
 

Protokoll                        Møte nr.: 3/15-16 

Møte:  Styremøte i Norges Skytterforbund      Møtedato: Mandag 31. august 2015 

Sted:  Lerduebanen skytesenter, Løvenskioldbanen  

Referent:   Arild Groven 

Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen, Anne Grete Rendalsvik, Gyda Ellefsplass Olssen, Knut Leer, 
Øivind Selnes, Eli Enerstvedt, Ole Henrik Gusland, Siri Vaggen Kanedal, Svein Roger Stamnestrø 
(varamedlem) 
 
Fra Adm.: Arild Groven 

  

   
 
 
Saksliste 
 
Sak nr. 14/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i juni 2015 
Sak nr. 15/15-16 Referat og orienteringssaker 
Sak nr. 16/15-16 Befaring Løvenskioldbanen 
Sak nr. 17/15-16 Plansøknad Løvenskioldbanen 
Sak nr. 18/15-16 Lønnsregulering Generalsekretæren 
Sak nr. 19/15-16 Eventuelt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

14/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i juni 2015 

Vedtak: Protokollen fra styremøtet nr. 2, 29. mai 2015 godkjennes 

 

   

15/15-16 Referat og orienteringssaker 
15.01 Orientering fra fagkomiteene 
Fagkomité rifle: Fagkomiteen har avholdt sitt første møte og har 
bl.a. foretatt en intern arbeidsfordeling i komiteen. Budsjettet er 
justert mht. prognoser. Det ble orientert om resultater fra European 
Games i Baku og EM i Maribor. I EM ble det fire lagmedaljer og to 
finaleplasser. Juniorherrene stod for det beste prestasjonen med 
laggull på 50m 60 sk liggende, kun et halvt poeng fra å sette ny 
verdensrekord. Under WC IPC i Osijek, beviste Sonja Tobiassen 
med sin finaleplass at hun er en av verdens beste SH2-skyttere. 
 
 
Fagkomité lerdue: Det ble orientert fra de ulike 
norgesmesterskapene. I NM Nordisk Trap deltok hele 350 skyttere- 
Ole Undseth sikret seg Kongepokalen ved å vinne NM skeet med 
123 treff innledende, 16 treff i semifinalen og 14 i finalen. Det ble 
norsk seier i landskampen i Nordisk Trap, men dessverre stang ut 
under WC skeet i Gabala. 
. 
 
Fagkomité viltmål: NM 50m er avholdt, uten de helt store 
resultatene. NM Hjort arrangeres 5. og 6. september og er årets 
siste utendørs konkurranse. 
 
Fagkomite pistol: Norgesmesterskapene er avholdt på en 
arrangementsmessig god måte. Det var meget gledelig med Pål 
Hembres sølvmedalje i grovpistol under EM i Maribor. Det er 
foretatt uttak til feltnordisk i Danmark. Fagkomitekonferansen 
avholdes 6.-9. november.  
 
 
15.02 Orientering fra styremedlemmer 
Visepresident Tom Lauritzen rapporterte fra NM 25m bane og fra 
WC IPC i Osijek, Kroatia, hvor han var dommer. 
Styremedlem Eli Enerstvedt har jobbe med å skaffe seg oversikt 
innen utdanningsområdet. 
Styremedlem Ole Henrik Gusland har vært jury/dommer på 
diverse NM innen lerdue. Det vurderes om finalereglementet bør 
endres for neste års NM. Det er viktig å få på plass trener 1 kurset 
innen lerdue, da flere klubber og kretser etterspør dette. 
Styremedlem Siri Vaggen Kanedal orienterte om jenteprosjektet, 
bl.a. jentesamling med nærmere 60 deltagere og eget trenerkurs 
for jenter som går over to helgesamlinger. 
 
15.03 Orientering fra presidenten 
Presidenten orienterte fra general forsamlingen i ESC og spesielt 
prosessen mht. endring av vedtektene i ISSF. Han representerte 
NSF under DFS` Skytterting på Dombås. Presidenten orienterte 
videre om de pågående skytebaneutfordringene. 
 
15.04 Orientering fra generalsekretæren 
Generalsekretæren orienterte om søknader til stillingen som 
sportssjef og den videre ansetteleseprosessen. 
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16/15-16 Befaring Løvenskioldbanen 
Styret foretok en befaring av samtlige baner på Løvenskioldbanen. 
Dette for å bli kjent med de planer som foreligger for banen, samt 
at styret ved selvsyn kunne registrerer status på banen. Ref. 
«Forskriften av 1988», skal baneeier inspisere skytebanen minst to 
ganger pr. år. Årlige inspeksjoner foretas vanligvis av banestyret 
og LAP-utvalget, eventuelt av generalsekretæren. Denne 
befaringen inngikk som offisiell befaring for 2015. 
Vedtak: Det ble ikke registrert større mangler på banen. Merking 
av høyre og venstre begrensning på feltbanen i svingen er 
mangelfull. Det bør ryddes bedre, spesielt områdene rundt 
pistolbanene. 

FS, GS 

 

 

17/15-16 Plansøknad Løvenskioldbanen 
Styret diskuterte hvilke tiltak som skal iverksettes i det tilfelle hvor 
forbundet ikke får tillatelse til å bygge støyvoller rundt lerduebanen 
og viltmålbanene. Det viktigste er å hindre at hverdags-aktiviteten 
på banen blir berørt på en negativ måte. 
Vedtak: Styret gir presidenten og generalsekretæren fullmakt til å 
iverksette nødvendige tiltak gjennom LAP-utvalget. Kontroversielle 
tiltak eller forhold som får økonomiske konsekvenser, skal 
forankres i forbundsstyret før de iverksettes.  

JTBK, GS  

18/15-16 Lønnsregulering generalsekretæren 
Arbeidsutvalget la frem forslag til lønnsregulering for 
generalsekretæren. Generalsekretæren var ikke til stedet da styret 
behandlet denne saken. 
Vedtak: Styret godkjenner arbeidsutvalgets forslag til 
lønnsregulering for generalsekretæren. 
 

JTBK  

19/15-16 Eventuelt 
 
19.1 Godkjenning Landskamp felt som tellende til 
bragdmerket 
FK pistol fremmet søknad om at landskamp felt 2015, skal være 
tellende til bragdmerket. 
Vedtak: Søknaden godkjennes 
 
19.2 Teknisk delegert og leder av jury NM 50/300m rifle 
FK rifle fremmet forslag om at Arne Morten Nyfløt oppnevnes som 
leder av juryen og at Knut Bakken oppnevnes som teknisk 
delegert. 
Vedtak: Styret oppnevner Arne Morten Nyfløt og Knut Bakken som 
hhv leder av jury og teknisk delegert under NM 50/300m rifle 2015. 

 

GEO  

AG 


