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   Ulefoss Røde Kors-hus 

Kl. 18.00. 
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10. Nye skytterhus. 
 



 ÅRSRAPPORT FOR HOLLA SKYTTERLAG 2013 

Styrets beretning. 
Styret har i år bestått av følgende medlemmer. 

 Leder:    Jan Erik Bjerklund 
 Kasserer:   Ole Albert Juliussen 
 Sekretær:   Aud Thorstensen 
 Styremedlemmer:  Sven Ove Bjerklund 
     John Gary Tofsland 
 

1 vara til styre:  Jens Kristian Herregården 
2 vara til styre:  Rune Nilsen 
       

Ungdomsutvalget:   Knut Jørgen Thorstensen (Leder) 
 
 
Det er avholdt 8 styremøter i hovedstyret i løpet av året, og behandlet 57 saker.  Det har også blitt noen 
uformelle møter på banen i året som er gått.  

I følge årsmeldinga, er medlemstallet klassevis fordelt slik: 

  2013     2013   

Klasse 5.   0 stk.      Klasse J:     2 stk.    
Klasse 4.   5 stk.     Klasse ER:    0 stk.    
Klasse 3.   6 stk.    Klasse R:      1 stk.    
Klasse 2.  7 stk.    Klasse V55: 2 stk.    
Klasse 1.  194 stk.   Klasse V65: 8 stk.    
Klasse ASP 27 stk.    Klasse V73.  2 stk.    
 
Sum alle klasseførte skyttere : 254  
Sum 30 - skuddskyttere :   458    Andre 30-skudds skyttere :  204  
Sum medlemmer:    258    Ant. Støttemedlemmer :  4 
Sum medlemmer 25 år og yngre:  62  
 
Totalt antall avfyrte skudd av skytterlagets  medlemmer i 2013: 32720 (2012: 26040)     
Subsidier til ammunisjon i 2013: 25337,- (2012: 16975) 
Subsidier til løp i 2013: 1 stk. kr.1000,- (2012:  
 
Telemark Politidistrikt har også i år trent på vår bane og skyter i henhold til utdanningsprogram. I den 
forbindelse snakker v i om antall oppmøter på skytebanen av ca.428 polititjenestemenn. Antall skudd avfyrt 
i løpet av året blir ca.224 000 skudd.  (2012: ca.700 polititjenestemenn, og ca. 80 000 skudd).  
 

Skytterlaget vil nok en gang få gratulere (Snuppene i sentrum) Miriam Jeanette og Idun med deres 
fremragende prestasjoner gjennom året, og deres iver og motivasjon for å trene.  Det viser hvor viktig det 
er med treningsgrunnlag for å prestere i konkurranse-r.  

Til tross for et greit antall aktive skyttere, er det relativt få som deltar på stevner.  De som gjør det presterer 
meget bra, og året 2013 har også vært et sportslig godt år for skytterlaget.  Våre skyttere har deltatt på 94 
forskjellige stevner rundt om i landet i løpet av året. 
Som vanlig, er det på 100-meteren det leveres best og da i første rekke blant ungdommen, men også blant 
våre seniorskyttere har vi meget sterke utøvere.   

Det er gledelig å se at det i år har vært en liten økning av nye seniorskyttere som har vært på 
treningskveldene.  Vi håper at vi også skal få ”vekket tilbake” flere av våre gode seniorskyttere som har 
innvilget seg en hvileperiode. 



Innendørsskyting er både morsomt og viktig i treningsarbeidet og i å sikre nyrekruttering til laget.  Av 
den grunn ble innendørsbanen til Mælum leid i 2012/2013 også.  Belegget var bra, også på Skyteskolen 
som vi arrangerte høsten 2012 deltok det 10 aspiranter, hvor flere har fulgt med over til banesesongen. 

Standplassbygget og vårt trofaste skytterhus har fått en skikkelig ansiktsløfting i år.  Også her møtte 
medlemmer opp for en laginnsats som vi er stolte av. 

Samarbeidsavtalene med SparBank1Telemark (sponsor) og Telemark Politidistrikt (leie av baneanlegg 
for trening), forløper greit og gir laget inntekt.  Det samme gjør avtalen om Bingospill med Egil Hesland 
AS.  Videre er jegerprøveskytinga kilde til svært viktig inntekt for laget.  Laget har i tillegg mottatt 
midler gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kulturmidler fra Nome kommune, samt Frifondmidler. 

SpareBank1Telemark, har innvilget oss lån på inntil 3,5 mill. 

Etter søknad fikk vi tildelt kroner 470.000 fra Sparebankstiftelsen Holla og Lunde.  Dette var beløpet som 
vi manglet for at totalbudsjettet og kostnadsrammen for byggeprosjektet vårt med nytt skytterhus og 
innendørs skytebane kom i balanse, og at spillemiddelsøknaden ble godkjent.  Nå er det bare å håpe at 
Nome kommune ”skyver” vår tildelingssøknad oppover på den prioriterte lista. 

Nome kommune har etter søknad fra oss bevilget oss kroner 200.000 til byggeprosjektet, pluss at de har 
bevilget kroner 50 000 i 5 år til rentenedbetaling. 

Vi har satt bort regnskapet for byggeprosjektet til Nome Regnskap Center v/ Marit Jørgensen, dette blant 
annet for at regnskapet skal revideres av autorisert revisor (krav fra fylkeskommunen). 

 

Det jobbes hele tiden med å bedre tilbud og fasiliteter på skytebanen, slik at standplassbygg og det 
elektroniske skivemateriell til enhver tid er i forskriftsmessig stand.  Telemark Skyttersamlag har inngått 
skriftlig avtale med oss om oppbevaring av deres elektroniske skivemateriell for både Stang- og 
Felthurtigskyting.  Samlaget har også bevilget økonomiske midler for istandsetting av disse 
arrangementene. 

Hva gjelder lagets satsingsområder i tida som kommer, er rekrutteringsarbeidet et tilbakevendende tema.  
Laget kan aldri bli for aktive her, men det er også i 2013 lagt ned grundig og godt arbeid av 
ungdomsutvalget og foresatte i gjennomføring av skyteskole med påfølgende veiledning og treningstips 
gjennom forskjellige tema, s.s. feltskyting – baneskyting.   

Arbeidet med prosjektet; ”Nytt skytterhus med innendørsbane”, har krevd mye tid og ressurser for å 
komme med på de forskjellige søknader innenfor faste tidsfrister.  Øistein og Sten Helge har lagt ned 
stort arbeid med å få på plass tegninger og kostnadskalkyler innenfor de gjeldene forskrifter og tidsfrister.  
Samarbeidet med grunneier for å få tillatelse til å bygge nytt på baneområdet, samt å utvide areal, har gått 
greit.  Samarbeidet med teknisk avdeling i Nome kommune, forløper greit og positivt. 

1. november kunne vi arrangere ”Kranseskål” ved at taket var på plass og tett. Utdypende detaljer fra 
byggeprosessen, under post 10 på dagsorden. 

 

Styret takker alle aktive og deres støttespillere for et godt år.  Videre takkes samarbeidspartnere og alle de 
som på positiv måte har hjulpet laget i dets virke i 2013.  

 

For styret 

Jan Erik Bjerklund, leder. 

 
 

 
 
 
 



Ungdomsutvalgets årsberetning 2013 
 
Ungdomsutvalget har i 2013 bestått av Knut Jørgen Thorstensen (leder), Øyvind Bjerklund, Svein Reidar 
Karlsen og Marianne Borgen.  
Ungdomsskytterne som har deltatt ute på stevner har i alt vesentlig bestått av Stine Bjerklund kl. ASP, 
Tea Solberg Borgen kl. R, Miriam Bjerklund kl. J og Idun Borgen Oppedal kl. J. I tillegg til disse har 
noen av våre nye aspiranter fra skyteskolen 2012 også prøvd seg ute på stevner. Dette gjelder, Jon Aslak 
Erichsrud, Anne Marthe Erichsrød, Jarl Bendik Fæhn, Martine Hosen, Lars Olav Melteig, Thea Aurora 
Nordh, Linn Andrea Gaaren og Brian Olsen. 
 
Innendørstreninga startet opp i oktober -12 og gikk frem til felt sesongen startet. Det ble avholdt 
skyteskole innendørs høsten 2012 og 10 elever deltok. De fleste av disse fortsatte treningen resten av 
sesongen. 
  
Når det gjelder sportslige prestasjoner vises det til egen rapport for dette. I år var det bare  
Idun og Miriam som deltok på LS i Oppdal.   Samlagsmester i R på bane i Tørdal ble Tea Solberg 
Borgen. Vi gratulerer. 
 
Nettsiden til Holla skytterlag er ikke blitt oppgradert med tanke på at de unge kan gå inn å se sine 
resultater eller andre ting som har med skytemiljøet å gjøre. Siden er ikke i samsvar med DFS profilering 
med like hjemmesider.  
 
De etablerte Holla skytterne må bli flinkere til å ta med seg unge og nye skyttere ut på stevner så de kan 
komme seg videre i karrieren. Dette har klubbens skyttere vært dårlig på så langt. 
   
I høst har Holla Skytterlag på nytt satset på skyteskole. I skrivende stund har det blitt avholdt tre 
kurskvelder av 6 kvelder og 6 nye aspiranter deltar.  Høyeste prioritet er fortsatt  å bidra til å skape et 
godt og inkluderende miljø for ungdomsskytterne og deres foreldre slik at de trives og blir i laget. Vi som 
ledere og som foreldre kan ikke minnes ofte nok på at barn og ungdom utvikler seg individuelt i sitt eget 
tempo både fysisk og mentalt og at det er viktig å balansere motivasjonsarbeidet slik at skyting oppleves 
som moro og ikke som noe de holder på med fordi vi voksne så gjerne ønsker det. 
 
 
Ulefoss 04. nov 2013. 
 
For ungdomsutvalget 
Knut Jørgen Thorstensen Leder 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



Årsmelding 2013, jegerutvalget 
 
Det ble arrangert 14 jegerprøveskytninger i 2013. Den første 8. mai og den siste 18. september. 
Det ble ikke arrangert skytning i juli. Sammenliknet med året før, har det vært en nedgang i antall 
personer og antall trenings- og prøveserier. Samla inntekt har likevel gått opp. Årsaken er 
prisøkning på prøveskyting, og at volum solgt ammunisjon økte. 

 
Jegerutvalget har i 2013 bestått av 10 personer. Det er disse som har stått for arrangementene. 
En stor takk for flott innsats! 
 
Ammunisjon solgt på skytebanen kom fra Jegerservice og Skytterkontoret. 
 
Prisene for trening/prøve i 2013 var som følger: 
Kr. 100,- pr. organisert trening for medlemmer i skytterlag 
Kr. 150,- pr. organisert trening for ikke-medlemmer 
Kr. 200,- for oppskyting. 
Prisene er fastsatt av Telemark Skyttersamlag. 
 
Diverse statistikk vdr. jegerprøveskytning kommer fram av tabellen under: 
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08. mai 12 10 5 3 1 1300 160  1460  
15. mai 11 11 2   1250 480  1730  
22. mai 18 14 12 1 2 3400 160  3560  
29. mai 8 7 3 1  1200 2720  3920  
05. juni 15 10 5 1  1900 410  2310  
12. juni 10 5 8  1 1950 580  2530  
26. juni 10 6 6  2 1400 300  1700  
07. aug 26 22 10  1 4000 1490  5490  
14. aug 22 18 9 1  3950 1510  5460  
21. aug 18 16 10 2 1 3400 1320  4720  
28. aug 21 15 14  1 3900 1930  5830  
 04. sept 15 11 12   2650 720  3370  
 11. sept 4 3 3   1000 140  1140  
 18. sept 3 2 3   900   900  

Sum 
2013 193 150 102 9 9 32200 11920  44120  

Sum 2012 218 164 113 13 13 32580 9670  42250  
 
Satt i banken: 43.500 kr. 

 


