
Møte I arbeidsgruppa for Vestviken region 

I Sandefjord 27.10.2013 

Tilstede: Johny Sandbæk, Marius Halvorsen, Arild Sørensen, Vigdis 

Gjone. 

Fravær: Jarle Flathus, Line Ridderstrøm, Ragnar Evensen. 
 

 Beskrivelse: Ansvarlig: 

Sak 1: Etter forrige møte har vi vært på besøk i 2 klubber. 

Line og Johny var på besøk fredag 11.10 hos Kongsberg 

Bueskyttere. Klubben har stor aktivitet, men de har nå en 

trener som ukependler til Rjukan. Klubben kjører 

nybegynner kurs etter  litt ny og gammel metode. Men 

de trenger hjelp til å lære opp foreldre feks 

aktivitetslederkurs. De ønsker også hjelp til å vise 

medlemmene at bueskyting også er morsomt i 

utesesongen, de blir borte da, noen kommer tilbake på 

høsten, men ikke alle. De føler at de har nok med 

klubbarbeid, tror ikke de har en som kan stille i styret. 

Forslag: Treningssamarbeid med klubber i regionen som 

har ”gode skyttere”. Som er med i satsningsgrupper og 

landslag. De kommer på besøk i klubben, viser seg fram 

og kanskje kjøre en liten konkurranse med alle. 

Forslag: Johny hadde sagt til klubben: Arrangere et 

ministevne på sommeren på torget eller lignede, for å 

vise seg frem. 

Marius og Vigdis besøkte Tønsberg torsdag 10.10. De 

ønsket å vite om hva regionen skal gjøre annerledes, enn 

den forrige regionen. Og de mente at samarbeid med de 

store klubbene kunne gi dem en ny frisk. De har 

problemer med å få nok folk, spesiellt kvinner med i 

styre. De har bare mannlige skyttere. Og bare en rekurve 

skytter. De stiller med to til styreverv. Roy G og Arild 

Sørensen. 

Line har fått svar fra Hønefoss og Drammen på epost. 

Drammen: sliter med å få skyttere i annet en trad. Ønsker 

samarbeid om Rec og Com. Trenger trenerkurs + 

stevnearrangørkurs + etikkkurs. De har en person til 

styreverv Rune Kyhaug Karlsen. 

Hønefoss: de ønsker også samarbeid for å få hjelp til 

flere ting. Det å ha noen å lufte problemområder med, vil 

lette også.  

Marius har prøvd å få kontakt med Horten. Vi prøver å få 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en annen adresse eller telefonnummer. 

Jarle har tatt kontakt med : 

Grenland: Brigitte og Roger ønskaer regionen åpnet. Nå 

har de mistet treningsstedet sitt. Og klubben har bare 3-5 

aktive skyttere. De fleste ønsker bare å skyte. 

Akkerhaugen: Har bare noen som skyter i innesesongen. 

Og de blir borte når utesesongen kommer. Jarle vil stille 

selv til et verv. 

Marius 

Sak 2 Forslag til regionen: 

Bruke Akkerhaugen banen til et samlingssted. For 

trening, kurs, konkurranser. Stedet ligger fint til med 

hytter og campingplass like ved. 

VIK fører regnskap for regionen. 

 

Sak 3 Arbeidsgruppens forslag til de ulike verv: 

Styre: 

Leder: Jarle Flathus, Akkerhaugen 

Nest leder: Rune Kyhaug Karlsen, Drammen 

Styremedl: Kvinne, Horten 

                  Kvinne, Konsberg 

Vara medl: Line Ridderstøm, Sandefjord 

                  Marius Halvorsen, Larvik 

 

Valgkomite: 

Leder: Roy, Tønsberg 

Medlem: Dame Sandefjord 

               Mann Sandefjord 

Vara medl: Brigitte, Grenland 

 

Revisorer: 

Vigdis Gjone, Larvik 

Arild Sørensen, Tønsberg 

Vara: Jørn Gjone, Larvik 

         Linn Mari Bruun, Tønsberg 

 

 

Sak 4 Arbeidsoppgaver innen 10 november: 

Sjekke om Kongsberg kan stille med en dame som 

styremedlem. 

 

Sjekke om Horten kan stille med en dame som 

styremedlem. 

 

Line 

 

 

Marius 

Sak 5 Forslag til stiftelsesdokument ble delt ut og vi gikk 

igjennom ulike paragrafer. 

Lovnormer for regioner 

Johny 

 

 



Særkretsen skal: 

§ 2c. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne 

nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. 

Vi mener at dette er NBF sin arbeidsoppgave. 

§2f. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av 

idrettsanlegg. 

Vi mener at dette er en byggefaglig oppgave som vi ikke 

kan gjøre. Sjekker med NBF. 

Representasjon på særkretsting: 

§ 14 b. Representanter fra idrettslagene etter følgende 

skala. 1) R kan baseres på medlemsantall. 

Vi ønsker 2 representanter fra hver klubb. Slik at ikke de 

stor skal få all makt. 

Sende ut stiftelsesdokument til alle klubber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johny 

Sak 6 Innkalling til stiftelsesting må sendes alle klubber innen 

10 januar 2014. 

Vigdis 

Sak 7 Bestille lokalet til Vestfold Idretts krets til stiftelsesting. 

Ting: 30 mars 2014 kl 1400. 

Vigdis 

Sak 8   
 

 

Er det noe jeg har glemt, si ifra. Takk. 

Neste møte søndag 8 desember kl 14 i Sandefjord. (Er det ikke saker, 

utsettes det) 

 

 

Kvelde 3 november 2013 

 

Vigdis Gjone 

Ref. 


