 kanten 

Sak 4/2019 Innspill fra samlagene: 

Organisasjonsstruktur – avventer DFS og utvalgets 

innstilling neste år. Fordeling av representanter fra 

Østlandet i DFS- innspill til dette må gå via 

ombudsmøter og til DFS. 

Fylkesmesterskap Buskerud- forslag fra Hallingdal 

og Ringerike om å legge dette ned fra 1.1.20 – må 

bestemmes av ombudsmøtene. 

 

Banesaker. Info fra regional banekontakt Harald 

Holst. Møte for alle samlag tidligere i år. 

Hallingdal har gjennomgått alle baner, Ringerike har 

gjennomgått de fleste. De andre samlagene har noe 

gjenstående. Innskjerpede krav til at jegerprøver er 

skutt på godkjente baner.  

.  

Sak 5/2019 Terminliste 2020:  

Numedal flytter samlagstevne felt til lørdag før Viken 

1 

ØM felt Vestfold foreslo å benytte samlagets 

medaljer. Stor enighet om dette. Hallingdal flytter 

samlagstevne bane til 21.6 forutsatt at FM Buskerud 

utgår. 

  

Sak 6/2019 Regnskap / økonomi: 

Regnskap for siste år viser resultat på Kr.1452,- men 

en pokal er kjøpt inn og kommer på neste år  

(6000,-) Beholdningen er på 24.578, - Regnskapet er 

underskrevet av alle frammøtte. 

  

Sak 7/2019 Valg: 
Kim-Andre Lund enstemmig valgt som 

ungdomsleder. 

Svein Langørgen ønsket ikke gjenvalg, men er likevel 

enstemmig gjenvalgt. 

 

  

  
  

 
   

 
   

 
   

 Møtet hevet 2100   

 

Sted og dato: Kongsberg 31.10.2019 Signatur: Torstein Brøto 

 


