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 ÅRSRAPPORT FOR HOLLA SKYTTERLAG 2015 

Styrets beretning. 

Styret har i år bestått av følgende medlemmer. 

 Leder:  Jan Erik Bjerklund 

 Kasserer:  Peter C.A. Köller 

 Sekretær:  Jorunn Solberg 

 Styremedlemmer: Sven Ove Bjerklund 

   John Gary Tofsland 

 

1 vara til styret:  Audun Borgen 

2 vara til styret:  Rune Nilsen 

       

Leder av Ungdomsutvalget: Sigrun Borgen (Leder, er fast styremedlem) 

 

 

Det er avholdt 10 styremøter i hovedstyret i løpet av året, og behandlet 54 saker.  Det har 

også blitt noen uformelle møter på banen i året som er gått.  

I følge årsmeldinga, er medlemstallet klassevis fordelt slik: 

2015     2015  

Klasse 5. 1 stk.   Klasse J. 6 stk. 

Klasse 4. 4 stk.   Klasse ER. 4 stk. 

Klasse 3. 7 stk.   Klasse R. 6 stk. 

Klasse 2. 9 stk.   Klasse V55 1 stk. 

Klasse 1. 189 stk.   Klasse V65 7 stk. 

Klasse ASP 24 stk.   Klasse V73 3 stk. 

 

Sum alle klasseførte skyttere : 261 

Sum 30 - skuddskyttere :   261     

Andre 30-skudds skyttere :  0 

Sum medlemmer:   268  

Ant. Støttemedlemmer :  7 

Sum medlemmer 25 år og yngre: 68 

Betalende medlemmer 25 år og yngre (min 50 kr. i medlemskontigent): 49 

Antall deltakere til Dugleiksmerkeskyting: 18 

Antall deltaker på Skytingens Dag (åpen dag på skytebane): 28  

 

Totalt antall avfyrte skudd av skytterlagets  medlemmer i 2015: 61700   

    

Subsidier til ammunisjon i 2015: kr.15950,-   

Subsidier til løp i 2015: 1 løp.  Kr. 1.500,- 

Subsidiert ammunisjon til rekruttering / skyteskole i 2015: kr. 20956,- 

   

 

 



 Innendørsskyting er både morsomt og viktig i treningsarbeidet og for å sikre 

nyrekruttering til laget.  Vår innendørsbane har vært flittig i bruk under hele sesongen fra 

tidlig i fjor høst, og hele vinteren med treningskvelder, konkurranser og stevner.  En 

gruppe av jegere har lagt ned dugnadsarbeid med å lage ekstra kulefangere til bruk ved 

skyting mot forskjellige dyrefigurer.  Dette er et positivt tilbud både skytetreningsmessig, 

og også miljøskapende.  

Den største gleden for skytterlaget i året som har gått, er at vi nå har fått vårt eget topp 

moderne skytterhus.  Gledelig er det at huset også blir utleid til forskjellige private 

arrangementer, noe som gir skytterlaget inntekter.  Vi håper at vi fortsatt vil få mye nytte 

av huset vårt, og at det i tillegg til vår bruk, kan leies ut til kurs/møter og enkle selskaper i 

tiden framover også.   

  

Også i år vil vi gratulere Miriam Jeanette og Idun med deres fremragende prestasjoner 

gjennom året som første-års seniorskyttere og deres iver og motivasjon for å trene.  Idun 

har flytta hjem for å fortsette sin utdanning etter å ha gått 2 år på Meråker vg. hvor skyting 

har vært en stor del av tilbudet og undervisningen.  Miriam Jeanette ble tatt ut som en av 

fem deltakere fra Norge til å delta på Nordisk Mesterskap- Ungdom.  Hun fikk en flott 

individuell 6 plass i baneskyting, og 2 gullmedaljer i lagskyting, bane og felt. Også Thea 

har levert mange topp resultater dette året også. Vi må også nevne at våre ungdoms- / 

rekrutteringsskyttere og aspiranter viser veldig god progresjon med stigende resultater. Det 

viser hvor viktig det er med godt 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 2015 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 ungdommene, 

men også blant våre seniorskyttere nå, 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), utløper ved utgangen av året hvor 

det er signaler på at nye avtaler kan bli vanskelig å fornye.  Banken ønsker å satse på 

prosjekter.  Hva skytterlaget skal finne på for å kompensere for evt. tap av en 

samarbeidsavtale, vil være en utfordring for styret. Avtalen om Bingospill med Egil 

Hesland AS, forløper greit, og ny avtale er undertegnet for 2016.  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. 

Sluttutbetaling av tildelte spillemidler for anleggsnr.0819004105 Tveitdammen Skytterhus, 

er utbetalt oss med 1 million kroner i år.  I tillegg har vi fått refundert mva-kompensasjon 

både for Skytterhuset og Skytehallen, med til sammen kroner 806.571. Disse beløpene går 

direkte til nedbetaling av vårt ene lån i SpareBank 1 Telemark.  Søknaden for spillemidler, 

anleggsnr.0819004104 Tveitdammen Skytehall, er fornyet og vi håper at den blir utbetalt i 

2016. 

Telemark Skyttersamlags anlegg for både Stang- og Felthurtigskyting er nå oppe og går og 

godkjent av politiet for bruk. Anlegget har vært brukt flere kvelder før skytterne reiste til 

Landsskytterstevnet.  Det blir spennende å se hvor mye dette anlegget vil bli brukt til kurs- 

og konkurranser framover.   



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 2015 lagt ned 

grundig og godt arbeid av ungdomsutvalget og foresatte i gjennomføring av skyteskoler 

med påfølgende veiledning og treningstips gjennom forskjellige tema, s.s. feltskyting – 

baneskyting. 

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg som skal arbeide med å se på mulighet for en elgbane i 

skytebaneområdet vårt. 

Det gjenstår også en utbedring av kulefang på 400m.  Dette jobbes det med fra 

baneutvalget og styret.  Når det er på plass, kan vi endelig se helt bort fra 

Herredsrettsdommen fra 1957.  

Skytterlaget sto som arrangør av en Natursti i området omkring skytebanen en lørdag i 

august.  Alle de frammøtte fikk en flott opplevelse ute i skogen, med forskjellige spørsmål 

og oppgaver, og utplasserte fugler og dyr.  Etter gjennomført Natursti var det grilling, 

kaffe, m.m, og premieutdeling på skytebanen.  Ett vellykket arrangement.     

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 2015.  

 

For styret 

Jan Erik Bjerklund, leder. 

 
 

Årsrapport ungdomsutvalget 2015. 
 

Utvalget:  

Utvalget har i år bestått av: Sigrun Borgen (leder), Per Arne Erichsrud, Marianne Borgen og 

Svein Reidar Karlsen. 

Vi har hatt 5 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. I år har fokus spesielt handlet om kontinuitet i ungdomsarbeidet, holde på 

og videreutvikle talentene vi har, samt øke aktiviteten på stevner og andre større arrangement.  

Året 2015: 

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, som det også var i fjor.  

Nytt skytterhus og igjen en utendørs skytebane tilpasset krav om sikkerhet har gjort det 

enklere for både instruktører og den enkelte skytter. Vi har fått til stor grad av sosial ramme 

rundt treningskveldene – også for de pårørende, og flere har deltatt på åpne stevner og 

ungdomsarrangement.  Det ble i året som gikk kjørt en skyteskole med 7 deltakere og fra det 

forrige kullet var det mange som ble med videre. Det ble derfor besluttet at det ikke ble 

arrangert skyteskole høsten 2015, da kapasiteten ikke strekker til og det viktigste for 

Ungdomsutvalget nå har vært å følge opp de allerede aktive.    

Sesongene: 

Innendørs sesongen startet i november 2014 for dette ungdomsutvalget og ble avsluttet i 

mars 2015. Det har vært god oppslutning på treningene med rundt 19 unge skyttere på det 

meste. Det ble før skoleslutt invitert til cup – skyting hvor Holla stilte med hele 3 lag! I denne 

cupen hevdet våre representanter seg godt, og det er verdt å nevne at våre «ungdommer» i år 



også har omfattet svært engasjerte foreldre bak stokken. Flere har blitt trygge på bruk av reim 

og har gjennom året imponert med både deltakelse og prestasjoner. På lagmesterskapet 

innendørs var det hele 40 deltakere, hvorav flere for første gang! Ved oppstart på høsten var 

det godt å se at gruppen holder seg stabil og at skytterne er ivrige på trening.  

Bane sesongen startet opp i mai 2015. Mellom 10 og 13 skyttere har vært på treningene hver 

tirsdag. Utover året har det i tillegg til cup-skyting blitt arrangert Ungdomsstevne og en 

ungdomshelg med instruksjon hvor flere av våre deltok. På skytingens dag var det 28 

deltakere, men året oppsummert er det først og fremst stabil gruppe og progresjon i deltakelse 

og resultater som skiller seg ut. 

Oppsummert: 

I skrivende stund har Ungdomsutvalget fått en etablert og ivrig gruppe skyttere som gjerne vil 

mer. Til tross for et svært aktivt ungdomsutvalg er det en naturlig smertegrense for antall 

skyttere som skal følges opp. Dette går både på utstyr, da spesielt antall våpen, tid og 

personell. Innenfor disse rammene er det likevel et stort potensiale for flere gode og etter 

hvert etablerte skytter-talenter. Flere har som nevnt fulgt med videre ut i konkurranser og 

dette håper vi bare fortsetter. Ungdomsutvalget har derfor et ønske, og ikke minst behov for, 

koordinerte påmeldinger og kanskje også kollektiv transport der det er mulig. Dette ville også 

være ønskelig fra etablerte skyttere da det bidrar til det sosiale felleskapet. Ungdomsutvalget 

har hatt noen utfordringer ved at lederen flyttet og ble engasjert på annet hold. Dette har 

Ungdomsutvalget håndtert strålende og det er all grunn til å rose det fantastiske arbeidet 

samtlige har bidratt mette året!  

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.  

Vi takker alle for et flott år! 
 
12.11.2015 
Ungdomsutvalget  
v/ Sigrun Borgen 

 
 
 



 
Rapport fra ammo.forvalter. 

 
 

Ammunisjon og kuler solgt 1/11. 2014 – 31/10.2015.    (   Holla skytterlag ikke beregnet inn i salg.  ) 
 
                       Patroner                   Kuler                            Sum                  Krutt       Tennhetter   Cal22 

 
 
 

Norma 
8,4 g 
7,62 cal 

Norma 
Rekrutt 
6,5 g 

Sierra 
9,1 g 

 Skan 
Sierra 
6,5 g 

Norma 
8,4 g 
 

Utgifter 
Rekruttering. 

Sierra 
9,1 g 

Sierra 
6,5 g 

Berettiget 
Subsidier 

  Norm 19 
  ------   15 
   RA96 M 

Fedral 
Winch 
RWS 

RWS 
Eley 
 

Holla Skytterlag.   650    20956,00      21000 

Knut Borgen       1300 1500      3500,00  5,0 kg 2500   3000 

Nils Kr. Glahus        200            250,00  1500   2500 

Sven Ove Bjerklund.     2000  4000       6875,00  9,0 kg 7000 11000 

Marianne Borgen.              2000 

Olav Melteig.                500 

Svein Reidar Karlsen.           1000 500      1875,00  700   1290 

Jan Erik Larsen        500 / 7,62   500      1250,00      

Jens Kr. Herregården     50 400    200 / 7,62   500      1437,50 1,0 kg    500 

Per Arne Erichsrud.                   2,0 kg 2000    500 

Roar Hagtvedt                     3500 

Nils Aase Jøntvedt              500 

Anne Lise Enerhaugen  300       60            450,00    

Jorun Solberg       200            250,00    

Monica Juel  50                      62,50    

John Gary Tofsland            1000 

Jan Erik Bjerklund              500 

         Kr 15950,00    

 
Skyttere har skutt 

 
   50 

 
1400 

  
   460 

 
2700/ 
7,62 

  
6300 

 
3000 

   
17,0 kg 

 
13700 

 
47790 

             

Ammunisjon solgt 2015         Kr 62996.00    

Utbetalt subsidier 2015         Kr 15950,00    

             

Totalt kuler skutt 2015         61700   
kuler 

   

 
 



Rapport – Jegerprøver. 

Årsmelding for jegerskyting 2015. 
 
Det ble arrangert 14 jegerprøveskytinger i år. Vi startet opp den 06. mai, hadde en måneds 
sommerferie i juli og avsluttet sesongen den 16. september. Skytingen i ble avholdt på 
onsdager. Vi har hatt det samme antall skytinger i år som tidligere. 
 
Organisering  og opplegg har vært som tidligere. Vi har vært 12 frivillige som har jobbet godt 
sammen. Som tidligere har det vært tre mann på ”vakt” hver gang. Alle har møtt når de 
hadde sine oppsatte vakter. En meget god innsats fra alle sammen! 
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06.05.15 16 14     2 1200 200   

13.05.15 14 12 2     2050 75   

20.05.15 14 11 7     2400     

27.05.15 16 13 7 1 3 2300 150   

03.06.15 11 8 9 1 1 2500     

10.06.15 9 8 1 1 1 750 450   

24.06.15 8 7 3     1000 160   

05.08.15 23 17 14 1 2 5450 2860   

12.08.15 20 16 3   1 3400 3870   

19.08.15 19 14 10     3800     

26.08.15 15 13 8     2800 750   

02.09.15 13 10 8     2850 670   

09.09.15 12 10 9     3000     

16.09.15 10 6 7   1 2150 1710   

Oppsam. 7   6   1 1200     

Sum 2015 207 159 94 4 12 36850 10895 47745 

         

         

Kasse 
oppstart  Kr. 1000       

Bank  Kr. 48245       

Kasse avsl.  Kr. 500       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ammunisjonsbeholdning 21.09.2015 

Kaliber Type 
Antall 
skudd Antall sk/pk Pakker Pris/pk 

Sum 
beholdning 

 6,5x55 Bane Rekrutt 250 50 5 350 1750 

6,5x55 Lapua Mega 40 20 2 490 980 

6,5x55 Sako 40 20 2 600 1200 

308W Rem. UMC 100 20 5 200 1000 

308W 
Rem. Core 
Lokt 80 20 4 370 1480 

7,62x51 Nato 80 20 4     

3006 
Rem. Core 
Lokt 80 20 4 290 1160 

3006 Norma Nosler 80 20 4 590 2360 

Sum           9930 

 
Vrangfoss 21.09.2015 
 
Eirik Jensen 
 
 
 
 
Sak 3.  Regnskap 2015. 
Driftsåret i år har vært preget av stram økonomi for laget.  På flere av 
budsjettpostene har vi måttet gått utover på både inntekts- og utgiftssiden. Sjøl om vi 
har måtte være forsiktige med anskaffelser og bare tatt nødvendig vedlikehold og 
reparasjoner, har vi prøvd at dette ikke skulle gå utover aktiviteten for våre aktive 
skyttere.  Dette har vi klart med samarbeid og forståelse fra alle.  Også i det 
kommende året vil vi måtte henstille til gode og kreative løsninger for drifta. 
 
Styret anbefaler Årsmøtet å fatte følgende vedtak: 
Det fremlagte reviderte driftsregnskap for 2015 godkjennes. 
 
Vedtak: 
 
 
Sak 4. Budsjett for kommende driftsår.  Se vedlegg. 
 
Styret anbefaler Årsmøtet å fatte følgende vedtak: 
Det fremlagte budsjett for neste driftsår, 2016, godkjennes. 
 
Vedtak: 
 
 
 



 
Sak 5.Fastsettelse av medlemskontingent. 
 
Styret anbefaler for Årsmøtet å fatte følgende vedtak: 
Medlemskontingent i Holla skytterlag blir for året 2016, kr.200,- for alle klasser, med 
unntak av 1.års Aspiranter, hvor kontingenten er kr.100,-. 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
Sak 6.  Fastsettelse av subsidier / godtgjørelser fra laget i 2016. 
Skytterlaget har for året 2015 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. 
 Skyttere som deltar på Landsskytterstevnet, Landsdelskretsstevner bane / felt, 

får dekket forhåndspåmelding av skytterlaget. 
 
Styret anbefaler for Årsmøtet å opprettholde den samme ordningen med subsidier / 
godtgjørelse fra laget for 2016. 
 
Vedtak: 
 
 
Sak 7.  Valg. 
Se egen oversiktsliste fra valgkommiteèn på de verv / utvalg som er på valg. 
 
 
 
Sak 8.  Innkomne saker.  Ungdomsutvalgets rolle og mandat. 
 

Styrets behandling. 

Holla skytterlag har de seineste årene på sine årsmøter valgt Ungdomsutvalg bestående av 3 – 

4 personer, hvor leder for utvalget er fast medlem av skytterlagets styre.  Dette er i tråd med 

Skytterboka § 5-10, og fungerer bra for å holde gjensidig informasjon mellom lagets styre og 

det viktige arbeidet til ungdomsutvalget med ungdoms-/ og rekrutteringsarbeidet til laget. 

Sist høst har lagets ungdomsleder vært forhindra fra å møte på noen styremøter, noe som har 

ført til at ungdomsutvalget ikke har vært representert med noen representant på enkelte møter. 



Holla skytterlag har som en fast ordning til sine styremøter, innkalt begge våre valgte 

vararepresentanter, for å sikre at styremøtene er fullt ut beslutningsdyktige om noen har måtte 

melde forfall i siste liten. 

Ungdomsutvalget har følt at denne ordningen ikke har ivaretatt godt nok deres behov, 

samtidig som de ber om en klarere rolle og mandat på deres arbeide. 

Styrets leder innkalte utvalgets medlemmer til et møte for å skaffe mer klarhet i hva som var 

ment fra deres side. Møtet var avklarende.  Dette ble referert på første styremøte, hvor en 

konkluderte med at dersom det er en sak til behandling fra ungdomsutvalget, og 

ungdomsutvalgets leder var forhindra fra å møte, skulle et annet medlem fra utvalget fremme 

saken for styret, men uten stemmerett ved evt. avstemming. 

  Skytterboka, pkt. 1.500 Standardlover for skytterlag.  §5-6 Årsmøtet. og § 5-10 Skytterlaget skal ha 

et ungdomsutvalg.  Ungdomsutvalget velges for to år om gangen.  Blant utvalgets medlemmer velges 

leder for ett år.  Lederen i ungdomsutvalget inngår som fast medlem i lagets styre. 

I tillegg er det listet opp noen retningslinjer i Skytterboka pkt. 17.140 Skytterlagenes 
ungdomsutvalg.  DFS har også utgitt ett hefte; Ungdomslederen som er et nyttig hefte i arbeidet for 
ungdoms-/ rekrutteringsarbeidet i skytterlag. 
At vi har valgt 2 varamedlemmer til styret som forøvrig blir innkalt til hvert styremøte er nettopp for 
å holde en kontinuitet, da vi har erfart at medlemmer ikke har møtt og glemt å melde frafall til 
leder.  Ellers har varamedlemmer ikke stemmerett i saker.  
Hvilken rolle varamedlemmene har på møtet, er å representere styret dersom fast medlem har meldt 
forfall eller ikke møtt, da med stemmerett.  
 
Ungdomsutvalget fremmer følgende forslag til årsmøtet: 
 

 Ungdomsutvalget i Holla skytterlag ønsker at dagens ordning, med valg av minst 3 

representanter skal fortsette å gjelde da dette bidrar til å skape et mer robust 

ungdomsutvalg enn med kun 2 valgte representanter. For å sikre ungdomsutvalgets 

representasjon i styret ønsker ungdomsutvalget at det fattes særskilt vedtak om at en 

annen representant i ungdomsutvalget møter på styremøter med full uttale og stemmerett 

i situasjoner der leder av ungdomsutvalget ikke kan møte. 

 Det utarbeides en årsplan for ungdomsarbeidet av styret i samarbeid med 

ungdomsutvalget ved inngangen til hvert nytt driftsår. 

 

Styret foreslår overfor årsmøtet følgende forslag: 

 Dagens ordning opprettholdes.  Ungdomsutvalget skal utarbeide opplegg for ungdoms- 

og rekrutteringsvirksomheten innen laget, i samarbeid med styret (jfr. Pkt. 17.140 -4). 

Vedtak: 

 

 


