
Referat fra styremøte 3-2014, NT skytterkrets, tirsdag 3. juni 2014, kl. 1830, på Kjells 
Kro, Gråmyra, Levanger. 
 
Følgende møtte:  
Pål Kristiansen 
Nils Håvard Dahl 
Erik Stai 
Finn Jarle Sørli 
Steinar Ulvik 
Kjell Åke Andresen 
Forfall: Knut Bakken 
 
 
Sak 16/14:  Referat fra møte 6. mars 2014.  
  Overskrift i sak 15 skal rettes til sak 15/14. (Ikke sak 15/15) 
  Ellers ingen merknader. 
 
Sak 17/14:  Terminliste 2015. 
  Jf Fellesreglementet pkt. 1.4.1.1.  
  Det gjelder følgende frister for søknader om stevner:  
  Fra klubb til krets innen 30.06. 
  Fra krets til fagkomité innen 30.10. 
 
  Fagkomiteene bes gi lagene anledning til å melde stevneønsker. I   
  utgangspunktet følges årets terminliste med justeringer for neste års datoer og 
  helligdager.  
 
  Midt-Norsk i fripistol, silhuett, VM fin/grov og felt fin/grov skal i 2015  
  arrangeres i Nord-Trøndelag. Klubber som er interessert i å arrangere MNM og 
  KM melder ifra til fagkomiteen.  
 
  Fagkomité pistol sender sitt forslag til Sør-Trøndelag for å unngå   
  stevnekollisjoner. 
 
  For grov og militær bør mesterskapene ikke legges til de første stevnene, helst 
  etter 15/6. 
 
  Siste helg i august, eller første i september holdes av til Landsdelsmatchen med 
  Sør Trøndelag som arrangør. 
 
Sak 18/14:  Rapport fra fagkomiteer og kasserer. 
  Finn Jarle opplyste at fagkomiteen har hatt ett møte og fordelt arbeidsoppgaver. 
  Steinar viste til avtale om at Jørn Buchholdt tar seg av terminlista.  
  Kasserer rapporterte om utsending av fakturaer pålydende i alt kr. 56.920.  
  12 flere medlemmer i år enn i fjor, nå 1053 medlemmer. 
 
Sak 19/14:  Landsstevnet rekrutt. 
  Finn Jarle bes rapportere til lederen om antall deltakere, klubber som deltok og 
  noe om resultater som ble oppnådd.  



  Neste år går landsstevnet i sammenheng med Ungdomslekene på Lillehammer, 
  noe som bør gjøre det ekstra interessant å delta. Klubbene oppfordres til å 
  planlegge deltagelse. 
 
Sak 20/14:  Dommerkurs. 
  Det ble fra 2. til og med 4. mai arrangert dommerkurs på Bergsmoen i Grong 
  med Helge Olden som kursleder. Alle 6 deltakerne på kurset bestod med gode 
  resultater. 
 
Sak 21/14:  El-dommerkurs 15. og 16. november 2014, i Lånkehallen, for pistol og 
  rifledommere. 
  Kurset holdes med Helge Olden som instruktør/kursleder. Dommere i Sør-
  Trøndelag inviteres til å delta. Helge godtar opp til 20 deltagere i alt. 
  Sekretæren underretter lagene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skytterkrets. 
 
  Påmeldingsfrist: Innen fredag 24. oktober 2014.  
  Påmelding med følgende opplysninger: 

- deltagers navn og fødselsdato 
- klubb 
- e-postadresse  
- mobil tlf 

  sendes til NTSK’s sekretær: Kjell Åke Andresen på e-post:   
  kjellandresen45@hotmail.com innen 24. oktober 2014.  
 
Sak 22/14:  Eventuelt. 
  Erik orienterte om arrangement av WC IPC på Rica Hell i uke 8 i 2015. 
   
  Kretsen vedtar innkjøp av den siste utgaven av Regler for pistolskyting til 
  kretsens dommere som ikke har utgaven som gjelder fra 20. februar 2014. 

 Sekretæren bestiller for utsending til aktuelle klubber og ber om felles regning 
 til kasserer i NTSK. 
  
 Statutter for Midt-Norsk Mesterskap. Erik gikk gjennom forslag til revisjon. 
 Han fikk en del kommenterer for videre arbeid.  
 
 Klubbene henstilles til å være effektive ved avvikling av stevner. Sørg for å ha 
 tilstrekkelig med dommere/skrivere slik at avviklingen blir effektiv. 

 
Neste møte samme sted og tid: torsdag 25. september. 
 
 
Kjell Åke Andresen 
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