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1. NAVN/LOGO/SLAGORD 
                                                           

Turene kalles for ”Fisketur” med etterfølgende årstall for året turen  
arrangeres. Vårt slagord skal være: ”La Fisken Leve”. 

 
2. DELTAGERE 
 

Det settes en grense på 13 deltagere. Disse 13 skal være faste. Deltagere som ikke har 
deltatt de siste 3 turer kan ekskluderes av årsmøtet med 2/3 dels flertall. Evt. nye 
deltagere skal være faste, og må godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall. Fra 30.06.07 
er følgende 12 personer faste deltagere: Are, Dag, Espen, Lasse, Morten, Runar, Svein, 
Thomas, Trygve, Øystein, Terje og Kjetil. 

 
3. TID/STED 
 

A. Turen legges primært til fjellet, men lavereliggende plasseringer kan 
forekomme under spesielle omstendigheter, max 3-3,5 timers kjøring fra 
sivilisasjonen. Vi reiser en langhelg (torsdag-søndag), med avreise den andre 
torsdagen i september. I år med jub.tur erstatter denne tradisjonell hyttetur. 

  
B. Hytta skal inneholde sengeplasser til alle. 
 
C. Hvert 5. år arrangeres jubileumstur. Turen skal foregå i løpet av  

våren. Reisemål, turopplegg, varighet og prisramme fastsettes av 
årsmøtet, senest året før turen skal foregå. 1 person fra hver AG  
skal danne gruppen som ordner det praktiske.  
 

4. BUDSJETT/PRIS 
 

A. Deltagerlisensen fastsettes av årsmøtet, og er for tiden kr. 1.400,-  
(Hytte/utflukt: 850, Mat 350, Konk. 100, Tipping 100) Dette gir en ramme på 
totalt kr. 16.800,- Lisensen skal betales uavhengig av deltagelse, med 
betalingsfrist 30/6. 
Beløpet er spesifisert til å dekke følgende utgifter: leie av hytte/utflukt fredag: 
10.200,- Mat/øvrig: 4.200,- Konkurranse: 1.200,- Tipping: 1.200,- 

 
B.       Evt. overskudd overføres til neste jubileumstur. 
 
C.       Småskader av typen knuste glass/hendelige uhell dekkes av  

      felleskontoen. Dersom andre materielle skader oppstår som  
      følge av overlegg eller grov uaktsomhet, avgjør flertallet av  
      deltagerne på turen hvorvidt dette skal dekkes av alle, eller av 
 de(n) som har utført skaden(e). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.       ARBEIDSOPPGAVER 
 

Alle deltagere pålegges kjøkkentjeneste etter instruks fra AG3. 
 
Kjøkkentjeneste innebærer følgende oppgaver: 
• pådekning av nødvendige hjelpemidler som asjett, kniv og lignende 
• tilbereding av mat 
• mangler underveis i måltidet må straks skaffes til veie etter de spisendes 

etterspørsel 
• etter måltidet skal alt av servise og mat ryddes unna 
• servise renses for matrester, skylles og settes i oppvaskmaskin, samt ryddes på 

plass etter at maskinen har gjort sitt 
• matrester plasseres på et dertil egnet sted 

 
6.        ARBEIDSGRUPPER 
 

A. Turene organiseres ved hjelp av 4 arbeidsgrupper (AG 1-4). 
Hver gruppe består av 3 personer, slik at alle deltagerne er plassert i en gruppe. 
Det er ikke anledning til å reservere seg fra deltagelse i en av gruppene. 

 
B. De 4 arbeidsgruppene, og deres ansvarsområder er: 

• AG1 har ansvar for: 
- at hytte leies iflg. vedtekt nr. 3 og 4. 
- å sørge for at TV og musikkanlegg medbringes dersom dette ikke finnes i 

hytta 
- å sende ut informasjon om hytta til deltagerne ca. 4 uker før avreise 
- å lage et eget aktivitetsopplegg på fredagen 
- at det medbringes utstyr til amatøropptak fra turen 
- å forestå all evt. kontakt med utleier i forb. med turen 
 
• AG2 har ansvar for: 
- å stå for konkurransen iflg vedtekt nr. 7 
 
• AG3 har ansvar for:  
- å arrangere og lede årsmøtet iflg. vedtekt 8 
-      å lage årsrapport iflg. vedtekt 9 
-      LFL’s hjemmeside på Internett 
-      kjøreliste, kjøkkenliste, romfordeling 
- felleskontoen 
 
• AG4 har ansvar for: 
-      å sette opp meny og fullstendig handleliste; samt foreta de  

                nødvendige innkjøp i samsvar med denne 
-     å levere tipping 
 

C. Ved brudd på vedtekter kan årsmøtet vedta straffereaksjoner mot personer som 
bryter disse. Dette kan f. eks. være at man pålegges ekstra arbeidsoppgaver 
neste tur man deltar. 

 
 



 

 

7. KONKURRANSE 
 

A. Turen skal inneholde konkurranse. AG2 står for planlegging,  
gjennomføring og premieseremoni. 

 
B. Konkurransen deles i 2. En del holdes inne fredag etter middag. Del 2 holdes 

ute lørdag før tippekampen. Inne- og utekonkurransen skal dessuten bestå av 2 
ulike deler; i alt 4 grener. AG2 skal tilstrebe at utekonkurransen lørdag starter 
senest kl. 12:00; dog ikke tidligere enn 11:00, og avsluttes senest 15:30; dog 
ikke tidligere enn 14:30. 
Det skal gå minst 5 år før en konkurransegren kan brukes på nytt. Unntak for 
luftgeværskyting. Minst 1 av både inne- og utelekene skal være nye hvert år. 

 
C. Poeng gis etter årsmøtets bestemmelser (se vedlegg). Ved  

likt resultat i en av grenene, avholdes omkamp. Dersom 2 eller flere havner på 
samme poengsum totalt; altså etter at alle 4 grener er gjennomført, kommer 
skilleregler inn. Den går foran som har høyest plassering i en av de 4 avholdte 
grener. Er det fortsatt likt gjelder nest høyeste plassering osv. Er det likevel 
umulig å skille deltagerne avholdes omkamp i sist avholdte utegren. 
Poenggivningen skal være åpen, slik at alle kan følge med i sin egen status 
underveis. 

 
D. Diskvalifisering kan komme i bruk i tilfeller der deltagerne: 

- ikke følger reglene angitt av AG2, eller jukser 
- ikke tar del enkeltgrener  
Juks og fanteri medfører advarsel. Andre gangs forseelse fører til 
diskvalifikasjon fra aktuell gren, og 0 poeng i resultat. Diskvalifikasjon kan 
kun gjennomføres av AG2. Avgjørelsen er suveren. For seier i konkurransen 
kreves deltagelse i samtlige 4 grener. 

 
E. Sammenlagtvinner og jumbo skal tildeles hver sin t-skjorte som synlig bevis på 

egen fortreffelighet/utilstrekkelighet. Det skal tydelig fremkomme plassering, 
med en treffende kommentar og passende bilde/tegning. 

 
F. Før første innegren foretas en uhildet trekning for å bestemme  

rekkefølgen i første øvelse. I neste gren starter den personen som ble sist i 
første øvelse. Nr. 1 i første gren avslutter dermed andre gren. Samme system 
gjelder for 3. gren; men da med poengene sammenlagt etter de 2 første 
øvelsene som grunnlag. Til slutt starter 4. og siste gren med den som ligger sist 
etter 3 grener sammenlagt osv.   
 

G. Offisiell poengskala skal benyttes til poenggivning også der én  
hovedgren er delt inn i flere ”undergrener”.  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

8. ÅRSMØTE 
 

A. AG3 er ansvarlig for arrangering av årsmøtet, som beskrevet i  
denne vedtekten. 

 
B. Årsmøtet avholdes en gang pr. år, en fredag i februar eller mars. 
 
C. For at årsmøtet skal kunne avholdes må minst 8 personer delta.  
  AG3 har plikt til å finne den fredagen som passer for flest mulig. 

 
D. Innkalling og årsmelding må sendes deltagerne senest 2 uker  

før årsmøtet.  
 

 
 E. Årsmøtet holder følgende dagsorden: 

• Visning av amatøropptak fra siste tur 
• Konstituering (AG3 er ordstyrer/referent) 
• AG3 gjennomgår årsmeldingen (se vedtekt 9) 
• Forslag til behandling 
• Eventuelt 
• Bankett  

 
F.      Referat/papirer sendes alle deltagerne senest 4 uker etter møtet. 
 
 

 
9. ÅRSMELDING 
 

Årsmeldingen skal inneholde følgende emner: 
• regnskap/budsjett for siste tur 
• resultatliste fra konkurransen 
• deltagerliste 
• adelskalender for konkurransen 
• evt. kommentarer fra AG3 
• saker/forslag til behandling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VEDLEGG: 
 

POENGBEREGNING – KONKURRANSEN 
(Vedtekt 7C) 

 
Nr. Poeng 
1 40 
2 30 
3 24 
4 20 
5 16 
6 14 
7 12 
8 10 
9 8 
10 6 
11 4 
12 2 
13 0 

 
Ved antall deltagere færre enn 13, starter poengene på nr. 1 
 
 
Reisemål 1988 – 2007: 

1988 – 1991: Torpo 

1992 – 1993: Rødberg 

1994:   Bergastøl 

1996 – 1999: Lykkja 

2000:   Beitostølen 

2001 – 2002: Trysil 

2003:   Antibes 

2004:   Gaustadtoppen 

2005:   Gautefall 

2006:   Lykkja 

2007:   Beitostølen 


