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  31.10.2022 

ÅRSMØTE  
 

 

for  

 

Tresfjord Skytterlag 

  2022 
 

 

Onsdag 09. november 2022 

 

kl.18.00 

 

Etac Bil AS Tresfjord møterom 
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Årsmelding for Tresfjord Skyttarlag 

2022 
 

 

Hovudstyret har vore samansett slik: 

 

Formann Hans J. Frostad  

Nestformann Jøran Kjersem  

Kasserer Alf Henrik Håker 

Styremedlem Oddgeir Lindset  

Styremedlem Ingeborg M.O. Kjersem   

1.varamedlem Trond Lindset 

2.varamedlem Kirsti Øvstedal 

 

Formann Ungdoms utvalg Ingeborg M. O. Kjersem 

Medlem Geir Falch 

Medlem Tor Elling Kjersem 

Hjelpe medlem er  Inga H. Thorsen,  Liv Marit Sætre og Benedikte Falch. 

 

Formann Jegergruppe Geir Hoel  

Medlemmer Se årsmelding frå Jegergruppa 

  

Ammo-forvalter Hans Jakop Frostad 

 

Revisor: Øyvind Granberg 

 Knut Romestrand (Sa fra seg gjenvalg – ingen ny valgt) 

 Tor Elling Kjersem har på forespørsel fra styret i ettertid  

 Sagt seg villig til å være revisor.  

 

Banekontakt Hans Jakop Frostad 

 

Det har i løpet av året vært 2 styremøte og ordinært årsmøte, der i alt 8 saker er blitt behandla. 

I tillegg har det blitt arrangert gruppemøte, telefon møter ol. 
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Årsmelding fra hovudstyret 2022 
 

Antall registrerte medlemmer i laget i 2022: 

Klasse Navn Antall 

 

1 1. klasse 133 

2 2. klasse 3 

3 3. klasse 2 

4 4. klasse 2 

5 5.klasse 0 

NV Nybegynner voksen 7 

NU Nybegynner ung 7 

R Rekrutt 0     

J Junior 2 

ER Eldre Rekrutt 2 

EJ Eldre Junior 2 

V55 Veteran 55-64 1 

V65 Veteran 65-72 1 

V73 Veteran 73- 3 

SUM  161 

 

I tillegg 6 støtte medlemmer 

Medlemmer 26 år og yngre, 21 

Bet. Medlemmer 26 år og yngre, 9 

Ca 6000 skudd er avfyrt på skytebana, inne pluss ute. 

Den største gruppa, Kikkertklassen, er jegere som trener og skytter storviltprøve.  

 

Nok ett år er bak oss. Det har vært ett år med noe redusert aktivitet. Det er noen ungdommer 

som har skote innendørs i løpet av året, men utendørs har det ikke vært stor aktivitet. 

Også i seniorklassene har det vært liten aktivitet. Men jegerne har hatt sine treninger og 

oppskyting for jakt som normalt.Ca. 100 jegere har hatt sine treninger og skyteprøve hos oss. 

 

Det var planlagt Tresfjordstevnet bane i mai. Men store nedbørsmengder og flom på våren tok 

en del av vegen opp til skytebana og det ble valgt på den tid å avlyse stevnet. Det var usikkert 

på om vegen var tilstrekkelig kjørbar og valgte å ikke benytte den for sikkerheten. 

Vegen er vurdert sikker nok for begrensa bruk, men er pr. dato ikke utbedra. 

 

På anlegget har det ikke blitt utført store ting. Kun noen justeringer på kulefang og sikra 

erosjonsområder med singel grus. Dekkplater skiver på 100 m holdet blir utbedra nå i høst. 

Det har blitt oppgradert stevnestyring med tilhørende programvare til Pegasus som gir oss 

mulighet til å vise skytinger ut på nett live. 

 

Klubbhus står fortsatt på ønskeliste, men slik priser er på materiell nå er det nok lurt å vente. 

Alle kostnader, renter og andre ting har øket kraftig i løpet av året. Også priser på ammo og 

ladekomponenter har økt i pris. Tilgang til ammo og komponenter har også blitt vanskelig å få 

tilgang til. Hvordan dette blir i 2023 er usikkert, men skytterlaget har allerede kjøpt en god del 

av ammunisjonen som jaktgruppa skal bruke i 2023. 

 

Noen av skytterne har deltatt på forskjellige stevner i løpet av året og har oppnådd gode 

plasseringer og fine premier. I hovedsak Alf-Henrik Håker som farter rundt og har skote 

veldig gode resultater med topp plasseringer. 
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Andre resultat og plasseringar frå stemner medlemmane har deltatt på kan finnest på vår 

nettside og DFS sin sider. 

 

Laget har blitt tildelt kulturmidler frå kommunen, Grasrotmidler og Frifond..  

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

 

Tresfjord Skytterlag er 140 år i 2023. Det planlegges en markering av dette, blant annet å 

arrangere vårt stevne i løpet av mai som jubileumstevne. 

 

I 2023 vil medlemmer ikke få medlemskontingent sendt fra oss lokalt. Det er vedtatt at 

innkreving skal skje sentralt fra DFS. Det vil ikke påvirke medlemskontingenten nevneverdig. 

Nytt av året blir også at de som ønsker det vil få mulighet med forsikring av våpen og utstyr 

gjennom DFS. Nærmere info om dette vil bli sendt ut på epost, melding, i brevs form fra DFS 

ved årsskiftet. 

 

Tresfjord Skytterlag vil få takke grunneiere som har stilt seg positive til fortsatt ha en 

skytebane i Tresfjord og alle tillitsvalde og medlemmer som har stilt opp for året som har gått. 

Og så får vi håpe og tru at ting endrer seg til det positive i 2023 og at aktiviteten kan bli bedre  

i det nye året. 

 

For styret i Tresfjord Skyttarlag 

 

Hans J. Frostad 

Formann 


