
Årsmelding fra hovudstyret 2013 

 

Aktiviteten i skyttarlaget har i år vært som tidligare år, det er en fast gruppe som bruker skytebana. 

Noen  av de ”faste” skyttarane ( stort sett veteranane våre) har deltatt  på forskjellige stemner i løpet av 

året og har oppnådd gode  plasseringar og fine premier.  

Landskytterstevnet ble arrangert på Oppdal, det deltok fem deltakarar på dette stemnet frå oss, 

toppresultata  ble vel ikkje helt som forventa. Enkelte fikk med seg noen standardpremier. 

Det ble arrangert 130 år’s jubileumstevne, 73 skyttere deltok. Jørn Ole Skiri, Rauma vant kl.3-5, V55 Svein 

Hoem, Stryn.V65 Odd Mangne Sæterøy, V73 Harald Stormyr, Aspirant Liv Marit Sætre med fint resultat. 

Laget arrangerte Dugleiksmerkeskyting og skyting om Org. Medalje. 

Resultat og plasseringar frå stemner medlemmane har deltatt på kan finnest på vår nettside og DFS sin sider. 

Skulle gjerne ønskes at enda fleire medlemmar, spesielt de som er klasseførte,  benyttet seg av skytebana og 

at vi klarer å få med fleire skyttarar på konkuranser. Størstedelen av medlemmer er jegere som skyter sine 

30 treningskudd og oppskyting. Hadde vi fått til tiltak og fått mange av disse mer med en å skyte disse 

pålagte treningskudd og oppskyting hadde vært fint. 

Antall medlemmar i laget i 2013: 

Klasse Navn Antall 

1 1. klasse 121 

2 2. klasse 4 

3 3. klasse 4 

4 4. klasse 2 

ASP Aspirant 12 

FRI Fri klasse 0 

J Junior 0 

ER Rekrutt 1 

V55 Veteran 55-64 2 

V65 Veteran 65-72 1 

V73 Veteran 73- 1 

SUM  148 

I tillegg 5 støttemedlemmar 

 

Klasse 1 er hovudsaklig jegerskyttarar.  

I ungdomsgruppa og rekruttering har det skjedd lite i løpet av året. Leiar i gruppa valgte å trekke seg fra 

sitt verv på vårparten. Dette medførte at gruppa ikkje kom i gang med noen aktiviteter utendørs.  Håper 

valgkomiteen har funnet fram til personer i denne gruppa som vil prøve å få aktiviteten opp i igjen i de 

kommende åra. Dette er viktig arbeid i laget for å få inn nye interesserte skyttere, og ikkje minst foreldre 

som kan støtte opp om dette arbeidet.  

Jegergruppa har drevet med sin aktivitet og denne har vært god, se egen årsmelding. 

Gruppa har arbeidet godt og har fått arrangert jegertrening og oppskyting på en god måte. Det har vært en 

auke i medlemsregisteret siden vi la om kontigentsatsene og satser for oppskyting. Disse endringene ser ut til 

å medføre at vi får flere medlemmer og flere kommer på skytebana vår og bruker denne. Endringene har også 

medført en enklere rutine for de som ar ansvarlige for disse skytedagene. 



 

I 2013 ble det startet opp med ”Bedriftskyting” sammen med de andre skytterlaga i Vestnes. Det var flere 

lag som var med på denne skytinga, så det ser ut til at dette er og kan bli ett populært tiltak. Det er plass til 

enda flere bedriftslag så det blir spennende å sjå utviklinga framover. Skytinga ga også skytterlaga noen 

tiltrengte kroner i kassa av overskuddet. 

Skytebaneområdet, kun nødvendig vedlikehold på skiver utendørs og nødvendig rydding av skog/ kratt fram til 

200m er utført. Det står igjen bak 200m og oppover som må takas  til vinter/ våren før utendørskytinga 

starter opp igjen.  

Kulefang på 15M måtte endres. Etter at det oppstod en situasjon der kule rikosjerte tilbake til standplass, 

måtte det utførast strakstiltak. Det ble laget ”bokser” som innholder gummigranulat (etter anvisning fra 

KME) som er plassert bak hver skive som fanger opp kulene. Denne løsninga fungerer veldig fint samt at det 

blir stort sett støvfritt og demper også lyd. 

Opprydding og maling av gulv ble utført på begge standplasser. Ny innkjøpte gummimatter osv er på plass. 

Nødvendig maling utendørs på hus ble utført. I forbindelse med stevne ble en del gamle pc’er byttet ut, lokal 

bedrift ga oss noen brukte bærbare pc’er som ble rensket og oppgradert til vårt formål. Utstyr på den 

skytetekniske delen begynner å bli ganske bra etter hvert. 

Den økonomiske situasjonen må sies å være bra. Sal av jaktammunisjon, kiosk, medlemskontigenter osv. gir 

oss stort sett de inntektene vi får inn.  

Det ble innkjøpt varmepumpe på innendørsbane. Det gir en bedre og mer effektiv oppvarming, samt at trolig 

strømforbruk går noe ned. 

Laget har blitt tildelt gavemiddlar frå diverse firma, en avtale med Tafjord Marknad og diverse andre 

bidragsytarar. Vi fikk kulturmidlar frå kommunen, grasrotmiddlar, mva kompensasjon osv. Ansvarlig for den 

økonomiske sida i laget har vært flinke til å finne fram og søke på diverse  midlar og støtteordningar. Vil 

sende en takk til alle som støtter oss økonomisk og på andre måtar i året som har gått. 

Tresfjord Skyttarlag vil få takke grunneiarar / tillitsvalde og medlemmer for året som har gått. 

For styret i Tresfjord Skyttarlag 

Hans J. Frostad 

Formann 

 


