Til skytterlagene i
Fosen skyttersamlag

Rissa, 16.01.2011

UTSKRIFT FRA OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.
Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag ble holdt i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på
Haugamyra tirsdag 30.11.10 kl. 19.00.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent uten merknad
Det møtte 40 ombud. 12 av 16 lag var representert.
2. Årsmelding fra styret og ungdomsutvalget.
- Årsmelding fra styret godkjent med følgende merknad:
* Per Johan Gjølga, Stallvik, ble norgesmester i skogsløp med skyting.
* Jan Ove Sollie, Rissa, ble nr.2 av fosningene med en 10 pl. på Landsdelskretsstevnet
i felt.
- Årsmelding fra ungdomsutvalget enstemmig godkjent
3. Regnskap for 2010 og budsjett for 2011.
Kassereren refererte først regnskapet. Det ble godkjent uten merknad.
Kassereren gikk gjennom budsjettet for 2011. Budsjettet ble enstemmig godkjent.
4. Innkomne saker til behandling:
a) Evaluering av Fosenkarusell felt med oppgitte avstander.
Styrets forslag: Ordningen med oppgitte avstander videreføres på alle
fosenkarusellstevner og samlagstevnet i felt, bortsett fra finaleholdene under
samlagstevnet som fortsatt skal skytes på ukjent avstand.
Styrets forslag ble enstemmig godkjent.
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.
Forslaget ble enstemmig godkjent med følgende tillegg: Samlagstyret legger fram en
rulleringsplan 2 år fram i tid til godkjenning på Ombudsmøtet.

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.
Forslaget ble ikke godkjent. 6 stemmer for og 34 imot.
Ombudsmøte vil ha det slik det er i dag.
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.
Forslag på at det settes ned en komité på 3 personer bestående av
samlagsinstruktørene: Tore Reksterberg og Kai Nordsether + Per Johan Gjølga, til å
komme med et forslag på hvordan rutinene for lagskytingene bør være.
Forslaget framlegges for samlagstyret innen 1.april 2011 for videre godkjenning.
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.
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.
Samlagstyrets innstilling ble vedtatt med 27 mot 13 stemmer.
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.
Ørlendingen skytterlag trekker forslaget.
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.
Presisering av forslaget: Det settes ned en gruppe for å se på hva som må til for å få til
et slikt team på Fosen og hvor stor interessen er blant skytterne på Fosen.
Følgende sitter i gruppa: Oddvar Haagensen, Tore Olav Moen og Svein Arne
Dyrendahl.
Konkret skisse av opplegget må være på plass til samlagstevnet bane 2011

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)
Styrets innstilling: Dagens ordning med en egen Fosenserie på bane med de
respittordninger det er i dag opprettholdes.
Styrets innstilling vedtatt med 34 mot 6 stemmer.
i) Godkjenning av cal. 5,56 i DFS?
Viser til: Høringsnotat til samlagenes ombudsmøte 2010 angående om cal 5.56
skal godkjennes til bruk innen DFS.
Følgende uttalelse sendes skytterkontoret: Ombudsmøte i Fosen skyttersamlag er
positiv til å godkjenne cal. 5.56 i DFS

j) Referatsaker:
• Landslotteriet 2011, kort orientering.

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Valg.
Leder for 1 år .
2 styremedlemmer for 2 år.
Leder i ungdomsutvalget for 1 år
1 medlem i ungdomsutvalget 2 år.
Skifeltkontakt for 1 år.
5 varamedlemmer til styret for 1 år.

Asbjørn Hårstad. enst.valgt
Kristin Sve Bratseth og Terje Husby enst.valgt
Kai Nordseter. enst.valgt
Steinar Solli ble enst. valgt.
Per Johan Gjølga ble enst. valgt.
Roar Alseth, Oddny Svenning, Arild Røstad,
Ole Eskil Moan og Dagfinn Svenning enst. valgt
g) 2 revisorer for 1 år.
Knut Bjerve og Einar Rein. enst.valgt
h) 1 nytt medlem i valgkomiteen 3 år Wenche Olden Moen enst. valgt
i) IT-ansvarlig for 1 år:
Styret fikk i oppdrag å finne it-ansvarlig.
j)

Egil Søyseth ble valgt.

Skyttertingsrepresentant med varamedlem:
Leder møter som tingrepresentant med nestleder
som vararep. enst valgt

-Utdeling av Hederstegn til:
Per Johan Gjølga.: Norgesmester i skogsløp med skyting .
Kamilla Dyrendahl: Landsdelskretsmester på bane, klasse R

Fosen skyttersamlag
Kristin Sve Bratseth
Sekr.

