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ÅRS RAPPORT FOR HOLLA SKYTTERLAG 2005
Styrets beretning.
Styret har i år bestått av følgende medlemmer.
	Formann:			Nils Kristian Glahus
	Kasserer:			Svein Reidar Karlsen
	Sekretær:			John Gary Tofsland
	Styremedlemmer:		Jan Erik Bjerklund
Sven Ove Bjerklund
	
 Varamann til styre:		Peter C. A. Køller
				Tom Erik Glahus		
 Ungdomsutvalget:		Styret		

Det er avholdt 4 styremøter i hovedstyret løpet av året, det har også blitt noen uformelle møter på banen i året som er gått. I følge årsmeldinga til samlaget, er medlemstallet klassevis fordelt slik, årets tall i parentes.
2006			2005			2006			2005
Klasse 5. 	3stk. 	( 2 )	 		Klasse J :     2stk.	( 1 )	
Klasse 4.  	2stk. 	( 3 )			Klasse ER:   1stk.	( 2 )	
Klasse 3.  	5stk.	( 4 )			Klasse R:     5stk.	( 6 )	
Klasse 2.  	10stk.	( 10 )			Klasse V55: 7stk.	( 6 )	
Klasse 1. 	194stk.	(194)			Klasse V65: 1stk.	( 1 )	
Klasse ASP.  	3 stk.     ( 3 )                	Klasse V73. 1stk.	( 1 )	
	
Sum Instruksjonsskyttere i 2005: 6 stk.							

Antall avfyrte skudd i 2005. 		24200 stk. 	i 2004 ble det avfyrt 15300 stk. 
Subsidier til ammunisjon i 2005. 	Kr. 9150,-	i 2004 ble det utbetalt Kr.11300,- 

Antall aktive i 2005: 234 		

Egne stevner / aktiviteter i 2005.
Vårt åpne feltstevne ble vunnet av Trond Glidje fra Vegårdshei med 30/21 treff, det var 125 deltagere på stevnet. 
Lagmesterskap felt ble ikke arrangert i år. 
”Kanaltreffen”, vårt åpne banestevne ble vunnet i år av Trond Bergan fra Jondalen med 346 poeng.  Det var 278 skyttere som kjempa om heder og ære. 

Lagmesterskap bane ble vunnet av Øyvind Bjerklund med 339 poeng. Respittpokalen ble vunnet av Øyvind Bjerklund med 339 poeng (0 poeng i respitt.) Det var gledelig og se at det var 10 rekrutteringskyttere på 100 m. 


Vi må nevne noen enkeltprestasjoner i året som har gått; Sigrun Borgen ble samlagsmester 15 M i Siljan, hun tok Damenespokal i Porsgrunn, vinner av klasse 4 i Styrvoll med 340 poeng, hun var også med i Prinsesselaget på Landskytterstevnet i år som ble arrangert på Lesja, hvor hun ble nr.19 med 337 poeng. Øyvind Bjerklund var med på kongelaget, han hadde skive 32 med 243 poeng og fikk til slutt 340 poeng og en ny stjerne. Vi må også nevne Sanna Borgen som har skutt sitt første år i klasse 1 med mange gode resultater. På årets landskytterstevne ble hun nummer 2 i sin klasse med 240 poeng, hun vant sin klasse på vårt åpne bane stevne ”Kanaltreffen” med 235 poeng og hun ble samlagsmester i sin klasse med 232 poeng.                                                                                                                                                            
  
I 2006 skal laget arrangere åpent feltstevne 19. februar, ”Kanaltreffen” 24-25 juni og vi skal også arrangere sekskantuttaking på banen 22. august. Henviser ellers til terminliste for sesongen 2006. 


For styret i Holla Skytterlag.
John Gary Tofsland












 

