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ÅRS RAPPORT FOR HOLLA SKYTTERLAG 2003
Se også sportslige prestasjoner for 2003
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
Einar Borgen Lieng
	
 Varamann til styre:		Sven Ove Bjerklund		
 Ungdomsutvalget:		Styret		

Det er avholdt 6 styremøter i løpet av året. Ifølge årsmeldinga til samlaget, er medlemstallet klassevis fordelt slik, årets tall i parentes:
	2004		2003			2004		2003
Klasse 5.  3 stk. 	( 1 )		Klasse J :    9 stk.	( 10)	
Klasse 4.  2 stk. 	( 5 )		Klasse ER:  0 stk.	( 5 )	
Klasse 3.  5 stk.	( 6 )		Klasse R:     2 stk.	( 0 )	
Klasse 2.  8 stk.	( 14 )		Klasse V55: 6 stk.	( 5 )	
Klasse 1. 200 stk.	(145)		Klasse V65: 1 stk.	( 1 )	
					Klasse V73. 2 stk.	( 3 )	

Sum Instruksjonsskyttere i 2003: 15 stk.							

Antall avfyrte skudd i 2003. 	10.960 stk. 	2002 ble det avfyrt 8500 stk. 
Subsidier til ammunisjon i 2003. 	Kr.8370,-	2002 ble det utbetalt Kr.5475,- 
Subsidier til piper i 2003. 	3stk.	Kr.3000,-	2002 ble det utbetalt Kr.1000,- 

Antall aktive i 2003: 238 		

Egne stevner / aktiviteter i 2003.
Vårt åpne feltstevne ble ikke arrangert i år på grunn av at vi isteden ville prioritere montering av elektroniske skiver på 300 m som vi brukte både vinter og vår på. 
Lagmesterskap felt ble i år vunnet av Øyvind Bjerklund med 29/20. Respittpokalen ble vunnet av Øyvind Bjerklund med 29/20 (0 p. i respitt). Det var ingen deltagere i rekrutteringsklassene.
”Kanaltreffen” vårt åpne banestevne ble første stevne med elektronikk, det ble avfyrt mange skudd i løpet av den helgen og spenningen var stor om hvordan dette ville gå. Det var bare positive tilbakemeldinger fra skytterne på hvor fint anlegg vi hadde fått og stevnet gikk uten de store problemene. Stevnet ble vunnet av Tor Harald Lund fra Søgne med ny banerekord med 348 poeng, antall skyttere som deltok var 204 stk.
Lagmesterskap bane ble vunnet av Øyvind Bjerklund med 334 poeng. Respittpokalen ble vunnet av Øyvind Bjerklund med 334 poeng (0 poeng i respitt.) Det var ingen deltagere i rekrutteringsklassene.



Årets finale i TA-skyting ble avholt på Sauherad banen hvor Sigrun Borgen ble TA prinsesse etter omskyting og Øyvind Bjerklund tok 5 medalje i mesterskapet.
Årets sekskantfinale for samlag var Sigrun Borgen tatt ut på Grenlands lag, det er syv stykker fra vert samlag på laget. Sigrun ble nr.4 av samtlige skyttere med 293 p. 2 poeng bak vinneren, samlaget ble nr.4 i finalen.
Endelig kunne også Holla Skytterlag tilby skytere ett topp moderne anlegg med elektroniske anvisning på sin 300 meters bane. Utstyret er levert av Kongsberg Microelktronikk, som for øvrig leverer utstyr til de fleste LS arenaer. Sjøl om det har tatt tid og ikke minst kjempestor innsats fra medlemmer og andre, var det derfor desto hyggelig at vårt arrangement på Kanaltreffen 2003, forløp uten nevneverdige problemer. Det gjenstår en del løsningsorientert arbeid og økonomisk arbeid for å finne fram til en måte å gi publikum en bedre service på i form av resultatfremsyning. Også treningsforholdene har blitt betydelig forbedret for utøverne nå, slik at vi nå bør kunne ha større motivasjonstilbud og forhåpninger til en kvalitetsheving. Utstyr for elektronisk anvisning på 100 meteren er også kjøpt inn og vil bli montert i løpet av vinteren og våren 2004, slik at stevnene nå fremover vil bli avviklet på elektronikk. Antall skiver på 100 meteren er redusert til 5. I tillegg er det kjøpt inn frontskiver for Villreinfigur, slik at jegerne nå sjøl vil kunne få bedømme sin ferdighet både på trening og på Storviltprøva. Her vil laget måtte sette noen restriksjoner på bruk av kaliber. Det vil bli spart ett skiverammestativ for den ”gamle” tvillingskiva på 100 meteren, slik at en ikke er avhengig av personell for å betjene elektronikken hver gang en vil trene på den gamle måten etter eget behov. Ved denne moderniseringen er det store verdier som skytterlaget har lagt ned og som alle må gjøre sitt for å ta vare på. Vi vil ha et annet behov for ettersyn og vedlikehold nå som også koster både arbeid og penger. Ikke minst har laget påtatt seg forpliktelser i form av lån. Vi håper at også mange nye medlemmer framover vil finne denne sporten og aktiviteten så morsom og spennende at kapasiteten blir utnytta. I løpet av høsten har laget også fått lagt nytt tak på klubbhuset, vi kan nå være stolte av og kunne vise frem et første klasset anlegg til skyttere og publikum.



For styret i Holla Skytterlag.
John Gary Tofsland

