ÅRSRAPPORT FOR HOLLA SKYTTERLAG 2009
Styrets beretning.
Styret har i år bestått av følgende medlemmer.
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Jan Erik Bjerklund
Bjørnar Johnsen
Aud Thorstensen
Marianne Borgen
Svein Reidar Karlsen

1 vara til styre:
2 vara til styre:

John Gary Tofsland
Peter C.A. Køller

Ungdomsutvalget:

Marianne Borgen (Leder)

Det er avholdt 7 styremøter i hovedstyret i løpet av året, og behandlet 37 saker. Det har
også blitt noen uformelle møter på banen i året som er gått. I følge årsmeldinga, er
medlemstallet klassevis fordelt slik, årets tall i parentes.

Klasse 5.
Klasse 4.
Klasse 3.
Klasse 2.
Klasse 1.
Klasse ASP

2010

(2009)

1 stk.
3 stk.
5 stk.
9 stk.
311 stk.
12 stk.

(1)
(6)
(2)
(8)
(311)
(17)

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

2010

(2009)

8 stk.
0 stk.
2 stk.
7 stk.
2 stk.
2 stk.

(3)
(1)
(2)
(7)
(2)
(2)

Instruksjonsskyttere som ikke er betalende medlemmer er 150 personer fra Telemark
Politidistrikt (samme personer i flere frammøter utgjør i sum 370 personer) med avfyrt ca.80
000 skudd.
Antall avfyrte skudd i 2009: 102 706 skudd.
Subsidier til ammunisjon i 2009: 27.757,50 kr.
Subsidier til piper i 2009: 1 stk.
Antall aktive i 2010: 362 stk.

2008: ca. 27550 skudd.
2008 ble det utbetalt Kr. 13312,50
2008: 5 stk. Kr. 5000,Antall aktive i 2009:192 stk.

Styrets årsberetning.
Året 2009 har for skytterlaget vært ett godt positivt år, spesiell har de aktive skytterne
levert resultater både på felt og på bane som er blitt kommentert langt utenfor landsdelen.
Spesielt har ungdomsarbeidet og ungdomsskytterne høstet stor oppmerksomhet og applaus,
noe som rapporten for sportslige prestasjoner vil vise.
Spesielt gledelig i år var det at det deltok 16 skyttere fra Holla på årets Landsskytterstevne i
Evje, og også her gjorde flere av våre skyttere seg positivt bemerket med gode prestasjoner.

Det er viktig å sette seg mål og ha noe å strekke seg etter for å høyne poeng og kvalitet. Også
for sesongen 2008 / 09 har vi leid skytehallen til Mælum skytterlag for innendørs trening.
Samarbeidsavtalen med Holla og Lunde Sparebank, og Skien Politidistrikt forløper greit og
gir oss en inntekt. Avtalen med Holla og Lunde Sparebank skal i høst reforhandles for neste
år (2010).
Samarbeidsavtalen med Skien Politidistrikt ble reforhandlet i år, hvor vi fikk en økning på
2.ooo kroner på årsleien. I tillegg er de med på å bekoste utgiftene til planeringsarbeidet foran
standplassen på 300 meteren.
Fra kommunen har vi i år fått 10.ooo,- kroner i kulturmidler.
Vi søkte Frifond barn & unge, i år også, men vi fikk avslag på søknaden til innkjøp av nye
lagsvåpen. Styret har anskaffet to stk. SAUER Junior kaliber 6,5x55.
Bingosamarbeidet på Vaarheim med de 4 andre organisasjonene har i år også gitt oss penger i
lagskassa.
Som ett nytt tilbud / arrangement, gjennomførte vi i år en noe forenkla utgave av Skogsløp
med skyting i området ved skytebanen. Det viste seg å være svært populært, slik at det er et
arrangement som vi bør iverksette også til neste år.
Skytterlagets ungdomsgruppe har i år utvida tilbudet til også å omfatte instruksjon og
skytetrening til Skiskytterungdom fra Ulefoss med å trene sammen med våre ungdommer,
både innendørs og på banen i år. Dette er også en positiv aktivitet som håper vil fortsette.
Av sportslige prestasjoner i året som har gått har vi mye å være stolte av spesielt på vegne av
våre ungdomsskyttere, noe som avdelingen for sportslige prestasjoner seinere i beretningen
gir en flott oversikt over.
Vi ønsker også for neste sesong at våre seniorskyttere skal komme mer med igjen, og vise
sine sterke prestasjoner og talenter.
En utfordring for det nye styret og for hele laget, er å få styrket rekrutteringen både på
ungdomssida, men også blant seniorene til å bli enda mer aktive.
En annen og viktig utfordring for den nye styret og skytterlaget i året som kommer, bør være
å arbeide med muligheter for å få til ett bedre og mer hensiktsmessig skytterhus.
Styret vil takke alle skytterne og deres støttespillere som har bidratt til at resultatene har blitt
så bra for hver enkelt i det felles arbeidet. Videre vil vi takke alle som gjennom annet
dugnadsarbeid har bidratt på sin måte i det felles arbeidet for skyttersporten og lagets renomè.
Vi ønsker det nye styret lykke til med det videre arbeidet.
For styret.
Jan Erik Bjerklund. Leder.

Egne stevner / aktiviteter i 2009.
På vegne av Telemark Skyttersamlag sto vi som arrangør av Samlagsstevnet 15m. Stevnet ble
avvikla i innendørshallen til Mælum sk.lag den 18.januar.
Vårt Lagmesterskap 15m ble i år vunnet av Sanna Borgen med 240 poeng.
Vårt åpne feltstevne, Telecup, ble i år i samarbeid med Mælum sk.lag sitt feltstevne,
arrangert 15.febr. Stevnevinner av vårt stevne ble Trond Bergan fra Jondalen med 30/23, det
var 131 deltakere på stevnet.
Vårt Lagmesterskap felt ble i år vunnet av Øyvind Bjerklund med 29/20.
Vi sto også som arrangør av Nome-mesterskap felt, som ble avvikla 21.mars.
Vårt åpne banestevne som inngår i ”Kanaltreffen”, ble i år vunnet av Arild Røyseth, fra
Åsane/Hordvik, med 348 poeng, det var 287 deltakere på stevnet.
Vårt Lagmesterskap bane ble vunnet av Audun Borgen med 335 poeng.
Det var 18 medlemmer som tok Dugleiksmerke i år.
I år forsøkte vi med ett nytt tilbud på Skytingens Dag, hvor vi arrangerte Skogsløp med
skyting, det deltok 17 stk.

