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Møre og Romsdal Skytterkrets 

v/Helge Kristiansen, Øyavegen. 6,  

6600 Sunndalsøra 

 

 
Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets 

Norges Skytterforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo 

Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsvegen 2, 6413 Molde 

Skytterkretsens styremedlemmer med varamedlemmer, kontrollkomitéen og valgkomitéen 

 

INNKALLING TIL ÅRSTING 

 

Det vises til tidligere innkalling datert 10. januar 2014.  

 

Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets innkalles til å møte i  

lokalene til Møre og Romsdal Idrettskrets,  

Stadionbygget, Idrettsvegen 2, Molde  

(inngang fra tribunesiden, ikke Skytterhallen) 

Lørdag 15. februar 2014 kl. 12.00  
(Styret + varamedlemmer + kontrollkomitéen møter kl. 11.00) 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste 

2. Valg av dirigent og referent 

3. Godkjenning av de frammøtte representanter.  

4. Behandle årsberetning 

5. Behandle kretsens regnskap for 2013 i revidert stand 

6. Behandle innkomne forslag  

7. Fastsette kontingent for neste år. 

8. Vedta budsjett for 2014 

9. Valg, valgkomitéen forslag er vedlagt. 

10. Tilsette autorisert revisor 

11. Bestemme sted for neste års ting 

12. Utdeling av medaljer og pokaler 

 

Det vil bli servert en enkel varmrett/pizza på tinget. Det kan også bli gitt orientering om aktuelt tema 

fra representant fra idrettskretsen. 

 

Årsberetningen sendes i ett eksemplar til alle medlemslag, og kan også nedlastes i pdf-format fra kret-

sens nettsider på skyting.no. For å unngå unødig kopiering anmodes utsendinger til tinget om å ta med 

det tilsendte eksemplar. Fullmaktsskjema for representanter forutsettes innsendt en uke før tinget, jf. 

tidligere utsendt innkalling. 

 

Sunndalsøra, 7. februar 2014 

 

 

Helge Kristiansen (sign) 

kretsleder 



 

ÅRSBERETNING 2013 
Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund (NSF).  

Totalt antall medlemmer i gruppen 20 år og eldre, og som det skal betales forbunds- og kretskontingent for, var pr 

1.1.2013 på 1 242 medlemmer, mot 1 228 i 2012 og 1 193 i 2011, altså en svakt økende tendens.  

Skytterkretsen består nå av 26 klubber, etter at Stranda Pk meldte oppløsning i januar, og Averøy Pk ble tatt under 

administrasjon og oppløst av idrettskretsen pga. manglende oppfølging av idrettsregistreringen og ubetalt 

forbundskontingent. En adresseliste, ajourført på grunnlag av idrettsregistreringen, er å finne på kretsens nettsider under 

www.skyting.no. 

De enkelte lag registrerer i dag sine medlemmer i Skytterforbundets medlemsregister, som igjen brukes til 

statistikkformål og ikke minst adresseregister for utsending av Skytternytt. Norges idrettsforbund står nå i ferd med å 

innføre et nytt medlemsregister, forhåpentligvis vil opplysningene fra NSFs medlemsregister kunne konverteres inn i det 

nye registeret. Kretsen har likevel fått signal om at det nye registeret kan komme til å stille krav om mer informasjon, bl.a. 

at de enkelte medlemmer skal registreres med fullt fødselsnummer. Dette vil sikkert medføre noe arbeid med 

etterregistrering/komplettering av tidligere registrerte opplysninger. Det er likevel noen medlemslag (5 stk.) i vår krets som 

ennå ikke har tatt NSFs medlemsregister i bruk, men som må regne med reaksjoner ved unnlatt registrering i det 

kommende registeret. 

Referatet fra kretstinget 16.2.2013 er publisert på kretsens hjemmeside, uten at det er innkommet noen merknader.  

 

Styrets sammensetning i perioden har vært slik: 

Leder: Helge Kristiansen  Sunndal PK  

Nestleder: Svein Krakeli Eide og Fræna Pk  

Kasserer: Rolf Toven Nesset PK  

Sekretær Elin Høstmark Molde Pk   

Styremedlem: Sigbjørn Bredesen Kristiansund Pk   

Styremedlem: Hilde A. Sæter Sunndal Pk   

Varamedlem: Olga Pavlova Molde P.K  

Varamedlem: Egil Rød Sunndal Pk  

Varamedlem: Are Skotnes Molde PK  

Varamedlem: Gert Are Hildrestrand Vestnes PK  

Utdanningskontakt (velges ikke, men utpekes av styret)  

 Jarle Bjølverud Molde PK  

Kontrollkomité: 

Medlem Steinar Staurset  Fannefjord Pk   

Medlem Torkild Hauge  Molde Pk   

Varamedlem Ole Fiva Åndalsnes PK  

Varamedlem Torvald Storsten Vestnes PK  

Valgkomité: 

Medlem: Jon Arne Brekken Sunndal Pk  

Medlem: Johan Fagerheim  Åndalsnes Pk/Kretsstyret  

Medlem: Olaf Isaksen Kristiansund Pk  

Varamedlem: Egil Rød Sunndal Pk  

Det har i 2013 vært avholdt to styremøter, kontakten for øvrig har foregått via telefon og e-post.  

 

Representasjon 

På kretslederkonferansen i Drammen 26.-27. januar 2013 deltok Helge Kristiansen og Rolf Toven. 

På skyttertinget 6.-7. april møtte Helge Kristiansen, Elin Høstmark og Rolf Toven som kretsrepresentanter, mens lags-

representant var Hilde A. Sæter. Skyttertinger ble avholdt i Trondheim. 

Helge Kristiansen og Rolf Toven var også utsendinger til fagkomitekonferanse pistol 1.-3. november. Konferansen ble 

avholdt på Hotel Olavsgaard, Skjetten (for første gang utenfor Stjørdal/Trondheimsregionen?)  

 

Rekruttering 

Vi har også i 2013 vært satset på rekruttering, med noe vekslende resultater ute i klubbene.  Kretsen oppfordrer flere 

klubben til å delta i forbundets rekrutteringsskyting, klubbene får tilskudd fra forbundet etter antall deltagere og hvor 

mange år klubbene har deltatt. Vestnes Pk, Molde Pk, Kristiansund Pk og Sunndal Pk har vært aktive på dette feltet. På 

riflesiden har vi dessverre ingen aktivitet. 

Møre og Romsdal Skytterkrets er også med på den regionale satsingen sammen med Nord- og Sør-Trøndelag skytter-

kretser (Region Midt), men kretsen har i 2013  ikke hatt kandidater på tilstrekkelig høyt nivå til å være med på regionlaget,  

 

Terminlistearbeid 

Terminlistene for pistol er som i tidligere år satt opp med utgangspunkt i terminliste for forrige år, og forutsatt at klubbene 

ønsker stevner på tilsvarende helger neste år. Noen få klubber fremmer likevel stevnesøknader eller gir melding hvis det er 
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spesielle forhold som må tas hensyn til, og dette forsøker vi å etterkomme så langt det går. Det tas sikte på at stevner i 

kretsen ikke skal kollidere med de Midt-Norske mesterskapene, og heller ikke populære stevner (les: feltpistolstevner) i 

Trøndelagsfylkene. Terminlistene publiseres nå utelukkende på internett, på www.skyting.no. (Papirversjon kan likevel fås 

ved henvendelse til forbundskontoret.) Gjennom sesongen vil det bestandig forekomme avlysninger eller andre endringer, 

og skyttere oppfordres til å holde seg orientert om eventuelle endringer ved å besøke disse sidene jevnlig.  

Angående aktivitet på pistol- rifle og utdanningssiden så vises det til egen beretning i årsmeldingen. For resultater vises 

det til egne lister under de respektive grener senere i årsberetningen.  
 

KM-premiering 

Skytterkretsen kjøper som vanlig inn og bekoster KM-medaljer og gravering av vandrepokalene i KM. Et litt kuriøst 

problem som har dukket opp i den forbindelse, er at produsenten av de pokaltypene skytterkretsen har holdt seg til i en 

årrekke, nylig har lagt ned virksomheten, og at den nye produsenten ikke har kommet i gang med produksjonen ennå. Den-

ne forsinkelsen har forplantet seg til utdelingen av Kretscup-pokalene både for 2012 og 2013, samt oppsetting av nye vand-

repokaler. Kretsen dekker også medaljer til de Midt-Norske mesterskap som arrangeres i kretsen. I tillegg dekker vi en 

andel av medaljekostnadene til Landsdelsmatchen mellom i Midt-Norge og Jämtland.  

 

Forsikringsordning 

Alle skyttere og klubber er ansvarsforsikret gjennom en felles forsikring som administreres av Norges Skytterforbund. 

Forsikringen omfatter ansvar for ting- og personskade som man måtte pådra seg i konkurranser, trening samt deltakelse på 

stevner. Klubbenes andel av forsikringspremien dekkes av skytterkretsen. I likhet med 2011 har kretsen ikke mottatt krav 

på vår andel av forsikringspremien, men regner med at dette blir tatt igjen i 2014. For ordens skyld påpekes at ansvarsfor-

sikring ikke dekker tyveri eller brannskader som klubbene måtte lide. Slike forsikringer må hver enkelt klubb tegne, ut fra 

egne behov.  

 

Økonomi  

Kretsens økonomiske situasjon har de siste par årene bedret seg igjen etter at det var smalhans i en periode like etter 

omleggingen av tilskuddet fra Møre og Romsdal fylke. Kretsstyret har i 2013 fortsatt en stram økonomisk linje, og den 

vesentligste utgiftsposten dette året har vært reiseutgifter i forbindelsen med Skyttertinget og konferanser arrangert av 

overordnede organisasjonsledd. Det har ikke vært utbetalt honorar til styremedlemmer. Vi har også kunnet kjøre dommer-

oppdateringskurs uten noe økonomisk utlegg, og inngangen av kretskontingenter har vært noe høyere enn budsjettert. Vi 

har endt opp med et årsresultat på kr 45 600. Bl.a. har vi også dette året mottatt kr 27 000 i tilskudd fra Møre og Romsdal 

fylke til øremerkede prosjekter/tiltak. Det vil fortsatt være en utfordring for kretsen å komme opp med gode prosjektideer 

slik at mest mulig av tilskuddsmidler kommer skyttersporten til gode. Ved avgivelse av årsregnskapet er det lagt til grunn 

en forutsetning om fortsatt drift.  

 

ÅRSBERETNING PISTOL 2013 
Fra 1.10.2012 til 30.9.2013 har det vært arrangert 72 stevner med 1900 starter. I forrige periode var tallene 77 stevner 

med 1953 starter.  Dette er antall stevnedatoer, slik at tallet på stevnenr. (program) er vesentlig høyere. 1 stevne ble avlyst 

og 1 hadde ingen deltakere. 

I tillegg kommer NM 2013 (bane, luft, felt og spesialfelt) der det var 194 starter fra vår krets. Kretsen var også repre-

sentert på arrangørsiden, i det Sunndal Pk var medarrangør i spesialfelt-NM på Oppdal, og enkeltpersoner fra andre klub-

ber i kretsen hadde også oppgaver under arrangementet. 

De tre best besøkte av våre lokale stevner var feltstevnene til Sunndal Pk (dobbeltstevne med hhv. 163 og 135 starter) 

og Kristiansund Pk (116 starter). 

Det er altså fortsatt feltstevnene som er mest populært i kretsen, men vanlige banestevner med korrespondanse skyting 

har også hatt bra deltagelse. Vinterfelt ble også i2013 arrangert i Eidsvåg av Molde Pk. Det var en ny erfaring og samlet 88 

starter. 

Skytterkretsen har også sist året hatt flere sterke prestasjoner på nasjonalt nivå. Det er tatt en rekke individuelle NM 

medaljer. Fyldigere resultatlister lenger ute i beretningen.  

For første gang har skyttere fra kretsen vært utenlands i forbindelse med Landsdelsmatchen mot Jämtland, som denne 

gang ble arrangert i Granbo ved Östersund i månedsskiftet august/september. En interessant opplevelse med litt forskjellig 

reglement i forhold til det vi er vant med. Svenskene snek seg en hårsbredd foran på baneskytingen (2548 mot 2532 po-

eng), mens laget fra Midt-Norge var knusende overlegent på feltskytingen (547 mot 491 poeng). Landsdelsmatchen i 2014 

arrangeres på Støren, men i 2015 skal det være svenskenes tur å arrangere igjen. 

 Den praktiske gjennomføringen av klasseføring av skytterne og utfylling av startkortene er nå endret. Ansvaret har etter 

fellesreglementet hele tiden ligget på den enkelte klubb, men kretsstyret har som en service gjort denne jobben i en årrekke. 
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Dette har vært relativt arbeidskrevende, og kretsen har derfor kommet til at klubbene selv bør forestå dette. Til hjelp på 

baneøvelsene finnes lister over oppnådde klassekrav på www.fsu.no, mens klubbene selv må holde seg orientert om feltre-

sultatene. 

 

Gjeldende kretsrekorder (noteringer f.o.m. 1989): 

Menn 

Fripistol: Rolf Rødseth 536 (1991) 

Luftpistol: Pål Arne Sitter 574 (1996) 

 

Silhuettpistol: Tom K. Nerbø 537 (2005)  

(Nytt reglement 2005) 

Standardpistol: Rolf Toven 563 (1990) 

  Jon Arne Brekken 563 (2000) 

Grovpistol: Rolf Toven 584 (1998) 

 Presisjon: Rolf Toven 294 (1998) 

 Duell: Rolf Toven 292 (1990) 

  Palmer Aandal 292 (1992) 

Finpistol: Asgeir Jordahl 582 (1992) 

 Presisjon: Toralf Pedersen 294 (1999) 

 Duell: Rolf Rødseth 297 (1989) 

Hurtigpistol fin: Odd Hellevik 578 (2002) 

Hurtigpistol grov: Rolf Rødseth 565 (1994) 

Kvinner 

Luftpistol 40 sk: Åshild Grande 375 (1997) 

Silhuettpistol: Olga Pavlova 484 (2008) 

Standardpistol: Olga Pavlova 533 (2010) 

Finpistol: Åshild Grande 551 (1998) 

Hurtigpistol fin: Åshild Grande 544 (1997) 

Junior menn 

Luftpistol 60 sk: Øystein H. Opedal 531 (2005) 

M/finale Øystein H. Opedal 611,8 (2005) 

Standardpistol: Sindre Standal 494 (2001) 

Finpistol: Øystein H. Opedal 546 (2006) 

Hurtigpistol fin: Erlend Vikestrand 555 (2010) 

Junior kvinner 

Standardpistol: Sissel Pedersen 482 (1998) 

Finpistol: Sissel Pedersen 496 (1996) 

Hurtigpistol fin: Sissel Pedersen 548 (1998)  

Luftpistol Milla Bjerkeland 304 (2009) 

 

NORGESMESTERSKAPENE 2013 

Finfelt (Larvik 27. juli) 

Kvinner: 1 Gro-Lisbeth Nilsen Halden Pk  97 

 11 Elin Høstmark Molde Pk  88 

Totalt 52 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

Menn 1 Alf Gunnar Råen Modum Pk  99 

 22 Helge Kristiansen Sunndal Pk  96 

Totalt 198 deltakere, derav 6 fra M&R 

 

V50 1 Jonny Skevik Aron Pk  97 

 33 Svein Krakeli E&F PK  82 

Totalt 55 deltakere, derav 2 fra M&R 

 

V60 1 Terje Storholt Oslo Pk  98 

 4 Rolf Toven Nesset Pk  95 

Totalt 34 deltakere, derav 2 fra M&R 

 

Klasse JM 1 Espen Magnussen Sandnes Pk  95 

 2 Mathias Høstmark Molde Pk  94 

Totalt 12 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

Grovfelt  (Larvik 26.juli) 

Menn 1  Erik Bekkevold Brumunddal Pk  100 

 28 Helge Kristiansen Sunndal Pk  93 

Totalt 130 deltakere, derav 6 fra M&R 

 

Lag Menn 1      Svelvik Pk   291 

 12     Sunndal pk   270 

Totalt 29 lag, derav 2 fra M&R. 

 

Kvinner 1 Målfrid Vannebo Aron Pk  97 

 11 Elin A. Høstmark Molde Pk  80 
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Totalt 25 deltakere, derav 1 fra M&R 

  

V50 1 Bjørn H Vik Ørland Pk  98 

 15 Andrè Hansø Kristiansund PK  86 

Totalt 41 deltakere, derav 2 fra M&R 

 

V60 1 Terje Storholt Oslo Pk  92 

 3 Rolf Toven Nesset Pk  91 

Totalt 35 deltakere, derav 2 fra M&R 

 

Militærfelt (Larvik 25. juli) 

Menn 1 Tor Jonassen Sandnes Pk  99 

 20 Helge Kristiansen Sunndal Pk  92 

Totalt 195 deltakere, derav 7 fra M&R 

 

Lag 1  Sandnes Pk 1   292 

 9 Sunndal Pk   267 

Totalt 44 lag, derav 1 fra M&R. 

 

V50 1 Bjørn H Vik Ørland Pk  95 

 13 Andre Hansø Kr.sund Pk  84 

Totalt 52 deltakere, derav 2 fra M&R 

 

V60 1 Knut Skotterud NOP Pk  94 

 2  Rolf Toven Nesset Pk  93 

Totalt 39 deltakere, derav 2 fra M&R 

 

Revolverfelt  (Larvik 24. juli) 

Menn 1  Bjørn Einar Norèn Farris SS  99 

 7 Olav Melkild Sunndal PK  97 

Totalt 186 deltakere, derav 6 fra M&R 

 

Lag 1 Sandnes Pk   290 

 17 Sunndal Pk    267 

Totalt 41 lag, derav 2 fra M&R 

 

V50 1 John Øiamo Losby Pk  98 

 27  Andre Hansø Kr.sund Pk  84  

Totalt 51 deltakere, derav2 fra M&R 

 

V60 1 Asmund Broks Sandrfjord Pk  97 

 7 Rolf Toven Nesset Pk  91 

Totalt 41 deltakere, derav 2 fra M&R 

 

Spesialrevolver (Oppdal 22. juni) 

Åpen 1 Hans Knigge Aron Pk  87  

 8 Olav Melkild Sunndal Pk  87 

Totalt 184 deltakere, derav 26 fra M&R. 

 

Lag 1 Modum Pk   259 

 6 Sunndal Pk    247 

Totalt 24 lag, derav 6 fra M&R   

 

Spesialpistol (Oppdal 22. juni) 

Åpen 1 Bjørge Jansen Fredrikstad SS  87 

 11 Andrè Hansø Kristiansund PK  85 

Totalt 199 deltakere, derav 32 fra M&R. 
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Lag 1 Sandnes Pk 1   253 

 14 Sunndal Pk   248 

Totalt 23 lag, derav 6 fra M&R. 

 

Magnumfelt 1 (Oppdal 21. juni) 

Åpen 1 Bjørge Jansen Fredrikstad SS  80 

 5 Olav Melkild Sunndal Pk  79 

Totalt 170 deltakere, derav 26 fra M&R 

 

Lag 1 Sandnes PK 1   237 

 3 Sunndal PK 1   234 

Totalt 23 lag, derav 3 fra M&R 

 

Magnumfelt 2 (Oppdal 21. juni)  

Åpen 1 Tor Jonassen Sandnes Pk  80 

 10 Olav Melkild Sunndal Pk  79 

Totalt 136 deltakere, derav 27 fra M&R. 

 

Lag 1 Sandnes PK 1   236 

 6 Sunndal PK   209 

Totalt 16 lag, derav 4 fra M&R. 

 

Standard (Oslo 11. juli) 

V 60 1 Asmund Broks Sandefjord Pk  539 

 2 Rolf Toven Nesset Pk  537 

Totalt 16 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

VM Finpistol (Oslo 12. juli) 

Menn 1 Pål Hembre  Bærum Pk  585 

 48 Pål Martin Kvalsvik  Vigra Og Valderøy Pk  529  

Totalt 66 deltakere, derav 1 fra M&R krets. 

 

V60 1 Kristian Bauman Oslo Pk  560 

 2 Rolf Toven Nesset Pk  557 

Totalt 16 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

VM Grovpistol (Oslo 13. juli)  

V60 1 Bjørn Jakobsen Trondheim Pk  556 

 6 Rolf Toven  Nesset Pk  543 

Totalt 13 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

Hurtigpistol Fin (Oslo 10. juli) 

V60 1 Terje Storholt Oslo Pk  578 

 9 Rolf Toven Nesset Pk  538 

Totalt 16 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

Hurtigpistol Grov (Oslo 8. juli) 

V60 1 Terje Storholt Oslo Pk  571 

 5 Rolf Toven  Nesset Pk  520 

Totalt 11 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

 

Fripistol (Oslo 7. juli) 

V60 1 Morten Scholdager Bærum Pk  505 

 5 Rolf Toven Nesset Pk  464 

Totalt 11 deltakere, derav 1 fra M&R 
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Luftpistol Lånkehallen 23.03.13  

Klasse Menn 

1 Johan Nicholay Haarberg  Ørn Sportsforening  555/193,7  

17 Jon A. Brekken Sunndal Pk  546 

Totalt 82 deltakere, derav 3 fra M&R 

Klasse V50 

                 1 Ståle Waagbø Stavanger Pk  372 

                 19 Olga Pavlova Molde Pk  344 

Klasse V60 

                   1 Ove Horgen Bærum Pk  368 

                   9 Jarle Bjølverud Molde Pk  321  

 

MIDT-NORSKE MESTERSKAP 2013 

Luftpistol (Ørland 9. februar) 

Menn 1 Bjørn M Hagen Trondhjem Pk  194,2 

 11 Jon Arne Brekken Sunndal Pk  519 

Totalt13 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

V60 1 Oddbjørn Tangen Sunndal Pk  326 

 

Finfelt (Støren 2. august) 

Menn 1 Arild I Wollan Støren Pk  100 

 7 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk  92 

  

Totalt 30 deltakere, derav 4 fra M&R 

 

Kvinner 1 Britt Elena Wollan Støren Pk  99 

 2 Elin Høstmark Molde Pk  89 

Totalt 7 deltakere, derav 1 fra M&R. 

 

V50 1 Andre Hansø Kr.sund Pk  89 

Totalt 1 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

V60 1 Rolf Toven Nesset Pk  98 

 3 Oddbjørn Tangen Sunndal Pk  87 

Totalt 6 deltakere, derav 2 fra M&R 

 

 

Grovfelt  (Støren 2. august) 

Menn 1 Arild i Wollan Støren Pk  99 

 10 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk  85 

 11 Jon Arne Brekken Sunndal Pk  82 

Totalt 16 deltakere, derav 3 fra M&R. 

 

V50 1 Andre Hansø Kristiansund Pk  93  

Totalt 1 deltakere, derav 1 fra M&R. 

 

V60 1  Rolf Toven Nesset Pk  93 

Totalt 5, derav 2 fra M&R.  

 

Militærfelt (Verdal 8. september) 

Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk  99 

 3 Per Arve Heggset Sunndal Pk  89 

Totalt 17 deltakere, derav 2 fra M&R 
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V50 2 Andre Hansø Kr.sund Pk  94  

Totalt 6  deltakere, derav  fra M&R 

 

V60 1 Oddbjørn Tangen Sunndal Pk  88 

Totalt 6 deltakere, derav 1 fra M& 

 

Lag 1 Sunndal Pk 1 Melkild/Opdøl/Brekken  276 

Totalt 4 lag, derav 1 fra M&R 

 

Revolverfelt  (Verdal 8. september) 

Menn 5 Per Arve Heggset Sunndal Pk  92 

 6 Jon A Brekken Sunndal Pk  89 

Totalt 12 deltakere, derav 2 fra M&R 

 

V50 2 Andrè Hansø Kristiansund Pk  97  

Totalt 4 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

V60 3 Oddbjørn Tangen Sunndal Pk  83 

Totalt 7 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

Lag 1 Støren Pk   285 

 3 Sunndal Pk    264  

Totalt 5 lag, derav 1 fra M&R 

 

Spesialpistol (Sunndal 12. mai) 
Åpen 1 Helge Kristiansen Sunndal Pk  88 

 2 Arild Inge Wollan Støren Pk  86 (eo) 

 3 Jon Ørsund Sunndal Pk  86 (eo) 

 4 Andrè Hansø Kristiansund Pk  86 (eo) 

Totalt 40 deltakere, derav 26 fra M&R 

 

Lag Åpen 1 Støren Pk   255 

 2 Kristiansund Pk   253 

 3 Sunndal Pk 2   251 

Totalt 8 lag, derav 6 fra M&R 

 

Spesialrevolver (Sunndal 12. mai) 
 Åpen 1 Britt E Wollan Støren Pk  86 (eo) 

 3 Rolf Toven Nesset Pk  85 

 4 Olav Melkild Sunndal Pk  84  

Totalt 35 deltakere, derav 22 fra M&R 

 

Lag Åpen 1 Støren Pk 1   248 

 2 Kristiansund Pk   246 

 3 Sunndal Pk 2   241 

Totalt 7 lag, derav 5 fra M&R 

 

Magnumfelt 1 (Støren 15. juni) 

Åpen 1 Arild I Wollan Støren Pk  85 (eo) 

 3 Helge Kristiansen Sunndal Pk  85 (eo) 

 4 Rolf Toven Nesset PK  84 

Totalt 22 deltakere, derav 7 fra M&R 

 

Lag Åpen 1 Sunndal Pk 1   249 

 2 Trondhjems Pk   238 

 

Magnumfelt 2 (Støren 15.juni) 
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Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk  85 (eo) 

 2 Rune Kimo Indre Fosen   85 (eo) 

 3 Olav Melkild Sunndal Pk  83 (eo) 

Totalt 19 deltakere, derav 9 fra M&R 

 

Lag Åpen 1 Sunndal Pk 1   243 

 2 Støren Pk   221 

 3 Sunndal Pk 2   220 

 

VM Finpistol (Steinkjer 2. juni) 

Menn 1 Roar Haugan Støren Pk  579 

 3 Jon Arne Brekken Sunndal Pk  552 

Totalt 9 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

V 60 1 Rolf Toven Nesset Pk  562 

Totalt 6 deltakere, derav 1 fra M&R  

 

VM Grovpistol (Støren 26. juni) 

Åpen 1 Bjørn H Vik Ørland Pk  579 

 4 Jon A Brekken Sunndal Pk  552 

Totalt 10 deltagere, derav 1 fra M&R 

 

V60 1  Bjørn Jakobsen Trondhjems Pk  559 

 2 Rolf Toven Nesset Pk  550 

Totalt 6 deltakere, derav 1 fra M&R 

 

KRETSMESTERSKAPENE 2013 

Enkelte arrangørklubber kan i sine resultatlister ha utropt KM-vinnere i andre/flere klasser enn det kretsen har 

vedtatt. Vi beklager overfor disse skytterne, men de kan ikke kåres til kretsmestre. 

 

Finfelt (Damman 30. juni) 

Kvinner 1 Olga Pavlova Molde Pk  94 

 

Jr  1 Mathias Høstmark Sæter Molde Pk  96 

 2 Bjarne Johannesen Sunndal Pk  77 

 

Menn 1 Rolf Toven Nesset Pk  100 (e.o.)   

 2 Vidar Solheim Eide/Fræna Pk  100 (e.o.) 

 3 Olav Melkild Sunndal Pk  100 (e.o.)  

 

Lag 1 Molde Pk Pavlova/Høstmark/Johansen 284 

 2 Sunndal Pk 2 Kallmyr/Ørsund/Johanness 276 

 

Grovfelt (Damman 30. juni) 

Kvinner 1 Elin Høstmark Molde Pk  94  

 

Menn 1 Rolf Toven Nesset Pk  100 

 2 Tom Roger Ulleland Eide/Fræna Pk  98 

 3 Bjørn Egil Larsen Vestnes Pk  94 

 

Lag 1 Sunndal Pk 1 Tangen/Kristiansen/Brekken 275 

 2 Molde Pk Pavlova/Høstmark/Bjølverud 272  

 

Militærfelt (Kristiansund 26. mai) 

Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk  99 (e.o.) 

 2 Jon Arne Brekken Sunndal Pk  99 (e.o.) 
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 3 Helge Kristiansen Sunndal Pk  96 (e.o.) 

 

Lag 1 Kristiansund Pk Istad/Hansø/Isaksen  284 

 2 Sunndal Pk Brekken/Kristiansen/Tangen 280 

 

Revolverfelt (Kristiansund 26. mai) 

Åpen 1 Helge Kristiansen Sunndal Pk  98 

 2 Rolf Toven Nesset Pk  97 (e.o.) 

 3 André Hansø Kristiansund Pk  97 (e.o.)  

  

Lag 1 Kristiansund Pk Kvam Olsen/Hansø/Isaksen 277 

 2 Sunndal Pk Brekken/Kristiansen/Kallmyr 276 

 

Spesialpistol (Strandafjellet 16. juni) 

Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk  88 

 2 Tom Roger Ulleland Eide/Fræna Pk  86 

 3 Helge Kristiansen Sunndal Pk  85 

 

Lag 1 Eide/Fræna Pk Krakeli/Solheim/Ulleland  241 

  

Spesialrevolver (Strandafjellet 16. juni) 

Åpen 1  Helge Kristiansen Sunndal Pk  88 

 2 Harald Strømmegjerde Sykkylven  86 

 3 André Hansø Kristiansund Pk  86 

 

Lag 1 Sunndal Pk Kristiansen/Brekken/Tangen 254   

 

Magnumfelt 1 (Jendem 5. mai) 

Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk  81 (e.o)  

 2 Olav Melkild Sunndal Pk  81 (e.o)  

 3 André Hansø Kristiansund Pk  79 (e.o.) 

  

Lag 1 Kristiansund Pk Meisingset/Hansø/Isaksen 234 

 2 Sunndal Pk Brekken/Kristiansen/Melkild 228 

      

Magnumfelt 2 (Jendem 5. mai) 

Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk  80 

 2 Olav Melkild Sunndal Pk  78 

 3 André Hansø Kristiansund Pk  76 (e.o.) 

 

Lag 1 Sunndal Pk  Brekken/Kristiansen/Melkild 225 

 2 Eide/Fræna Pk Solheim/Aarsbog/Ulleland 216 

  

Fripistol (Molde 29. september) 

Åpen 1 Jon A. Brekken Sunndal Pk  497 

 2 Rolf Toven Nesset Pk  462 

 3 Olga Pavlova Molde Pk  458 

 

Luftpistol (Vestnes 10. mars) 

U12 1 Sarah Høstmark Sæter Molde Pk  314 

 2 Karl Martin Landsverk Taklo Syvde Spskl  271 

 

Kvinner 1 Elin Høstmark Molde PK  323 

  

Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk  547 /188,3 

 2 Pål Martin Kvalsvik Vigra/Valderøy Pk  540 /183,5 

 3 Lars E Sæter Molde Pk  506 /155,3 
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Silhuettpistol (Vestnes 17. november) 

Menn 1 Odd Arne Langeland Langevåg Pk  526 

 2 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk  503 

 3 Per Haugnes Kristiansund Pk  496 

 

Standardpistol (Molde 29. september) 

Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk  544 

 2 Odd Arne Langeland Langevåg Pk  542 

 3 Rolf Toven Nesset Pk  539 

 

Kvinner 1 Olga Pavlova Molde Pk  487 

  

Finpistol (Molde 17. februar) 

Menn 1 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk  558 

 2 Odd Arne Langeland Langevåg Skl  553 

 3 Rolf Toven Nesset Pk  547 

 

Lag 1 Vestnes Pk (B.E. Larsen / E. Sylte / F. Olsen)  1563 

 

Kvinner 1 Olga Pavlova Molde Pk  543 

  

Grovpistol (Molde 17. februar) 

Åpen 1 Odd Arne Langeland Langevåg Skl  564 

 2 Jon A. Brekken Sunndal Pk  555 

 3 Bjørn Egil Larsen Vestnes Pk  550 

 

Hurtigpistol Fin (Vestnes 22. september) 

Menn 1 Per Haugnes   Kristiansund pk   550  

 2 Odd Arne Langeland  Langevåg Pk   543 

 3 Ørjan Olsen   Ålesund pk   519 

 

Hurtigpistol grov (Vestnes 22. september) 

Åpen 1  Odd Arne Langeland  Langevåg Pk   543 

 2 Bjørn Egil Larsen  Vestnes pk   533 

  

 

KRETSCUP 2013 

Denne består av resultatene fra fem utpekte stevner i finpistol og fem i standardpistol gjennom året, hvor skytterens to 

beste resultater i hver gren teller sammenlagt. Det utdeles en premie i hver av klassene menn, kvinner og ungdom/junior. 

 

Menn 1 Jon Arne Brekken  Sunndal Pk 2196   

 2 Odd Arne Langeland Langevåg Pk 2179 

 3 Per Haugnes Fannefjord Pk 2158 

 

Kvinner 1  Olga Pavlova Molde Pk 2037 

 2  Elin Høstmark Molde Pk 2021 

 3 Tone Oldervik Ålesund Pk 1605 

 

Jr./Ungdom 1  Marit Ulvund Sunndal Pk 373 

 

ÅRSBERETNING RIFLE 2013 
Det er for tiden ingen aktivitet innenfor rifle i Møre og Romsdal. Det er heller ikke registrert at rifleskyttere som represen-

terer vår krets har deltatt på MNM, NM eller andre stevner utenfor kretsen.  

For gjeldende kretsrekorder henvises det til årsberetningen for 2010. 
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ÅRSBERETNING FRA UTDANNINGSKONTAKT 2013 
Det var i 2013 tid for oppdatering av samtlige dommersertifikater. Dette innebærer en gjennomgang av de 

reglementsendringene som har funnet sted de siste årene. Kretsen gjennomførte dette ved 3 samlinger i 

november/desember, hhv. på Vestnes, i Ørsta og i Kristiansund, og til sammen 28 dommere fikk fornyet sine sertifikater. 

 

 

PKT. 5 I SAKLISTEN – REGNSKAP 2013 
Se resultatregnskap inntatt på siste side. Revisorrapport framlegges på tinget.  

 

PKT. 6 I SAKLISTEN – BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 
Fra kretsstyret: Ny lov for skytterkretsen 

 

Særkretser er fra Norges Idrettsforbund pålagt å ha en lov som tilfredsstiller de minstekrav som følger av den lovnorm som 

forbundet har fastsatt. Idrettsforbundet gjorde i 2012 endringer i lovnormen, og skytterkretsen, i likhet med andre underlig-

gende organisasjonsledd, er pålagt å gjøre tilsvarende endringer i sine lover. Forslaget til ny lovtekst er vedlagt. 

 

PKT. 7 I SAKLISTEN - FASTSETTE KONTINGENT FOR 2014 
Kretskontingenten ble på kretstinget i 2010 økt fra kr 35 til 40 pr medlem over 20 år. På tinget i 2011 ble kontingenten 

beholdt uendret, men i 2012 økt til kr 45. Kretsstyret mener at vi igjen kan ta en pause før eventuell ny økning, og foreslår 

derfor ingen endringer denne gang. 

 

PKT. 8 I SAKLISTEN - VEDTA BUDSJETT FOR 2014 
Kretsstyret viser til budsjettforslag, inntatt på siste side. 

 

PKT. 9 I SAKLISTEN - VALG 
Valgkomiteens forslag framlegges på tinget. 

 

PKT. 10 I SAKLISTEN - TILSETTE REVISOR 
Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon Kristiansund v/registrert revisor Odd E. Futsæter, Kristiansund. 

 

PKT. 11 I SAKLISTEN - STED FOR NESTE ÅRS TING 
Foreslås på tinget. 

 

Sunndalsøra, 7. februar 2014 

For styret i Møre og Romsdal Skytterkrets 

 

Helge Kristiansen (sign) 

kretsleder  
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MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS

RESULTATREGNSKAP 2013 -  BUDSJETT 2014
BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012

KON T OKLA SSE

3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER

3400 Tilskudd fra Møre og Romsdal fylke 25 000              27 000,00 25 000              29 000,00

3910 Kursinntekter 5 000                1 700,00 3 000               7 300,00

3920 Årskontingenter 50 000              55 570,00 45 000              42 955,00

3999 Diverse inntekter 5 000               16 000,00

Sum inntekter 80 000              84 270,00 78 000             95 255,00

5 LØNNSKOSTNADER

5000 Personalkostnader 20 000              15 000              17 500,00

Sum lønnskostnader 20 000              15 000             17 500,00

6 + 7

ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG 

NEDSKRIVNING

63 Leie lokaler 2 000                

6700 Fremmedtjenester 6 000                5 740,00 5 600               5 600,00

6800 Kontorkostnader, trykksak og lignende 3 000                643,00 3 000               2 629,00

71 Kostnader godtgjørelser, reiser 25 000              26 093,10 35 000              22 345,80

7420 Gaver/premier 15 000              9 814,50 15 000              14 251,40

7500 Forsikring 2 000                1 000               1 395,00

7790 Andre kostnader 5 000                5 000               1 334,00

Sum annen driftskostnad 58 000              42 290,60 64 600             47 555,20

Sum kostnader 78 000              42 290,60 79 600             65 055,20

Driftsresultat 2 000                41 979,40 -1 600              30 199,80

8 FINANS- OG EKSTRAORD. POSTER

8040 Renteinntekter 600                   652,00 600                  595,00

8170 Gebyrer -300                  -164,00 -300                 -346,00 

8400 Momskompensasjon 2 000                3 150,00 1 200               1 263,00

Sum finansposter og ekstraordinære poster 2 300                3 638,00 1 500               1 512,00

ÅRSRESULTAT 4 300                45 617,40 -100                 31 711,80

BALANSE 
Pr. 31.12.2013

EIENDELER

Bankinnskudd 261 763,32 216 145,92

Sum eiendeler 261 763,32 216 145,92

EGENKAPITAL OG GJELD

Sum egenkapital 261 763,32 216 145,92

Sum egenkapital og gjeld 261 763,32 216 145,92
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Vedlegg: Forslag til ny lov for Møre og Romsdal Skytterkrets 

           

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner 
 

Ufravikelig lovnorm  

Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for 

sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret 

eller den Idrettsstyret gir fullmakt, etter innstilling fra særforbund. Lovnormen er ufravikelig 

og inneholder et minimum av det særskretsen må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for 

særkrets skal legges til grunn i alt lovarbeid i særkretsen.   

 

Lovendringer  

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført på 

sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes for god-

kjenning til Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Lovendringer i særkretsens lov 

som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særkretsen selv 

trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Ved 

endring av loven kan særkretsen legge til det særkretsen selv anser som nødvendig å ha regu-

lert i egen lov, for eksempel regler om den interne organisering av særkretsen, sammenset-

ning av styret mv.  

 

Motstrid mellom særkretsens lov og NIFs regelverk/lovnorm 

Tilleggene/endringene i særkretsens lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, 

bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en 

bestemmelse i særkretsens lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i særkretsens 

lov være tilsvarende ugyldig. 
 

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no 

 

 

Lov for Møre og Romsdal Skytterkrets 

 

 

Lov for Møre og Romsdal Skytterkrets, stiftet 7. desember 1973, med senere endringer, senest 

av 15. februar 2014, godkjent av Norges Skytterforbund den ………………. 

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 

§ 1 Formål 

(1) Skytterkretsens formål er å arbeide for sportsskytingens utvikling innen kretsen, og å fremme sam-
arbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skytterforbund i alle spørsmål som gjelder 

sportsskyting innen kretsen.  

 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
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§ 2 Organisasjon 

(1) Møre og Romsdal Skytterkrets er opprettet av Norges Skytterforbund, og består av alle idrettslag 

innen skytterkretsens grenser som er medlem av Norges Skytterforbund.  

 

(2) Gjennom Norges Skytterforbund er Møre og Romsdal Skytterkrets et organisasjonsledd innen 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

 

(3) Møre og Romsdal Skytterkrets er den faglige myndighet under Norges Skytterforbund innen skyt-

terkretsen grenser. Skytterkretsens grenser fastsettes av Norges Skytterforbund. 

 

(4) Skytterkretsen skal følge NIFs og skytterforbundets regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for skyt-

terkretsen uavhengig av hva som måtte stå i skytterkretsens egen lov. 

 

(5) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen. 

 

 

§ 3 Oppgaver 
Møre og Romsdal Skytterkrets skal:  

a) Representere Norges Skytterforbund og bistå det i saker knyttet til sportsskyting. 

b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå id-

rettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 

c) Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminlis-

te. 

d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med Norges Skytterforbunds planer.  

e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet 

med størst mulig variasjon og omfang. 

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 

g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund 

og idrettskrets. 

 

§ 4 Kontingent 

(1)Kontingenten fastsettes av skytterkretstinget og betales forskuddsvis. 

 

(2)Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på skytterkretstinget. 

Styret kan anbefale overfor NIF og Norges Skytterforbund at lag, som skylder kontingent eller avgift 

for mer enn ett år, mister sitt medlemskap
1
. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 

 

 

 

                                                 
1
 Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden. 
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II TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 5 Kjønnsfordeling  

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i skyt-

terkretsen skal det velges personer fra begge kjønn.  

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 

slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 perso-

ner. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes 

representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan
2
, når det foreligger særlige forhold, gi dispensa-

sjon fra denne bestemmelsen.   

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende 

oppfyllelse av bestemmelsen.
3
   

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst 

en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i skytterkretsen: medlem av styre, 

valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som 

ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.  

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområ-

de.  

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i skyt-

terkretsen.  

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under skytterkretstinget. Kun 

representasjonsberettiget idrettslag kan fremme forslag til behandling på skytterkretstinget.  

 

§7 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) Arbeidstaker i skytterkretsen er ikke valgbar til verv i skytterkretsen eller overordnede organisa-

sjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i skytterkretsen plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når 

ansettelsesforholdet opphører.  

                                                 
2
 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  

3
 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 
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(2) Arbeidstaker i skytterkretsen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i 

overordnede organisasjonsledd.  

 (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold med skytterkretsen.  

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at skytterkretsen gir de ansatte rett til å utpeke et eller 

flere medlemmer blant de ansatte til skytterkretsens styre.  

(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt
4
 kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.  

(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
5
   

 

§ 8 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til skytterkretsen  

(1) Person som har en avtale med skytterkretsen som gir vedkommende en økonomisk interesse i drif-

ten av skytterkretsen er ikke valgbar til verv innen skytterkretsen eller overordnet ledd. Det samme 

gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økono-

miske interesse i driften av skytterkretsen. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

skytterkretsen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 

representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.  

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt
6
 kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.  

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
7
 

   

§ 9 Inhabilitet  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i skytterkretsen er inhabil til å tilrettelegge grunn-

laget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken.  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i side-

linje så nær som søsken.  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjons-

ledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 

tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 

innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær 

personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

                                                 
4
 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 

5
 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 

6
 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 

7
 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i skytter-

kretsen.  

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte repre-

sentanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes 

standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter 

seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem del-

tar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av 

dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke 

ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlem-

met skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 

avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen der-

som det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det 

og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal ved-

kommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.  

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i skytterkretsen vedtaksføre når et flertall 

av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 

møteleders stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling
8
 eller ved fjernmøte

9
. Ved skriftlig saksbehandling sen-

des kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig ved-

tak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette tref-

fes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere 

med hverandre.  

 (3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

   

§ 11 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse  

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som 

påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt 

arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regn-

skap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.  

 

III. ØKONOMI 

 

                                                 
8
 For eksempel møte per e-post. 

9
 For eksempel møte per telefon/videokonferanse 
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§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Skytterkretsen er regnskaps- og revisjonspliktig. 

 

(2) Skytterkretser med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revi-

sjonsbestemmelser. Øvrige skytterkretser skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og 

revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontroll-

komiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 

(3) Bankkonti skal være knyttet til skytterkretsen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Un-

derslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4) Årstinget skal fastsette et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 

 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 

positiv egenkapital. 

(6) Skytterkretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opply-

ses i note til årsoppgjøret. Skytterkretsen kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra 

skytterkretsen og beslutning fra Idrettsstyret.  

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til skytterkretsens størrel-

se og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreg-

lement knyttet til slike disposisjoner.  

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 13 Skytterkretstinget  

(1) Møre og Romsdal Skytterkrets’ høyeste myndighet er skytterkretstinget som avholdes hvert år in-

nen utløpet av februar måned. 

 

(2) Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til de idrettslag som har representasjonsrett. 

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvar-

lig måte Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 

§ 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullsten-

dig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før ting-

et. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og 

godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

 

(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 
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(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på ut-

sendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjen-

ning av saklisten. 

 

§ 14 Representasjon på skytterkretstinget 

(1)På skytterkretstinget møter med stemmerett: 

a) Skytterkretsens styre. 

b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 

Lag med inntil 25 medlemmer: 1 representant 

Lag med 26 til 50 medlemmer: 2 representanter 

Lag med 51 eller flere medlemmer: 3 representanter 

 

(2)Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utval-

gets/komiteens arbeidsområde:  

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er for-

hindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer. 

c) Valgkomiteens medlemmer. 

d) Revisorer. 

 

(3)Representasjon fra idrettslagene fastsettes av skytterkretstinget etter målbare kriterier.  

 

(4)Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt skytter-

kretsen senest en uke før tinget. 

 

(5)Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

§ 15 Ledelse av skytterkretstinget 

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) represen-

tant(er). 

 

§ 16 Skytterkretstingets oppgaver  

(1)Skytterkretstinget skal: 

a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

c) Velge dirigent(er), referent(er)
10

samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

d) Behandle beretning. 

e) Behandle regnskap for skytterkretsen i revidert stand. 

f) Behandle forslag og saker. 

g) Fastsette kontingent. 

h) Behandle budsjett for skytterkretsen. 

i) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 

j) Foreta følgende valg:  

1. Leder og nestleder med funksjonstid ett år.   

                                                 
10

 Referenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt (e) representant(er). 
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2. 4.styremedlemmer og 4 varamedlemmer med funksjonstid to år. Valgene skjer veksel-

vis på annethvert ting, slik at det hvert år velges to styremedlemmer og to varamed-

lemmer 

3. Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

4. Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnev-

ne representantene. 

5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste skytterkretsting. 

 

(2)Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

§ 17 Stemmegivning på skytterkretstinget 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med al-

minnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte 

eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis 

det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesed-

ler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det 

skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stem-

mer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halv-

parten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig 

mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten 

av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de 

valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 

 

§ 18 Ekstraordinært skytterkretsting 

(1)Ekstraordinært skytterkretsting innkalles av skytterkretsstyret med minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak av skytterkretsstyret. 

b) Vedtak av skytterkretstinget. 

c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i skytterkretsen. 

 

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  
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(4)Ekstraordinært skytterkretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet 

om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 
11

 

 

§ 19 Møter/fellesmøter 

Skytterkretsen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen.  

 

§ 20 Skytterkretsens styre 

(1)Skytterkretsen ledes og forpliktes av styret som er skytterkretsens høyeste myndighet mellom ting-

ene.
12

 

 

(2) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger 

det.  

 

(3)Styret skal
13

: 

a) Iverksette skytterkretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

b) Forestå skytterkretsens daglige administrasjon, representere skytterkretsen utad og utøve 

faglige myndighet innen skytterkretsens grenser. 

c) Påse at skytterkretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at skytter-

kretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en 

forsvarlig økonomistyring. 

d) Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utar-

beide terminlister for dette. 

e) Utvikle skytterkretsens organisasjon og aktivitetstilbud. 

f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.  

g) Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister. 

 

§ 21 Komiteer 

(1)Skytterkretsen skal ha følgende faste komiteer: 

a) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er 

nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 

b) Valgkomiteen velges på skytterkretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på skytterkrets-

tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 

(2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (3) f). 

 

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffe-

saker og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

                                                 
11

 Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte, jf. NIFs 

lov § 2-19 (2). 
12

 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen særkretsen, for 

eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av særkretsgrensene. 
13

 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at 

styret skal ha andre oppgaver i tillegg. 
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§ 23 Avtaler og samarbeid mellom skytterkretsen og næringslivet 

Avtaler og samarbeid mellom skytterkretsen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 

 

§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  

 

§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud 

Idrettsstyret og styret i Norges Skytterforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisa-

sjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom delta-

kelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 

 

§ 26 Lovendring 

(1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært skytterkretsting etter å ha vært oppført 

på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

(2)Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av skytter-

kretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Skytterforbund. Godkjenningen er begrenset til de 

bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Norges Skytterforbund pålegge nødvendig endring for å 

unngå motstrid med NIFs regelverk. 

 

(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av skytterkretsen selv.  

 

 

§ 27 Nedlegging – Sammenslutning  

(1)Skytterkretsen kan bare nedlegges av Norges Skytterforbund. 

 

(2) Norges Skytterforbund har myndighet til å foreta sammenslutning av skytterkretser. Sammenslut-

ning regnes ikke som nedlegging. 

 

(3) Ved nedlegging eller annet opphør av skytterkretsen tilfaller skytterkretsens overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av Norges Skytterforbund. 

 

 

 


