Til skytterlagene i
Fosen skyttersamlag

Rissa, 11.11.10

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.
Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag holdes i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på
Haugamyra tirsdag 30.11.10 kl. 19.00.
Skytterlagene tilsluttet Fosen Skyttersamlag inviteres til å møte med inntil det antall ombud
som laget har rett til i forhold til medlemstall, slik det er beskrevet i Skytterboka.
Alle lag har møteplikt.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Registrering av ombud.
2. Årsmelding fra styret og ungdomsutvalget.
3. Regnskap for 2010 og budsjett for 2011.
4. Innkomne saker til behandling:
a) Evaluering av Fosenkarusell felt med oppgitte avstander
Samlagsstyret har evaluert ordningen, og konklusjonen er at det har vært en liten
økning; 28 skyttere i 2008 og 31 skyttere i 2009
Styret går inn for følgende:
Ordningen med oppgitte avstander videreføres på alle fosenkarusellstevner og
samlagsstevnet i felt, bortsett fra finaleholdene under samlagsstevnet som fortsatt skal
skytes på ukjent avstand.
b) Avvikling av at samlagstevner etc. går på omgang kretsvis.
Forslag fra Sørfjorden skytterlag: Dagens ordning der Samlagstevner etc. går på
omgang kretsvis oppheves, og at de i stedet går på omgang mellom lagene uavhengig
av hvilken krets de tilhører. Det vil bli enklere å tildele stevner, og en mer rettferdig
ordning når stevnene går på omgang mellom lagene. Det er ikke noe argument lenger
da alle som deltar på stevner kjører bil, og det er så korte avstander mellom banene.
Styret støtter forslaget.
c) Endring av tidspunkt for Samlagsmesterskapet i Trønderkretsen
Forslag fra Ørlendingen skytterlag: Samlagsstyret pålegges å fremme forslag for
Trønderkretsen slik at tidspunkt for Samlagsstevnet settes til etter Landsstevnet, og at
Landsdelskretsstevnet arrangeres i forkant av Landsstevnet.
Begrunnelse
Ørlendingen skytterlag er opptatt av å bidra til at skyttersesongen både innendørs og
ute blir så interessant som mulig for alle skyttere i laget. Laget opplever særlig stor
interesse blant ungdommen for innendørssesongen, men at mange faller fra når

utendørssesongen kommer. Vi vet at flere av våre unge skyttere også har interesser
utenom skyttersporten. Vi mener derfor det er viktig at det gis et tilbud som er relevant
og interessant også for banesesongen ute. Trønderkretsen gjennomfører i dag en
ordning som i praksis pålegger Samlagene i kretsen å arrangere Samlagsmesterskapet i
etterkant av Landsstevnet, og Landsdelskretsstevnet i forkant av Landsstevnet. Både
Landsdelsstevnet og Samlagsstevnet er viktige stevner for skytterne. Imidlertid er det
Ørlendingen skytterlags oppfatning at Samlagsstevnet omfattes med større interesse
lokalt enn Landsdelskretsstevnet, og da særlig blant de yngste. Vi opplever at
interessen for banesesongen blir betraktelig mindre i etterkant av Landsstevnet, og
antar at mange andre lag også opplever det samme. Ørlendingen skytterlag mener det
vil være et viktig bidrag til å forlenge banesesongen og interessen for denne ved å
arrangere Samlagsmesterskapet i etterkant av Landsstevnet.
Samlagsstyret går inn for å stille følgende spørsmål til ombudsmøte:
På hvilket tidspunkt vil lagene på Fosen ha Samlagsstevnet/Landsdelskretsstevnet på
bane?
d) Uttak av skyttere til lagskytinger for Fosen skyttersamlag
Forslag fra Ørlendingen skytterlag: Samlagsstyret pålegges å iverksette et arbeid for å
systematisere og bedre rutinene for uttak av skyttere til lagskytinger for Samlaget,
samtidig som det også utarbeides et opplegg for trening og forberedelse til slike
lagskytinger.
Begrunnelse
Lagskytinger for samlaget er for mange skyttere en viktig begivenhet. Ikke minst
gjelder dette skyttere på rekrutt – og juniornivå. Uttak av de som skal representere
Samlaget, og ikke minst forberedelse til slike lagskytinger, er derfor ikke bare viktig
for det sportslige resultatet, men også viktig for rekruttering og det å opprettholde
interessen for å delta på et sportslig nivå utover skytterlagsnivået. Ørlendingen
skytterlag er kjent med at Fosen skyttersamlag har retningslinjer for uttak av skyttere,
men opplever at disse retningslinjene er lite kjent, og kanskje også burde være
gjenstand for revisjon og fornyelse. Skytterlaget erfarer i tillegg at det ikke er et
opplegg for forberedelse og trening av de skyttere som skal representere Samlaget, og
mener at et slikt opplegg bør utarbeides.
Samlagstyret viser til vedtak foretatt på ombudsmøtet 06.12.2005:
”Uttakskriterier Lagskytinger for Samlaget: Styret går inn for at de tar ut laget ut ifra
resultat på følgende stevner: Fosenkarusellen, Samlagsstevnet, Midt Norsk Cup og
Norges Cup. Stevnene er nevnt i vilkårlig rekkefølge. Ungdomsutvalget tar ut lag som
legges fram for styret til godkjenning. Enstemmig godkjent.”
Samlagstyret går inn for at dagens ordning opprettholdes.
e) Endring av rutinene for arbeidet med terminlisten for Fosen Skyttersamlag
Forslag fra Ørlendingen skytterlag: Samlagsstyret pålegges å endre rutinene for
utarbeidelse av terminlisten for Samlaget slik at skytterlagene i samlaget i større grad
trekkes direkte inn i utarbeidelsen av terminlisten, og samtidig får anledning til i større
grad å fremme sine synspunkter i den hensikt å få større innflytelse på
terminlistearbeidet i Trønderkretsen.
Begrunnelse
Terminlisten for Fosen skyttersamlag er det viktigste instrumentet for å sy sammen en
stevnesammensetning som tilfredsstiller alle skytterne i laget, både de som har
ambisjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå, og for de som kun ønsker å delta lokalt.
Samtidig er terminlisten avgjørende viktig for skytterlagene som alle ønsker flest
mulig skyttere til sine åpne stevner, både av sportslige årsaker, men ikke minst av
økonomiske årsaker. Inntektene fra åpne stevner har stor innvirkning på aktiviteten i

det enkelte skytterlag. Ørlendingen skytterlag erfarer i økende grad at det er en
utfordring å trekke skyttere fra andre steder enn Fosen til stevner i Samlaget. Samtidig
opplever vi også tilfeller der terminlisten for Samlaget er med på å forsterke denne
utfordringen. Ørlendingen skytterlag tar det for gitt at alle lag er opptatt av å få til et
best mulig tilbud til alle skyttere. Vi ønsker derfor å invitere til, og ikke minst bidra til
at dette skjer, og har stor tro på at et tettere samarbeid mellom alle lagene i Samlaget
kan medføre en positiv utvikling av terminlisten for Samlaget, og at dette også kan
bidra til å få større påvirkning på terminlisten for Trønderkretsen.
Samlagstyret går inn for dagens ordning der lagene får oversikt over hvilke stevner
som skal arrangeres og videre melder tilbake til samlagstyret hvilke stevner lagene
ønsker å arrangere til hvilken tid. Så blir det opp til styret å prøve å sette opp en
foreløpig terminliste etter de ønsker som er kommet inn, som igjen må sammenfattes
med Trønderkretsen sin.
f) Skyttercamp for ungdom
Forslag fra Ørlendingen skytterlag: Foreslaget går ut på å gjennomføre en skyttercamp
for ungdom på lagets bane i St Hansholet våren 2011. Dersom dette er vellykket,
ønsker laget at en slik skyttercamp gjennomføres årlig i regi av Fosen skyttersamlag
og med Ørlendingen skytterlag som teknisk arrangør.
2 Begrunnelse
Rekruttering til skyttersporten er viktig for oss alle. Kampen om ungdommen er
utfordrende, og det er viktig å synliggjøre tiltak som vekker ungdommens interesse.
Det sosiale miljøet i Samlaget er også svært viktig for å beholde ungdommen. Her har
Samlaget vært aktive, ikke minst med den tradisjonelle pizzakvelden under
Landsskytterstevnet. Ørlendingen skytterlag ønsker å bidra til et ytterligere godt
sosialt miljø. Vårt Ungdomsutvalg har diskutert en mulig ungdomshelg med By
skytterlag. Vi ønsker derfor å foreslå at Ørlendingen skytterlag arrangerer en
skyttercamp våren 2011 på banen i St Hansholet. En slik skyttercamp bør etter vår
oppfatning arrangeres i regi av Fosen skyttersamlag, men med Ørlendingen som
teknisk arrangør. Vi ser for oss følgende skisse til et program:
Fredag ettermiddag/kveld: Oppstart og etablering i teltbivuakk og inndeling i lag
Fredag kveld: Motivasjonsforedrag om et aktuelt tema med en anerkjent
foredragsholder
Lørdag: Trening og instruksjon på lagets bane i St Hansholet i regi av instruktørene
i samlaget, evt. med støtte fra andre instruktører
Lørdag kveld: sosial sammenkomst i Skytterhuset i St Hansholet
Søndag: lagkonkurranser i samarbeid med andre relevante organisasjoner som
Ørland pistolklubb, Ørland og Bjugn Jeger og Fiskeforening, Ørland bueskyttere
Ungdommens HV
Søndag ettermiddag – avreise
Samlagstyret går inn for forslaget med følgende endringer:
• Arrangementet rullerer blant skytterlagene.
• Ungdomsutvalget i samlaget setter opp program og lengde på
arrangementet.
• Det må være en nedre deltakergrense på minst 10 skyttere i klassene
R-ER-J + minst 1 leder fra hvert deltakende lag for at skyttercampen kan
arrangeres.

g) Etablering av Team Fosen som et utviklingsprosjekt
Forslag fra Ørlendingen skytterlag: Samlagsstyret pålegges å iverksette et arbeid for å
etablere et prosjekt for å utvikle skyttere som har ambisjoner om å etablere seg på et
høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå – Team Fosen.
Begrunnelse
Fosen skyttersamlag har lange og gode skyttertradisjoner. Slike tradisjoner er viktig
for å opprettholde og ikke minst videreutvikle skyttersporten i Samlaget. Vi erfarer at
Samlaget over tid har fostret mange skyttere som har etablert seg på et høyt nasjonalt
og internasjonalt nivå. Samtidig erfarer vi at gode skyttere er med på å rekruttere nye
skyttere til sporten. Mange andre idretter har egne utviklingsprosjekt lokalt og
regionalt som danner grunnlaget for en nasjonal eller internasjonal sportskarriere.
Ørlendingen skytterlag ønsker en slik utvikling også for skyttersporten på Fosen. Vi
ønsker derfor å invitere til, og ikke minst bidra til at det etableres et utviklingsprosjekt
for toppskyttere i Samlaget, et utviklingsprosjekt vi har valgt å kalle Team Fosen.
Samlagstyret mener at tiden ikke er inne for å etablere et slikt prosjekt nå. I tilfelle må
det dannes en egen gruppe uten støtte fra samlaget, både organisatorisk og økonomisk.
h) Oppfølging av forslag til tidligere ombudsmøte angående lagskyting.
Forslag fra Rissa Skytterlag: Det innføres en lagkonkurranse på forenkarusell felt og
fosenkarusell bane etter følgende kriterier:
Feltskyting: Laget består av 4 skyttere (2 fra finfelt og 2 fra grovfelt)
Hvert skytterlag kan melde på så mange lag til samlaget som de ønsker, ingen skytter
kan delta på flere lag i samme sesong. Skyttere skal være påmelt før skytingen starter.
Samlaget deler lagene inn i puljer på 5-6 lag. Innledende skytingen foregår på de 3
første fosenkarusellstevnene unntatt samlagstevnet. Vinneren fra hver pulje skyter
finale på det siste fosenkarusell stevne.
Premiering:
Laget som vinner får et engangstrofe (evt. vandretrofe)
1/3 av de beste skyttelagene (total poengsum legges til grunn)
fra innledende runder blir premiert (premie til hver enkelt skytter)
Baneskyting: Laget består av 4 skyttere (2 fra 100m og 2 fra 200/300m, minimum 1
fra kl 3-5) 25 skudden er tellende
Hvert skytterlag kan melde på så mange lag til samlaget som de ønsker, ingen skytter
kan delta på flere lag i samme sesong. Skyttere skal være påmelt før skytingen starter.
Samlaget deler lagene inn i puljer på 5-6 lag. Innledende skytingen foregår på de 3
første fosenkarusellstevnene unntatt samlagstevnet. Vinneren fra hver pulje skyter
finale på det siste fosenkarusell stevne.
Premiering:
Laget som vinner får et engangstrofe (evt. vandretrofe)
1/3 av de beste skyttelagene (total poengsum legges til grunn)
fra innledende runder blir premiert (premie til hver enkelt skytter)
Styret har diskutert forslaget og har kommet fram til at de vil opprettholde dagens
ordning med en egen Fosenserie på bane med de respittordninger det er i dag.
i) Godkjenning av cal. 5,56 i DFS?
Viser til hjemmesida for DFS http://www.dfs.no der dere finner:
Høringsnotat til samlagenes ombudsmøte 2010 angående om cal 5.56 skal
godkjennes til bruk innen DFS.

Samlagstyret går imot forslaget om å innføre cal 5.56 i DFS. Blant annet pga at det
fører til økte investeringer for skytterne (må ha eget feltvåpen pga usikker presisjon
over 300m. Dette kan føre til enda mindre deltakelse på feltstevner)

Referatsaker:
• Landslotteriet 2011

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Valg.
Leder for 1 år
2 styremedlemmer for 2 år.
Leder i ungdomsutvalget for 1 år
1 medlem i ungdomsutvalget for 2 år.
Skifeltkontakt for 1 år.
5 varamedlemmer til styret for 1 år.
2 revisorer for 1 år.
1 nytt medlem i valgkomiteen for 3 år
IT-ansvarlig for 1 år.
Skyttertingsrepresentant med varamedlem

Fosen skyttersamlag
Kristin Sve Bratseth
Sekr.

