Ungdomsutvalgets årsberetning
Ungdomsutvalget har i 2009 bestått av Marianne Borgen (leder), Anne Grethe Lyng,
Sigrun Borgen og Sanna Borgen. Ungdomsskytterne har i alt vesentlig bestått av Miriam
Bjerklund, Idun Borgen Oppedal, Kamilla Emilie Køller, Jon Vegard Lyng Johnsen,
Henrik Thorstensen og Trym Borgen Oppedal, men også andre har deltatt på treninger
både innendørs og ute. Innendørstreninga startet opp 14. oktober -08 og gikk stort sett hver
tirsdag helt fram til 31. mars -09. Gjennom treningene på tirsdagene ble det til sammen
avholdt to runder med skyteskole – en før jul og en etter nyttår. Her var det til sammen 11
andre rekrutteringsskyttere som møtte opp og også en av disse prøvde seg i en konkurranse
ute i løpet av vinteren. Blant rekrutteringsskytterne som deltok etter nyttår var 5 av disse
også skiskyttere.
I januar hadde Ungdomsutvalget i Telemark Skyttersamlag en flott samling for
ungdomsskytterne på Heistadmoen. Her var 4 av våre ungdomsskyttere til stede.
Da utendørstreninga startet etter påske fortsatte skiskytterne å trene med oss og det kom to
nye aspiranter som har vist seg ivrige på fellestreningene som varte fram til
St. Hans.
100 meter-skytterne deltok i år med to ”4-manns”- lag i Telemarkscupen. Her ønsket vi
først og fremst å benytte rekrutteringsskytterne våre, men pga. ferieavvikling måtte vi ha
hjelp av noen V55 skyttere i 2. runden. I cupen deltok også to av skiskytterne. Holla A tok
bronsemedalje i cupen!
Når det gjelder andre sportslige prestasjoner vises det til egen rapport for dette, men vi
tillater oss allikevel å nevne Kamilla Emile Køller som deltok som eneste av våre i
Nationens Landsskyting der hun med 350p og 32 innertiere ble best i landet i sin klasse.
Vi tillater oss også å nevne at av våre 6 deltagende rekrutteringsskyttere på
Landsskytterstevnet kom både Kamilla og Miriam til både bane og feltfinalen mens Idun
kvalifiserte seg til banefinalen.
Det er også avholdt en treningskveld på banen hvor vi fikk instruksjonshjelp av Magne
Jemtland, fra Gjerpen skytterlag.
Holla Skytterlag valgte i år å arrangere Skytingens Dag med skogsløp og skyting, rett etter
Landsskytterstevnet. Da var de nye aspirantene igjen på plass og vi må si at både
rekrutteringsskytterne, foreldre og noen av oss ”gamlingene” bidro med helhjertet innsats i
et morsomt og vel mottatt arrangement. Etter en fortjent pause i høst startet
innendørstreninga i Mælum opp igjen 20. oktober.
Ungdomsutvalget vil takke alle ungdommene for en sesong med mange hyggelige stunder
og god innsats. Sist, men ikke minst ønsker vi også å takke foreldre og besteforeldre for det
store engasjementet og den positive viljen som det lille laget vårt er så avhengige av.
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