
 
 

 

 

Viken I 

Møte 1/2020 

Tid (dato, klokkeslett): 03-09-2020 kl. 1800 Sted: Kongsberg 

Ordstyrer: Svein Langørgen Referent: Bjørn Lieng 

Deltakere: Kim Andre Aanestad Lund, Ungdomsleder. Bjørn Lieng, Hallingdal. 

Ole Jakob Jemtland, Ringerike. Knut Lande, Numedal. Tom Knudsen, Vestfold.  

Kjetil Lauritzen, Drammen. Svein Langørgen, Leder 
 

Sak Diskusjon og konklusjon  Ansvarlig  Tidsfrist 

    Sak 1/2020 

 

Referat fra forrige møte: 

Tidligere vedtak om antall kjente hold på LDSK-felt 

må tas inn i statuttene: Det kan være inntil tre kjente 

hold på 30 skudden. 

  

Sak 2/2020 Evaluering av arrangementer i 2020 
15m : Stevnet ble arrangert i Hallingdal av Gol og  

          Ødegården med hjelp fra Hemsedal. 

           Gode tilbakemeldinger fra arrangementet. 

 

Felt:   Arrangert av Numedal skyttersamlag. 

          Bra arrangement, selv om det var lav deltakelse 

          og dårlig vær. Vi bør tilstrebe å ha ukjente hold 

           hvis det lar seg gjøre 

Bane: Ikke arrangert p.g.a. vedtak i Norges Skytter-  

           styre om å avlyse alle LDSK bane på grunn av 

           Covid-19 

Resultatene fra stevnene sendes Viken kretsens mail. 

som ligger som Webmaster på hjemmesiden. 

 

  

Sak 3/2020 Endring av turnus og ansvarlig for kretsens faste 

arrangement: 

2021: 15m Drammen 

           Felt  Ringerike (Søndre Modum) 

           Bane Ringerike ( Ådal) 

Drammen ønsket ikke å arrangere LDSK-felt for 

2023. Tom Knudsen oppdaterer turnusliste. 

Arrangører av LDSK – 15m oppfordres til å få med 

flere lag i nærområdene til å arrangere åpne stevner i 

samme helg som LDSK- 15m arrangeres. 

  

Sak 4/2020 6 kanten: Neste års arrangør blir Drammen 

6-kanten arrangeres lørdag da samlag-stevnene 

arrangeres (i august) 

Tom Knudsen har renskrevet skyte-programmet. 

Programmet enstemmig vedtatt. 

.  

Sak 5/2020 Forslag fra Kim Andre Premiering på Viken1 felt og 

bane 

Hva gjør vi med gavepremier på de tre LDSK? 

Skal vi fortsette med sølvbeger på felt og bane-

stevnene? 

  

mailto:tom.knudsen@foynland.net


 
 

Sak Diskusjon og konklusjon  Ansvarlig  Tidsfrist 

De 5000 kronene som samlagene gir i gavepremie, 

deles på 6 og deles ut som uttrekkspremie hvor 

halvparten fordeles slik: 

15m: 50% til rekrutteringsklassene og 50% til  

          seniorene (inkl veteran) 

Felt:  50% til finfelt og 50% til grovfelt .Veteran  

          teller sammen med grovfelt. 

Bane: 50% til rekrutteringsklassene og 50% til  

          seniorene (inkl veteran) 

 

Sak 6/2020 Innspill ang. HV– cupen feltskyting fra Ringerike. 

Det er ønske at samlag stevne arrangeres 1. søndag i 

mars. Ringerike skyttersamlag fyller 100 år i 2021. 

Det blir muligens et jubileumsstevne på 15m i Sigdal. 

  

 Forslag fra Kim-Andre om at vi skal arbeide for å 

endre kommandoene for stans. Slik det er i dag kan 

man risikere å høre stans 3 ganger. En stans 

kommando bør/skal ikke sies mer enn 1 gang. Vi bør 

diskutere dette i hvert enkelt samlag. 

En måte å gjøre dette på er å rope 75 sekunder, 2 

minutter og stans etter 3 minutter eller etter 2 

minutter hvis det ikke er med noen i Kl. V73 

  

 Til slutt ble det en liten diskusjon om innføring av 

sentral medlemskontingent.   

 
Regnskap / økonomi: 

 

Beholdningen er på 26221,74 Beløpet er overført   

ny kto:2500.26.25345   VIKEN 1 

  

 
Valg: 
Svein Langørgen ønsket å gi seg som leder i Viken 1 

kretsen. Vi takker for alt han har gjort for kretsen i 

løpet av de siste 25 år. Kim-Andre Lund overtar som 

leder i Viken 1 kretsen. Kasserer i Vestfold oppretter 

en konto som øremerkes Viken 1 

Kjetil Lauritzen overtar som ungdomsleder i Viken 1. 

  

 
   

 Møtet slutt Kl.21.30   

 

Sted og dato: Kongsberg 03.09.2020 Signatur: Bjørn Lieng 

 


