STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG
HATTENG GRILL, TORSDAG 22.05.2014, KL.18.00

Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn-Arne Iversen, Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen,
Jostein Rubbås-Risvik, Børre Pedersen, Eva Rubbås-Risvik
Forfall: Helge Jørgensen, Ole-Reidar Olsen

SAK 8 – 14: REFERATSAKER
1.

Skyttere som er under utdanning kan representere 2 skytterlag årlig. Et skytterlag på studiestedet og
sitt skytterlag hjemme. De kan kun delta på et landsdelsstevne.
2. Jubileumsskyting på LS for kl. 3-5 med et grunnlag på 2 min. 1/3 får jubileumsmedaljen.
3. Finaleskyting på NM felt: 1/10-dels figur på finalen.
4. LS 2018 har tre søkere, Steinkjer, Stjørdal og Oppdal.
5. Innføring av kal. 5,56 er utsatt til Skyttertinget 2015.
6. Skytebanekontakten har deltatt på kurs for skytebanekontakter.
7. Leder informerte litt om samlagets økonomi.
8. Ungdomsutvalget prøver å få oppover instruktører.
9. Informasjon om rapport etter et stevne i Balsfjord.
10. Alle skytterlag oppfordres på nytt til å sette seg godt inn i langtidsplanen og Solli-utvalgets rapport og
gi tilbakemelding til samlaget.
Langtidsplanen: https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2012/langtidsplan-2012---2016-/
Solli-utvalgets rapport: https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2014/solli-utvalgets-rapport/

SAK 9 – 14: REVIDERING AV INSTRU KS FOR SM FELT OG BANE
Instruksen er revidert og godkjent. Instruksen er tilgjengelig på samlagets hjemmeside.

SAK 10 – 14: SM SKOGSLØP 2014
Bjørnen og Vestre Målselv skytterlag søker om å arrangere SM skogsløp sprint. Styret tildeler SM skogsløp
sprint til Bjørnen og Vestre Målselv skytterlag. Stevnedato blir torsdag 26. juni på ettermiddagen/kvelden.
Medaljeavgiften skal være kr. 30,-.

SAK 11 – 14: GODKJENNING AV INSTRUKS FOR SM SKOGSLØP
Instruks for SM SKOGSLØP
Denne instruksen er tilpasset for Skogsløp Sprint og Skyteboka kapittel 18 med vedlegg
Arrangement, krav og utfordring




Skogsløp følger ikke de vanlig klassebestemmelsene fra DFS, i skogsløp er klassene delt i alder og
kjønn. Skyteboka kapittel 18 har klasseinndelingen. Merk at i Senior menn er det to klasser A&B.
Deltakere i Menn Senior Klasse A er for de som har deltatt på NM Skifelt/Skogsløp med plassering
blant beste 1/3 del. Skytterkontoret har inndelingen for de som er i tvil.
 Løype – Sprint skal løpes totalt 3 km for grovfelt og 2 km for finfelt. Dvs. at det er praktisk å ha ei løype
som er 1 km lang. I tillegg skal det være strafferunder, to sløyfer (ca. 100 m for finfelt og ca. 200m for
grovfelt).
 Puljevis start pr klasse anbefales
 Tidtakerutstyr: Et godt profesjonelt tidtakerutstyr anbefales
 Skytearena/Standplass: På grunn av at Rek skyter med cal.22 må disse skyte på 100m. Andre kan
bruke 200m. På standplass er det ikke tillatt å løpe, dette for å unngå kollisjoner med andre deltakere.
 Skyteprogram Senior Menn, Kvinner og Eldre Junior
o Første skyting 6 skudd ligg
o Andre skyting 6 skudd stående
 Skyteprogram Finfelt, HK416, AG3, V55, V65 samt skytterklasse
o Første skyting 6 skudd ligg
o Andre skyting 6 skudd ligg
Løypen: Bør være terrengmessig og starte ved utgang standplass/strafferunde. Arrangør bør tilstrebe å få
til sløyfer på ca. 1 km, avvik tillates dersom lokale forhold tilsier kortere løype.




Funksjonærbehov:
o Start/mål
o Løypevakter og en for å telle strafferunder.
o Standplassleder og eventuelt Standplasskontrollør(er)
o En kontrollør plasseres ved bord på inngang standplass for å passe på at deltakere tar på
hørselvern før inngang standplass.
Skiver (Elektroniske skiver anbefales)
o Feltfigurer tilpasset liggende og stående skyting eller:
o 10 delt skive som brukes som følger;
7 eller bedre som treff på stående og 9 eller bedre på liggende.

Det er alltid skytterens ansvar å sørge for å skyte på rett skive samt å løpe rett antall strafferunder.
Innskyting:
Det gis 3 minutter til innskyting rett før hver puljestart. Etter innskyting skal våpenet ligge på standplass.
Oppvarming må derfor være gjort før innskyting
Informasjon til deltakerne
Skogsløp er fremdeles en ny øvelse for de fleste inkludert arrangørene. For at deltakerne skal få med seg at det
blir arrangert, så er tidlig og tydelig informasjon viktig. Løypeprofiler, løypekart, start og mål, tidspunkter for
hver startgruppe.

Medaljer:
Grovfelt
1 Gylt til vinneren grovfelt (Klasse Sen A, Sen B, Eldre Junior samt de i V55 som velger Grovfelt)
1 Gylt til vinner Senior Dame
Finfelt
1 Gylt i klasse Rekrutt (Jente og gutt slåes sammen til en klasse)
1 Gylt i klasse Eldre rekrutt, jenter
1 Gylt i klasse Eldre rekrutt, gutter
1 Gylt i klasse Junior, jenter
1 Gylt i klasse Junior, gutter
1 Gylt i klasse V55
1 Gylt i klasse V65

VEDTAK: Instruksen er godkjent og legges ut på samlagets hjemmesider.

SAK 12 – 14: NY SAMLING FOR UNGDOMSLEDERE OG SKYTTERFAGLIG SAMLING FOR R/ER/ J
Forrige samling ble avlyst på grunn av lite påmelding. Neste år må vi unngå å planlegge samlinger under
vinterferien. Ungdomsleder planlegger en samling for uttak til samlagsskyting i løpet av uke 26 (23. – 25. juni).
Samlingen blir på et an skytebanene i samlaget som har stor kapasitet på 100m. Ungdomsleder vil kalle inn
ungdom som er aktuell til samlagsskyting, samt ungdomslederne i samlaget.

SAK 13 – 14: SKYTTERTIN GSSAK 2014. TILDELIN G AV LS 2018 (STEINKJER, STJØRDAL ELLER
OPPDAL)
Styret går inn for Stjørdal som arrangørlag. Samlagsstyret mener alternativet til Stjørdal om LS 2018 er
Steinkjer. Samlagsleder stilles fritt til å endre mening basert på diskusjoner under Skyttertinget.

SAK 14 – 14: SØKNAD OM ENDRING AV FINALESKYTINGEN PÅ SM STANG OG FELTHURTI G
Lakselvdal skytterlag søker om å endre gjennomføringen av finalene for stang og felthurtigskytingene på
Samlagsmesterskapet for 2014. Årsaken til dette er at Lakselvdal har elektronisk stang og felthurtiganlegg
(Sius), og endringene vil gjøre finaleavviklingene enklere og tidsmessig raskere. I tillegg vil det være til fordel for
skytterne, da flere vil få delta i felthurtigfinalen.
Det søkes om følgende endringer fra statuttene for finaleavvikling:

Stang:
Her søker det kun om endring i selve gjennomføringen:
Rangert etter innledende, skytes det 5 puljer á 2 skyttere. Hver pulje (2 skyttere) skyter begge hold, før neste
pulje skyter.
Felthurtig:
Det søkes om at de 16 beste fra innledende får delta i finalen. Finalen avvikles etter samme modell som for
Landsskytterstevnet, med duell-skyting (cup). Puljer og duellene settes opp etter samme mal som for LS, ut i fra
resultatene fra innledende skyting.
VEDTAK: Styret ber Lakselvdal revidere statuttene slik at vi beholder at det er 10 finalistene i stang og 10
finalister i felthurtigskyting. Dette fordi samlaget deler ut beger til alle disse i forhold til avtalen med
Sparebanken Nord Norge, og de sølvbegrene som de har sponset. Saken behandles på telefonmøte før SM.

SAK 15 – 14: TERMINFESTING AV DEN NORSKE SKYTTER MEDALJE (ORGANISASJONSMEDALJEN)
I Sak 31 – 2013 (Terminliste 2014) ble følgende vedtatt: «Dato for skyting om Den Norske Skyttermedalje
(Organisasjonsmedaljen) fastsettes senere. Målselv skytterlag har sagt seg villig til å være arrangør. Tromsø
skytterlag og Nedre Nordreisa skytterlag blir spurt om å arrangere skytingen samtidig.»
VEDTAK: Skytterlagene er forespurt og de er villige til å arrangere skyting om Den Norske Skyttermedalje.
Styret setter onsdag 20. august som arrangementsdato.

SAK 16 – 14: FORSLAG PÅ VALG PÅ KRETSTING
Det skal velges både leder og nestleder på kretstinget. I tillegg er kasserer, revisor, ungdomsleder,
skifeltkontakt og arbeidsutvalg på valg.
Styremedlemmene bes å sende inn forslag på kandidater til samlagsleder innen 1. juni.

Neste styremøte endres til mandag 1. september 2014.

Møtet ble hevet kl. 20:50.
Per Ivar Emanuelsen
Referent

