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ÅRSRAPPORT FOR HOLLA SKYTTERLAG 2014
Styrets beretning.
Styret har i år bestått av følgende medlemmer.
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Jan Erik Bjerklund
Ole Albert Juliussen
Jorunn Solberg
Sven Ove Bjerklund
John Gary Tofsland

1 vara til styre:
2 vara til styre:

Jens Kristian Herregården
Rune Nilsen

Ungdomsutvalget:

Sigrun Borgen (Leder)

Det er avholdt 9 styremøter i hovedstyret i løpet av året, og behandlet 60 saker. Det har
også blitt noen uformelle møter på banen i året som er gått.
I følge årsmeldinga, er medlemstallet klassevis fordelt slik:
2014
Klasse 5.
Klasse 4.
Klasse 3.
Klasse 2.
Klasse 1.
Klasse ASP

2 stk.
2 stk.
6 stk.
10 stk.
188 stk.
16 stk.

2014
Klasse J:
Klasse ER:
Klasse R:
Klasse V55:
Klasse V65:
Klasse V73.

6 stk.
10 stk.
4 stk.
1 stk.
8 stk.
2 stk.

Sum alle klasseførte skyttere :
255
Sum 30 - skuddskyttere :
255
Andre 30-skudds skyttere :
Sum medlemmer:
260
Ant. Støttemedlemmer :
Sum medlemmer 25 år og yngre:
68
Betalende medlemmer 25 år og yngre (min 50 kr. i medlemskontigent): 42
Antall deltakere til Dugleiksmerkeskyting: 12
Antall deltaker på Skytingens Dag (åpen dag på skytebane): 14
Totalt antall avfyrte skudd av skytterlagets medlemmer i 2014: 9300
Subsidier til ammunisjon i 2014: kr.17.687,Subsidier til løp i 2014: 0 stk. kr.0000,-

0
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(2013: 32720)

(2013: 25.337,-)
(2013: 1stk.)

Telemark Politidistrikt startet også i år med å trene på vår bane, men ble brått avbrutt på
grunn av at en grunneier av naboeiendom inntil området som skytebanen er plassert på,
hevdet at blant annet skytetider ikke var i samsvar med dom fra 1957, og derfor forlangte full
stans av skytinga. Det medførte at politiet flytta sine øvelser- og treningsskytinger til Lunde.
For skytterlaget medførte det til at det preventive mot hærverk og ødeleggelser på anlegget
ble borte ved at politiet ikke var på banen, og at vi tapte store leieinntekter som vi hadde lagt
inn i byggeprosjektet.
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Ved at denne grunneieren påpekte ordlyden fra herredsrettsdommen fra 1957, som han mente
vi ignorerte, pluss en del andre usaklige argumenter, ble styret enige om at det riktige var å
oversende saken/problemet til juridisk avdeling i DFS. I samarbeid med adv.Knagenhjelm
(DFS), og Dag Rieber som er DFS`s konsulent i spørsmål om sikkerhetsbestemmelse og
sikkerhetssoner, ble vi enige om at det ville være enklest for skytterlage og bygge opp en
forsterket kunstig bakgrunn bak 100 meter kulefang, slik at vi nå er 100% innenfor kravene til
sikkerhet. Dette arbeidet er fullført med god hjelp fra maskinentreprenør, og dugnad. Etter
utført arbeid, har politiet kontrollert og godkjent banen vår.
Vi praktiserer nå de godkjente skytetidene som er avtalt med grunneier Cappelen.
Innendørsskyting er både morsomt og viktig i treningsarbeidet og for å sikre
nyrekruttering til laget. Fra høsten 2013 og fram mot utendørssesongen ble
innendørsbanen til Mælum leid. Belegget var bra, også på Skyteskolen som vi arrangerte
høsten 2013 deltok det 10 aspiranter, hvor flere har fulgt med over til banesesongen. Når
vi nå har fått vår egen innendørsbane, håper vi at aktiviteten blir enda større. I tillegg til de
8 elektroniske skivene vi nå har innendørs, er det også tilrettelagt for manuelle skiver til
jegertrening.
Den største gleden for skytterlaget i året som har gått, er at vi nå har fått vårt eget topp
moderne skytterhus. Det er riktig og viktig i den sammenheng å rette en takk til alle
medlemmer som på en eller annen måte har bidratt med dugnadsinnsats, til sammen er det
registrert litt i overkant av 2500 dugnadstimer. Vi håper at vi vil få mye nytte av huset
vårt, og at det i tilegg til vår bruk, kan leies ut til kurs/møter og enkle selskaper i tiden
framover.
Også i år vil vi nok en gang gratulere Miriam Jeanette og Idun med deres fremragende
prestasjoner gjennom året, og deres iver og motivasjon for å trene. Idun har flytta
hjemmefra for å ta videreutdannelse, og går nå på Meråker vg. hvor skyting er en stor del
av skoleopplegget, men hun holder fast på sitt medlemskap til Holla skytterlag. 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 2014 har også vært et sportslig godt år for skytterlaget. Våre
skyttere har deltatt på 90 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.
Samarbeidsavtalene med SparBank1Telemark (sponsor), 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.
Etter søknad fikk vi tildelt kroner 50.000,- fra Sparebankstiftelsen Holla og Lunde. Dette
var beløpet som vi manglet for at vi kunne få satt i stand skytterhuset med utstyr og servise
til kjøkkenet, og til IT-utstyr, pluss til maling og impregnering av underetasjen utvendig.
Nå er det bare å håpe at Nome kommune ”skyver” vår tildelingssøknad av de innvilgede
spillemidler oppover på den prioriterte lista.
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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).
Telemark Skyttersamlag har nå bevilget de nødvendige midler for å få satt i stand deres
elektroniske skivemateriell for både Stang- og Felthurtigskyting.
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 2014 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.
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 2014.
For styret
Jan Erik Bjerklund, leder.

Årsrapport ungdomsutvalget 2014.
Utvalget:

Utvalget har i år bestått av: Sigrun Borgen (leder), Per Arne Erichsrud, Marianne
Borgen og Svein Reidar Karlsen.
Vi har hatt 6 formelle utvalgsmøter dette året fordelt på 2 semestre. Vi har ellers
jobbet og kommunisert tett gjennom treningskvelder og annen korrespondanse og i
sum fått en fin struktur på arbeidet. Spesielt er rutiner, arbeids- og rollefordeling blitt
vektlagt, samt en felles forståelse av hva målet med ungdomsarbeidet bør være. Bla
har vi vært tydelig på at det under trening er ungdomsutvalget som står for
instruksjon – ikke foreldre.
Mål for året 2014:

Målet for ungdomsutvalget i året som gikk har først og fremst vært å opprettholde
aktiviteten og motivere den enkelte skytter til å delta på stevner. Satsning på nyrekruttering ble ikke prioritert denne sesongen, men ved påmelding til skyteskolen
med oppstart 14. oktober i år var det 8 nye deltakere. Vi har hatt jevn deltakelse
gjennom året, og nivået på skyteprestasjonene har vært godt.
Vi opplever som mange andre lag at noen faller fra når vi går fra innendørs til bane,
og ved oppstart på høsten. I sesongen som gikk var det noen utfordringer med
begrenset mulighet for bruk av utendørsbanen og, som tidligere år, var det kun èn
treningskveld fordelt på alle skytterne innendørs. Vi håper med nytt skytterhus og
avklart skyting på egen bane at det kommende ungdomsutvalget fokuserer vidre på og motiverer ungdomsskytterne til å delta på arrangement som lokale stevner og
bidrar og legger til rette for deltakelse i et større perspektv.
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Unge skyttere er avhengig av oppfølging fra foreldre/ foresatte over tid. Dette har
vært et viktig punkt for ungdomsutvalget. Ved å gjøre treningskveldene hyggelig og
sosialt for de voksne, vil vi også kunne styrke de unges interesse. Der har vi vært, og
vil fortsatt være, avhengig av øvrige medlemmers deltakelse i det sosiale disse
kveldene. Med nytt skytterhus og muligheten for livevisning av skyting har vi i større
grad «loset» foreldre bort fra standplass og opp i kafeen der de kan få prate med
etablerte skyttere. Dette forutsetter selvfølgelig at etablerte skyttere tar seg tid.
«Sosialt» omfatter vel så mye den løse skytter-praten, som kaffe og kaker. Under
skyteskolen ble en av kveldene satt av til å gi foreldre ekstra informasjon om
skytesporten og laget.
Sesongene:
Innendørs sesongen startet i november 2013 for dette ungdomsutvalget og ble avsluttet i mars 2014.
Det har vært god oppslutning på treningene med rundt 19 unge skyttere på det meste. Noen av disse
hadde ikke gjennomgått skyteskole og «droppet bare inn» underveis i løpet. De ble likevel inkludert
og gitt grunnleggende opplæring for å kunne delta ut sesongen, men med klar beskjed om at
skyteskole er en forutsetning for aktiv trening i fremtiden. Flere av de unge skytterne startet etter
hvert med reim, og imponerte med god skyting utover våren.
Bane sesongen startet opp i mai 2014. Mellom 10 og 13 skyttere har vært på treningene hver tirsdag.
Selv om frafallet fra innendørs ikke var stort er det likevel en utfordring å ha i mente at ikke alle blir
med på overgangen. En annen utfordring er å få flere med over i stevner.
Høstsemesteret 2014 startet opp med treninger fra 16.09 og skyteskole fra 14.10. Det har ikke vært
så mange ungdomsskyttere som har deltatt på stevner, men til gjengjeld har noen få vært svært
aktive og prestert godt.
Individuelle sporslige prestasjoner kommer i egen rapport, men på landsdelskretsmesterskapet i
Kristiansand stilte Telemark med to lag. A laget med bla Miriam Bjerklund og Thea Solberg Borgen
kom på 2 plass, og B laget hvor Idun Borgen Oppedal deltok, vant. På Ungdromsstevnet i Flesberg
fikk disse tre bronsje i lagskyting bane.
Oppsummert:
Erfaringen med «drop-in» skyttere gav ungdomsutvalget en utfordring, men også mulighet til å lære
og finne løsninger for hvordan vi i fremtiden skal håndtere slike situasjoner på best mulig måte. Det
ble også i denne anledning tatt tak i rutiner på standplass og laget skriftelig infoark. På den måten
fikk vi utarbeidet en rutine med «påmelding» ved ankomst og ansvarliggjort den enkelte skytter til
selv å finne sitt utstyr og gjøre klart. Aktive foreldre er en forutsetning for god rekruttering, men det
er viktig å skille ut hvem som har ansvar for selve opplæringen på standplass. Dette har
ungdomsutvalget fått godt til.
Det er i løpet av året blitt kjøpt inn en komplett links-sauer og ekstra magasiner i tillegg til
pannebånd og knapper til jakkene. Det er også kjøpt inn nye skytemerker som kan deles ut til
skyttere som oppnår henholdsvis 200, 210. 220 osv poeng opp til 250. Små tiltak med stor betydning.
Arrangementer og aktiviteter:

•
•
•

Lagmesterskap innendørs gjennomføres for 2014 den 9. desember og vil
derfor komme etter årsmøtet.
Lagmesterskap i felt hadde 12 deltakere hvorav 1 junior , 1 eldre rekrutt og 3
aspiranter.
Lagmesterskap i bane utendørs hadde 17 skyttere hvorav 2 junior, 1 eldre
rekrutt, 1 rekrutt og 3 aspiranter.
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•
•
•
•
•

Dugleiksmerket med 12 skyttere hvorav 2 junior og 1 rekrutt.
Skytingens dag deltok 14 skyttere.
Landsdelskretsmesterskap bane og felt hadde 4 skyttere hvorav 2 junior og 1
eldre rekrutt. De samme 3 deltok også på LS.
Ungdomssamling Drangedal hadde 3 deltakere.
Ungdomsstevne innendørs deltok en junior, mens på felt og bane deltok 2
junior og en eldre rekrutt.

Planer for neste sesong.

Det er ikke lagt konkrete planer for neste sesong, det er opp til det nye
ungdomsutvalget. Det er likevel et håp om at det gode samarbeidet fortsetter og at
aktiviteten i ungdomsarbeidet opprettholdes. Det er et ønske om igjen å få til et
samarbeid med Holla ungdomsskole om skoleskyting og at det holdes fokus på å få
de unge med på arrangementer i regi av samlaget og hjelpes videre så de ønsker og
kan delta på åpne stevner. Kanskje er et mål å få nye med på Landskytterstevnet
neste år?
Mange av de unge har gjennom året begynt å skyte med reim og blitt mer trygge på å
delta i konkurranser. Det kreves imidlertid ekstra ressurser for å gi disse en god
oppfølging når de skal lære å skyte uten støtte, prøve ut jakker som passer og finne
en riktig stilling. Det har ikke vært så lett å gi disse tid og oppfølging, samtidig som vi
har skullet rekke å kjøre gjennom et lag som ivrig venter på standplass eller skal
skyte i neste lag. Vi håper at vi med egne lokaler kan få dette bedre til og vil samtidig
takke alle de andre ressurspersonene i laget som ofte stiller opp og bidrar med hjelp.
Dette setter vi stor pris på og håper flere kan steppe inn og bidra, både med praktisk
veiledning til de unge og med å skape de sosiale rammene og veiledning for de
voksne.
Vi takker alle for et flott år!
31.10.2014
Ungdomsutvalget
v/ Sigrun Borgen

Årsmelding 2014, jegerskyting
Det ble arrangert 14 jegerprøveskytninger i 2014. Den første 9. mai og den siste 19.
september. Som vanlig var det skytefri i juli. Det er samme antall skytinger som
tidligere. I tillegg fikk noen «etternølere» anledning til å skyte etter at ordinært
opplegg var avsluttet. I 2014 ble skytingene gjennomført på fredager i stedet for på
onsdager.
12 av lagets medlemmer har på dugnad stått som arrangører. Det ble satt opp 3
personer hver uke som var ansvarlig for arrangementet. Dette ble lojalt fulgt opp. En
stor takk for flott innsats!
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Ammunisjon solgt på skytebanen, kom fra Jegerservice og fra Skytterkontoret.
Prisene for trening/prøve i 2014 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.

09. mai
16. mai
23. mai
30. mai
06. juni
13. juni
27. juni
08. aug
15. aug
22. aug
29. aug
05. sept
12. sept
19. sept

6
12
15
5
12
6
17
28
26
21
22
22
9
8

Oppsamli
ng
5
Sum
2014

6
10
11
4
9
5
12
25
20
13
20
10
7
3

1
2
6
2
4
3
12
5
17
10
11
16
5
7

1
1
1
1
1

1
1

1
2

1
1
1

1
1

5

21 17 10
4 5 6 8

700
1050
1750
700
1400
800
3250
4000
5200
3350
4350
4150
2050
1600

459
160
740
140
580
1760
1209
590
1910
760

1250
7 35600 8308

Satt i banken: 43.100 kr.
Vekslepenger i kassa: 1000 kr.

43908

Merknad

Sum inntekt

Annet

Ammo salg

Inntekt tr/pr

Fri prøve

Fri trening

Ant. pers.
Påmeldt
trening
Påmeldt prøve

Dato

Diverse statistikk vdr. jegerprøveskytning kommer fram av tabellen under:
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Sak 3. Regnskap 2014.
Driftsåret i år har vært preget av en del uforutsette hendelser hva angår økonomi. Sjøl om vi
ikke hadde fått sikret oss bindende avtale med politiet, var vi blitt muntlig enige om en god og
solid leieinntekt fra dem. Med en slik avtale ville regnskapets inntekstside sett annerledes ut.
Det har også påløpt oss en del merutgifter all den tid banken har effektivisert sine krav med
renter og avdrag før de bevilgede spillemidler er utbetalt. Summen av flere uforutsette
hendelser fører til at driftsregnskapet for 2014 ikke samsvarer med årets budsjett.
På inntektssida fikk vi en svikt i forhold til budsjett, av leieinntekter på ca. kr 8.ooo,Storviltprøver kr. 7.ooo,- Ammosalg kr. 40.ooo,-.
De største merutgiftspostene er, El- og varme kr. 15.ooo,- Advokathjelp kr. 7.ooo,- Rep.og
vedlikehold kr. 30.ooo,- Rentekostnader kr. 90.ooo,-.
Styret anbefaler Årsmøtet å fatte følgende vedtak:
Det fremlagte reviderte driftsregnskap for 2014 godkjennes.
Vedtak:
Sak 4. Budsjett for kommende driftsår. Se vedlegg.
Styret anbefaler Årsmøtet å fatte følgende vedtak:
Det fremlagte budsjett for neste driftsår, 2015, godkjennes.
Vedtak:
Sak 5. Lån SpareBank 1 Telemark.
Styret har ett greit forhold til låneavdelingen ved SpareBank 1 Telemark under
byggeperioden. Banken har vært noe uklar i forhold til gyldig sikkerhet og pant i bygget og
leieavtalen, som igjen har ført til en del ”fram og tilbake” med dokumenter. Dette er nå brakt
i orden. Styrets leder i samarbeid med saksbehandler i banken, har utarbeidet dokument som
ivaretar begge parter ved søknad om låneopptak.
Fra vedtak på vårt ekstraordinære årsmøte 17.mars 2014, ble det ble vedtatt opptak av lån
stort kroner 1,4 mill. med pant i leierett i gnr 16, bnr 18 i Nome (skytebane med skytterhus).
Dette lånet er innvilget av banken.
Samtidig ble det også vedtatt å søke om ytterligere lån stort kroner 3 500 000,- med pant i
leierett i gnr 16, bnr 18 i Nome (skytebane med skytterhus) pålydende kroner 3,5 mill. Dette
lånet er også innvilget midlertidig, men manglet den nødvendige dokumentasjon fra
skytterlagets årsmøte.
Lånene skal betjenes og tilbakebetales med de innvilgede tilskudd av spillemidler, og
kompensasjon av merverdiavgift. (Forventes utbetalt i 2016).
Styret anbefaler for Årsmøtet å fatte følgende vedtak:
Det opptas lån stort kroner 3 600 000,- i SpareBank 1 Telemark. Som sikkerhet for lånet
pantsettes leierett i gnr 16, bnr 18 i Nome (nytt skytterhus med innendørsbane), pålydende
kroner 3,5 mill.
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Styrets leder og nestleder gis fullmakt til å signere lånedokument.
Vedtak:
Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingent.
Styret anbefaler for Årsmøtet å fatte følgende vedtak:
Medlemskontingent i Holla skytterlag blir for året 2015, kr. 200,- for alle klasser, med
unntak av 1.års Aspiranter, hvor kontingenten er kr.100,Vedtak:
Sak7. Fastsettelse av subsidier / godtgjørelser fra laget i 2015.
Skytterlaget har for året 2014 gitt skytterne subsidier etter følgende oppsett:
 Subsidier for ammunisjon med kr.1.25 for kule/fabrikkammunisjon. Har du derimot
kjøpt ammunisjon / komponenter gjennom annen forhandler enn lagets egen
ammunisjonsforvalter, og du påberoper deg subsidier, må du framvise betalt kvittering
til ammunisjonsforvalter før utbetaling av subsidier.
 Kr. 1.500,- for kjøp av nytt løp, max ett løp pr.skytter pr.år.
 Skyttere som benytter kal.22 LR, får en pakke (50 skudd) pr. cupskyting. Skyttere
som benytter kal.6.5, får et tilskudd på kr. 250,- pr. runde ved cupskyting.
 Aspiranter som deltar på stevner, har gratis ammunisjon kal.22 LR. til stevnet.
 Skytterne som deltar på Landsskytterstevnet, Landsdelskretsstevner bane/felt, får
dekket forhåndspåmelding av skytterlaget.
Styret anbefaler for Årsmøtet å fatte følgende vedtak:
 Subsidier for ammunisjon med kr.1.25 for kule/fabrikkammunisjon. Har du derimot
kjøpt ammunisjon / komponenter gjennom annen forhandler enn lagets egen
ammunisjonsforvalter, og du påberoper deg subsidier, må du framvise betalt kvittering
til ammunisjonsforvalter før utbetaling av subsidier.
 Kr. 1.500,- for kjøp av nytt løp, max ett løp pr.skytter pr.år.
 Skyttere som benytter kal.22 LR, får en pakke (50 skudd) pr. cupskyting. Skyttere
som benytter kal.6.5, får et tilskudd på kr. 250,- pr. runde ved cupskyting.
 Aspiranter som deltar på stevner, har gratis ammunisjon kal.22 LR. til stevnet.
 Skytterne som deltar på Landsskytterstevnet, Landsdelskretsstevner bane/felt, får
dekket forhåndspåmelding av skytterlaget.
 Vedtak:
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Sak 8. Valg.
Styret for kommende driftsår 2015 har følgende sammensetning:
Leder:
Styremedlem:

Jorunn Solberg (ikke på valg)

Styremedlem:

Sven Ove Bjerklund (ikke på valg)

Styremedlem:
Styremedlem:

kasserer

Styremedlem:

Sigrun Borgen (leder av ungdomsutvalget)

1.varamedl:
2.varamedl:
Øvrige medlemmer i utvalg og råd; se vedlegg.

Sak 9. Innkomne saker.

