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Manglende rutiner for utsending av
resultatlister
Skytterkontoret har mottatt en rekke henvendelser fra skytterlag som ikke har mottatt
resultatlister fra stevner der laget har hatt deltakere i 2005. Kun premiebeløp har kommet inn
på konto, uten at laget har fått tilsendt oversikt over hvem som skal ha premiepengene. Dette
medfører mye ekstra arbeid for skytterlagene. Skytterkontoret vil minne om fullstendig tekst i
punkt 10.117 i Skytterboka, men gjentar her første avsnitt:
Ved utsendelse av premielister og resultatlister fra bane-, felt-, og innendørsstevner,

skal alle lag som har hatt deltakere få tilsendt følgende lister innen 30 dager etter
stevnets avslutning:
- En oversikt over lagets egne skyttere med plassering, resultat og premier for hver serie i de
serier hvor det er premier, samt at resultat skal vise både 25 skudd og 35 skudd på
bane/innendørs eller 30 og 42 skudd felt, evt. også Stang/felthurtig.

Listene over SKAL altså sendes (pr. brev eller epost), uavhengig om man legger ut komplette
lister på internett. I de stevner hvor det skytes om medaljer bør selvfølgelig også disse
vedlegges.
Skytterkontoret antar etter litt undersøkelser at mye av svikten skyldes manglende e-post
rutiner i skytterlag som har opprettet slik konto. Lister har blitt sendt ut pr. e-post, men
resultater har ikke kommet fram til riktig person i laget. Dette har med interne rutiner i laget å
gjøre.
Sist, men ikke minst, er det mange som sliter med at de ikke får listene til riktig tid. Dere som
arrangerer stevner må gjøre jobben med premielister innen fristen på 30 dager, så slipper dere
unødig irritasjon. Jobben må gjøres uansett, husk at stevnet ikke er ferdig før resultatlistene og
premieoppgjøret er utsendt.
Og til alle dere som har god samvittighet for ovenstående. Fortsett å ha det også i 2006!
Med vennlig hilsen
Terje Vestvik
assisterende generalsekretær
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