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ÅRS RAPPORT FOR HOLLA SKYTTERLAG 2006
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. KllerPeter C. A. Køller
				Aud Thorstensen		
 Ungdomsutvalget:		Peter C. A. KllerPeter C. A. Køller		

Det er avholdt 6 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.
	2007		2006			2007		2006
Klasse 5.  0stk. 	( 3 )	 	Klasse J :     4stk.	( 2 )	
Klasse 4.  5stk. 	( 2 )		Klasse ER:   4stk.	( 2 )	
Klasse 3.  5stk.	( 5 )		Klasse R:     2stk.	( 6 )	
Klasse 2. 11stk.	( 10 )		Klasse V55: 6stk.	( 7 )	
Klasse 1. 193stk.	(194)		Klasse V65: 0stk.	( 0 )	
Klasse ASP	2 stk.	( 2 )		Klasse V73. 0stk.	( 0 )	

Sum Instruksjonsskyttere i 2006: 5 stk.							

Antall avfyrte skudd i 2006. 		16209 stk. 	2005 ble det avfyrt 24200 stk. 
Subsidier til ammunisjon i 2006. 	Kr.12157,-	2005 ble det utbetalt Kr.9150,- 
Subsidier til piper i 2006. 	2 stk.	Kr.2000,-	2005 ble det utbetalt Kr.0,- 

Antall aktive i 2006: 233 stk. 	

Endelig, etter mange år med søknad om Spillemidler for anlegg i Nome Kommune er skytterlaget imøtekommet med ett tilsang på Kr.366.000,- til våre elektroniske skiver. Dette har vært en lang kamp hvor Jan Erik Bjerklund har spilt en stor rolle, så en stor takk til han. 
På skytterlagets årsmøte i 2005 ble det vedtatt å avslutte vårt forhold til Grendehuset Vaarheim og i den forbindelse har vi fått løst ut Kr.30.000,- til skytterlaget. Eksisterende andelshavere skal ha fortrinnsrett til bingovirksomhet innen for dagens omfang så lenge de ønsker dette, så lenge det ikke har vært opphold i leieforholdet. Det virker som at bingodeltagelsen er synkende i den forbindelse har vi gått ned til bare å ha bingo en dag i uken. Endelig kan vi se resultater av ungdomsarbeide i laget, de unge skytterne som har deltatt for laget i år har hatt en kjempe bra utvikling, styret håper at framgangen vil fortsette fremover. Styret håper på att rekrutteringen av nye skyttere vil øke i året som kommer. 	





Egne stevner / aktiviteter i 2006.
Vårt åpne feltstevne i år måtte vi avlyse oppsatte stevnedato på grunn av for mye snø, men vi ga ikke opp får det, ny dato ble satt til 19. mars. Stevnet ble vunnet av Terje Grøterud fra Sigdal med 29/16 treff, det var 94 deltagere på stevnet. 
Lagmesterskap felt ble i år vunnet av Øyvind Bjerklund med 30/14. I rekrutteringsklassene deltok det hele 6 stykker, her har vi ikke hatt deltagelse på mange år noe vi ser på som veldig gledelig for lagets fremtid.
”Kanaltreffen” vårt åpne banestevne, ble vunnet i år av Tor Harald Lund fra Søgne med 344 poeng det var ny deltager rekord med 303 skyttere som kjempa om heder og ære. 

Lagmesterskap bane ble vunnet av Marianne Borgen med 337 poeng. I rekrutteringsklassene var det 8 stykker som deltok, å det er veldig bra. Det er veldig gledelig å se på hva ungdomsgruppa i laget har fått til med rekrutteringen.   

I 2007 skal laget arrangere åpent feltstevne 18. februar, og ”Kanaltreffen” vårt åpne bane stevne 22/24 juni.. 


For styret i Holla Skytterlag.
John Gary Tofsland












