
       
 

  Årsmøte 22.nov.2019 
Skytterhuset 

Kl. 18.30 
 

Dagsorden: 
 

1. Åpning. 

2. Styrets beretning. 

3. Revidert Regnskap 2018 -2019. 

4. Budsjett for kommende driftsår. 

5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2020. 

6. Fastsettelse av subsidier for året 2020. 

7. Innkomne saker. 

7-a. Endring av lånevilkårene. 

8. Valg. (herunder ombud (6)) 

 

ÅRSRAPPORT FOR HOLLA SKYTTERLAG 2019 



Styrets beretning. 
Styret har i år bestått av følgende medlemmer. 

 Leder:   Jan Erik Bjerklund 
 Kasserer:  John Gary Tofsland 
 Styremedlemmer: Sven Ove Bjerklund 
    Marianne Borgen 
    Øyvind Bjerklund 
Leder av Ungdomsutvalget: Per Arne Erichsrud (fast styremedlem) 
 
    

1 vara til styret:  Nils Aase-Jøntvedt 
2 vara til styret:  Jens Kristian Herregården 
3 vara til styret:  Anne-Lise Enerhaugen 
       

 
Det er avholdt 9 styremøter i hovedstyret i løpet av året, og behandlet 35 saker.  Det har 
også blitt noen uformelle møter på banen i året som er gått.  

I følge årsmeldinga, er medlemstallet klassevis fordelt slik: 

2019  2018    2019   2018  

Klasse 5. 2 stk.  2 stk.  Klasse J. 6 stk.  10 stk. 

Klasse 4. 2 stk.  3 stk.  Klasse ER. 1 stk.  0 

Klasse 3. 6 stk.  5 stk.  Klasse R. 0 stk.  0 

Klasse 2. 12 stk.  11 stk.  Klasse V55 0 stk.  0 

Klasse 1. 214 stk. 218 stk. Klasse V65 4 stk.  6 stk. 

Klasse NV 1 stk.  2 stk.  Klasse V73 7 stk.  5 stk. 

Klasse EJ 5 stk.  10 stk.  Klasse NU 23 stk.  21 stk.   
      

    

 
Sum alle klasseførte skyttere :       283 
Andre 30-skudds skyttere, politi/jegere/mil.pers.: 77 Sum 30-skudds skyttere: 360  
Ant. Støttemedlemmer: 6     Sum medlemmer:  289 
    

Sum medlemmer under 26 år pr.31/12: 62 
Betalende medlemmer under 26 år pr 31/12 (min 50 kr. i medlemskontingent):  43 
Antall deltakere til Dugleiksmerkeskyting: 18 
Antall deltaker på Skytingens Dag (åpen dag på skytebane): 13  
 
Totalt antall avfyrte skudd av skytterlagets medlemmer i 2019: 46960      
Subsidier til ammunisjon totalt i 2019: kr. 12,562,50  
Subsidier til løp i 2019: 1 løp.  Kr.2000,-  
 
    
 
 



Arrangementer 2019, i h.h.t. Årsmelding til DFS.  

 Lagmesterskap:   Interne stevner:   Åpne stevner: 

 Ant delt:    Ant arr:  Ant delt:  Ant arr:  Ant delt: 

Bane 20    1  20  3  282 

Felt 9    1  9  2  133 

Inne d. 34    1  16  2  147 

 

 

 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 trener 
innendørs en kveld i uka med skyting mot forskjellige dyrefigurer.  

Gledelig er det at skytterhuset vårt 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.   

Åpen søndagskafe på skytterhuset har ikke vært drevet i dette vinterhalvåret.  Det har 
bidratt til en svikt i inntektene våre i år.  Men vi ønsker og håper at dette tilbudet absolutt 
er noe som vi bør fortsette med i kommende sesong. 

Til tross for et greit antall aktive skyttere, er det relativt få som deltar på stevner.  De som gjør 
det, presterer meget bra resultatmessig, og året 2019 har også vært et sportslig godt år for 
skytterlaget. Nevnes bør prestasjonene som Stine Cecilie viste under LS på Evje.  Se ellers 
rapport fra ungdomsutvalget.   
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. 

Laget har også i år mottatt sponsormidler fra Samarbeidsavtalene med 
SparBank1Telemark.  Laget har i tillegg mottatt midler gjennom Grasrotandelen til Norsk 
Tipping, kulturmidler fra Nome kommune, samt Frifondmidler. 

Telemark Skyttersamlags anlegg for Stang- og Felthurtigskyting er noe preget av at det 
ikke er god nok oppfølging av vedlikehold i seinere år.  I høst har flere av skivene- 
/frontene blitt tatt inn for service og vedlikehold slik at de kan repareres i løpet av vinteren.  

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 2019 lagt ned 
grundig og godt arbeid av ungdomsutvalget og foresatte med veiledning og treningstips 
gjennom forskjellige tema. 

Skyteskoletilbudet i høsten /våren 2018/19 var gledelig med 11 deltakere. Vi håper at med 
felles innsats fra våre etablerte skyttere at vi skal klarer å motivere både ungdommene og 
foresatte til å fortsette.  

Baneutvalget har gjennomført sin kontroll av anleggene i 2019, og rapport er sendt 
Samlagets Banekontakt som også har hatt en kontroll på anlegget vårt i sommer.  Han har 
påpekt at det mangler oppslag av baneinstruksen og politigodkjenningen på standplassene.  
Han påpeker også at kulefang for 300 meteren må utbedres med en økning av høyden. 

 



FREMOVER.  

Utfordringer for styret og skytterlaget fremover vil blant annet være å ta godt vare på det 
flotte anlegget vårt både ute og inne, med vedlikehold av hus og bygninger slik at det ikke 
forringes. 

Vi har også en utfordring med å skaffe bedre og trygge inntekter til laget i det kommende 
året.  Her vil det være en jobb som vi sammen må gjøre til beste for laget, slik at vi kan 
opprettholde og utvide aktivitetene.    

Nytt i år har vært at medlemskontingenten til skytterlaget har vært krevd inn sentralt fra 
DFS, for deretter å bli overført til skytterlagets konto lokalt.  Denne ordningen koster 
skytterlaget kr.22,- pr. medlem, men vi håper at ordningen allikevel vil kunne føre til at 
flere betaler sin medlemskontingent.  DFS vil også sende purringer til medlemmer som 
ikke har betalt innen første forfall.  

Den største utfordringen vil alltid være å sørge for god rekruttering av unge og voksne 
skyttere og til gamle og nye medlemmer. Som ledd i en slik utfordring kan være å tilby 
foreldre og andre voksene tilbud om skyteskole. 

Det vil også være viktig å opprettholde og bearbeide samarbeidet vi har i organisasjonen, 
til politimyndighet, til Forsvaret og HV, og ikke minst til jegere.  Vi bør også utvide 
samarbeidet med andre lokale lag og foreninger både i og utenfor kommunen. 

Søndagskafeen på skytterhuset med kaffe og nystekte vafler bør vi forsøke å få til i 
kommende vinter.   

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 2019.  

 

For styret 

Jan Erik Bjerklund, leder 

 

  



 

 
Sak 3.  Regnskap 2019. 
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.  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 2019 godkjennes. 
 
Vedtak: 
 
 
Sak 4. Budsjett for kommende driftsår.  Se vedlegg. 
 
Styret anbefaler Årsmøtet å fatte følgende vedtak: 
Det fremlagte budsjett for neste driftsår, 2020, godkjennes. 
 
Vedtak: 
  
 
 
 
Sak 5.Fastsettelse av medlemskontingent. 
 
Styret anbefaler for Årsmøtet å fatte følgende vedtak: 
Medlemskontingent i Holla skytterlag blir for året 2020, kr.300,- for alle klasser, med 
unntak av Nybegynner ung. NU (asp), hvor kontingenten er kr.150,-. 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
Sak 6.  Fastsettelse av subsidier / godtgjørelser fra laget i 2020. 
Skytterlaget har for året 2019 gitt aktive skytterne subsidier etter følgende oppsett: 
 

 Subsidier for ammunisjon med Kr.1.25 for kule / fabrikkammunisjon.  Har du 
derimot kjøpt ammunisjon / kuler gjennom annen forhandler enn lagets egen 
ammunisjonsforvalter, og du påberoper deg subsidier, må du framvise betalt 
kvittering til ammunisjonsforvalter før utbetaling av subsidier. 

 Kr. 2.000,- 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. 

 Nybegynner ung. NU (asp) som deltar på stevner, har gratis ammunisjon 
kal.22 LR til stevnet. 



 Skyttere som deltar på Landsskytterstevnet, Landsdelskretsstevner får dekket 
forhåndspåmelding av skytterlaget. 

 
Styret anbefaler for Årsmøtet å opprettholde den samme ordningen med subsidier / 
godtgjørelse fra laget for 2020. 
 
Vedtak: 
 
Sak 7.  Innkomne saker. 

7a: Lån SpareBank 1 Telemark. 
Skytterlagets økonomi er anstrengt, vår nedbetalingsplan har innfrielse i 2031. 
Styrets leder og kasserer har i møte med bankens kunderådgiver drøftet 
situasjonen, og kommet fram til følgende løsning: 
- Lånerenten reduseres til 4,5% 
- Nedbetalingstiden endres til år 2038 
Styret anbefaler for Årsmøtet å fatte følgende vedtak; Årsmøtet godkjenner det 
framlagte forslaget med endring av rentesats til 4,5% på vårt lån, og at 
nedbetalingstiden økes til år 2038. 
Styrets leder og nestleder gis fullmakt til å signere lånedokument. 

Vedtak: 
Styrets framlagte forslag til årsmøtet godkjennes enstemmig av årsmøtet. 
 
 
Sak 8.  Valg. 
Se egen oversiktsliste fra valgkomiteèn på de verv / utvalg som er på valg. 
Valgresultat på styret og utvalg for 2020 /21. se egen liste. 
 
 
 

 

  



 

 

   

 

  Årsmelding fra ammunisjonsforvalter 2019. 

 

Antall skyttere som har skutt siste året er stort sett stabilt i forhold til kjøp av ammunisjon og 

antall skudd som er avfyrt i innværende år. En økning er det på antall solgt ammunisjon til 

skyttere, det er Cal 22 som har gått merkbart opp. 

Økning i cal 22 har nokk en sammenheng med større aktivitet på inne skyting 15 m. 

Når det gjelder bane og felt skyting så er det nok noe lavere aktivitet i forhold til skarp 

ammunisjon 6,5 mm. 

 Her er det nokk de samme skytterne som går igjen. Spørsmålet blir da hvordan få de som 

skyter inne til å delta på stevner ute. 

Ammunisjonsforvalter vil her komme med en henstilling til de som skal skyte felt til vinteren 

om i god tid å si i fra hva slags ammunisjon de vil ha og om hvor vidt de er rykket opp i 

klasser og vil ha en sterkere ammunisjon. 

Ammunisjonsforvalter 

Nils 

 

 

 

 



Ammunisjon og kuler solgt 1/11.2018 – 31/10 -2019.  (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 

9,7 g 

 Skan 

Sierra 

6,5 g 

Utgifter 

rekrutter 

Norma 

8,4 g 

Sierra 

9,1 g 

8,0 g 

Sierra 

6,5 g 

Berettiget 

Subsidier til 

Skyttere 

  Norm 19 

  ------   15 

   RA96 M 

Fedral 

Winch 

RWS 

RWS 

Ely 

 

Holla Skytterlag.                  Kr 21000          25000 

Svein Reidar Karlsen.          100  125,00    2500 

Sven Ove Bjerklund.              500  4500 6250,00 13,0 kg  8000  

Fredrik Juel 50 DL       650 875,00   1500 

Jens Kr. Herregården     500       625,00   500 

Jan Erik Bjerklund                 500  625,00   1,0 kg     

Øyvind Bjerklund          1000  1250,00   5,0 kg     

Petter Gran                 200         250,00      

Marianne Borgen    1250 dl         1562,50  1000  

Per Arne Erichsrød              1,0 kg    

Knut Borgen               5,0 kg   

Harald Sandbakken  250       312,50       

Nils Aase Jøntvedt 50 DL      500   687,50  1000  

             

                   

             

              

         Kr 12562,50    

 

Skyttere har skutt 

 

  1350 st 

 

950 st 

  

   

 

 

500 st  

2100 

 

5150 

   

25,0 kg 

 

10000 

 

4500 

             
Ammunisjon solgt 
2019 

        Kr 52280,50    

Utbetalt subsidier 
2019 

        Kr  12562,50    

             
Totalt kuler skutt 2019         39550 Stk    



Årsmelding for jegerskyting 2019 
Det ble arrangert 15 jegerprøveskytinger i år. Vi startet opp den 01. mai, hadde en måneds sommerferie i juli og avsluttet sesongen den 
18. september. Jeg gjennomførte ei ekstra skyting med et medlem som ikke hadde tatt prøva under ordinær trening pga. helseproblemer 
den 27.09. Skytingen i ble avholdt på onsdager.  I 2018 hadde vi 263 jegere innom, i år har vi 247 stykker. Jeg tror at tallet er noe høyere, 
da flere av mannskapet har trent og ikke satt seg opp på lista. 
På grunn at det kan betales på vipps, er ikke tallene for inntekt og ammosalg i listene korrekte.Noe kan også tilskrives noe slurvete 
listeføring.  Jeg anbefaler av den grunn an samling for mannskapet i forkant av treningstart i 2020. På listene får jeg en totalsum på 
64,140 kr. Hva som er satt inn på konto har jeg ikke oversikt over.  Ved opptelling 27.09.19 var det 1355 kr i kassa. 
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 til sine vakter. En meget god innsats fra alle sammen! 
 
Vrangfoss 26.10.2019. 
Eirik Jensen 
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1.5. 30 7 24 10 1   6820 1910 8730 

8.5. 16 1 13 7   3 2300 0 2300 

15.5. 14   10 6 1   2000 220 2220 

22.5. 19 1 12 10   2 2600 1620 4220 

29.05. 4   3 1     300   300 

5.6. 13 3 7 8 1   2700 390 3090 

12.6. 14 1 10 5   1 2440 1200 3640 

26.6. 16 5 8 7 1   2700 220 2920 

06.08. 23 12 9 10 1 1 4500 660 5160 

14.8. 19 10 13 11 1 1 4800 1620 6420 

21.8. 21 2 15 10 1 1 3800 3060 6860 

28.08. 20 9 17 12 1   4800 810 5610 

4.09. 14 2 8 8     2600 1840 4440 

11.9. 16 4 12 12     3300 660 3960 

18.09. 7 3 4 6     1800 2170 3970 

27.09. 1   1 1     300   300 

Sum 2019 247 60 166 124 8 9 47760 16380 64140 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


