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Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014
Styret i beretningsåret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer
Styremedlem:

Ola Fosshaug
Synne Nørstegård Tråen
Christine Lind
Hallvard Grette
Gunn Heidi Sønsterud Haugen

Banekomitè:

Odd-Bjørn Vatne
Stein Martinsen
John Melvin Tveiten

Revisorer:

Odd-Bjørn Vatne
John Melvin Tveiten

Valgkomité:

Henrik Karlsen (Leder)
Jan Kongsjorden (Medlem), Kristoffer Grette (Medlem)
Bjørn Fredriksen (Vara)

Medlemmer:
Medlemstallet pr. 31.12.2014 var:
- 47 vanlige medlemmer derav 11 stk. under 20 år og 13 kvinner.

Styrets virksomhet:
Det har vært avholdt ett ordinært styremøte. Saker er blitt løpende behandlet via mail og
telefonkontakt mellom styremedlemmene.
Det er søkt om både breddemidler og spillemidler fra forbundet i 2014. Vi ble tildelt KR
26 000 i breddemidler og KR 22 000 i spillemidler. Midlene ble brukt til 2 stk. matchrifler
kaliber .22, 1 stk. skytesimualtor og 1 stk. våpenskap.
Vi har mottatt midler i forbindelse med lotteri/bingo inntekter i 2014, dette beløper seg til ca
100 000 NOK. Vi har søkt om deltakelse, og fått godkjenning for å være med på dette også
for 2015.
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Klubben fortsetter sin samarbeidsavtale med DNB, hvor de forbeholder seg retten til å være
klubbens «hovedsponsor». Avtalen er gyldig fra 2012 – 2015, og gir klubben et
vederlag på KR 15 000 årlig. Lampeland Hotell er også inne som sponsor til klubben. Vi
takker begge sponsorene for god støtte og et godt samarbeid i året som har gått.
Styret har informert medlemmene pr. mail og hjemmeside i året som har gått. Hjemmesiden
har blitt godt besøk i beretningsåret, og blir oppdatert relativt ofte.
Styret, i samarbeid med banegruppa, har fortsatt arbeidet med utendørs 50 metersbane på
Stevningsmogen. Det har vært møter med skiveleverandører og søkt om spillemidler.
Spillemiddelsøknaden er godkjent. Dette er et felles prosjekt med Svene IL, men vi har levert
hver vår søknad. Vi er innstilt som nr 2 hos kommunen og Svene IL ligger som nr 1.
Forhåpentligvis får vi spillemidlene allerede i år. Standplassoverbygget er nå levert og betalt.
Målet er å få banen opp å gå våren 2015.

Aktivitet:
Arrangerte stevner:
Klubben har i inneværende år arrangert kun et åpent luftstevne, som var klubbmesterskap
både på luftrifle og luftpistol samt kretsmesterskap på luftrifle.
Eksterne stevner:
Klubbens medlemmer har deltatt på stevner over hele Østlandet. Våre veteranskyttere er
flinke til å delta på mye luftstevner i vinterhalvåret, mens de andre skytterne deltar stort sett
på 50 meter, luft og 15 meter stevner på Østlandet. Det er også blitt skutt internasjonale
stevner i Spania, Russland, Tyskland, Finland og Sverige av flere av våre skyttere i
beretningsåret.
Vi har hatt med utøvere på NM, Nordisk, Europamesterskap og Verdensmesterskap!
Treninger, samlinger og rekrutteringstiltak:
Høsten 2014 arrangerte vi i samarbeid med ungdomsutvalget i Numedal Skyttersamlag 4
treningskvelder med Kristina Vestveit Nervold som trener. Fem utøvere var med på disse
kveldene, og fikk en god innføring i stående skyting.
Lufttreninger har foregått hovedsakelig på Stevningsmogen på torsdager i forkant av NM 10
meter.
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Kurs:
Vi har i 2014 ikke hatt noen av våre medlemmer på kurs i regi av forbundet.
Norgesmesterskap:
Klubbens medlemmer har deltatt på samtlige Norgesmesterskap på rifle. Det var med 8
utøvere på NM 10m i Alfhallen, 9 utøvere på NM 15m i Hobøl. 2 utøvere på NM 50m/300m
på Elverum.
Resultatene fra Norgesmesterskapene kommer senere i årsberetningen.
Landslagsutøvere:
I beretningsåret har Kim-Andre Lund vært inne som fast skytter på det sivile landslaget i rifle.
Eli Håkenåsen Enerstvedt er på landslaget i viltmål (Nore og Uvdal PK).
Christine Lind, Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Kim-Andre Lund og Katrine Lund har vært en
del av det militære landslaget.

Resultater/medaljer 2014:
Verdensmesterskap:
Kim-Andre Lund, Katrine Lund og Eli H. Enerstvedt deltok på VM i Granada, Spania.
Kim-Andre ble VERDENSMESTER i lagskyting sammen med Ole Kristian Bryhn og Odd
Arne Brekne i øvelsen 300m STD. Individuelt ble det en sterk 8.plass med 581p.
Katrine fikk også en sterk 8.plass individuelt på 300m og 4.plass på lag. I tillegg ble det
22.plass på 50m ½-match og 5. plass på lag. I luftkonkurransen endte hun som nr 46 og laget
kom på 11.plass.
Eli kom, etter god skyting, hjem med 15.plass på normalen og 21.plass på mix.
Europamesterskap:
Eli Håkenåsen Enerstvedt deltok på EM-luft (viltmål) i Moskva. Hun ble nr 7 både på
normalprogrammet og mix.
ISCH Hannover:
Katrine kom på en sterk 9.plass på halvmatch i det internasjonale stevnet ISCH.
På luftrifle ble det 33.plass.

Numedal Sportsskyttere

Stiftet 2011
www.numedalsportsskyttere.no

NM 10m
Klubben stilte med 8 utøvere på NM 10m i Alfhallen, og vi fikk følgende medaljevinnere:
Gull luftrifle jr. kvinner: Katrine Lund 410,0 + 205,0
Gull luftrifle sprint jr. kvinner: Katrine Lund 298 NMs beste ståenderesultat!!!)
Gull luftrifle sprint V70: Gunnar Huslænde 277
Sølv luftrifle V70: Gunnar Huslænde 374,7
Vi stilte med en debutant i mesterskapet, Stein Martinsen.
NM 15m
Klubben stilte med 9 utøvere på NM 15 meter i Hobøl.
Gull 15m V70: Jan Kongsjorden 417p
Bronse 15m V65: Ragnar Lund 432p
Laggull V65: Jan Kongsjorden, Gunnar Huslænde og Ragnar Lund
Lagbronse V45: Stein Martinsen, Halvor Kongsjorden og Arne Aaland
NM 50m/300m
Klubben stilte med 2 utøvere på NM 50m/300m på Elverum.
Bronse 300m ligg 30 skudd, Ungdom: Bjørn Magnus Hansrud 287p
Landsstevnet for rekrutter:
Vi stilte ikke med deltagere i 2014 og oppfordrer ungdommene til å bli med i 2015.
Militært verdensmesterskap:
Ble ikke arrangert i 2014.
Militært nordiskmesterskap:
Kim-Andre Lund, Gunn Heidi Sønsterud Haugen og Katrine Lund kvalifiserte seg for
militært nordisk mesterskap i Finland i juni. Kim-Andre vant sølv og bronse individuelt. I
tillegg ble det 2 laggull og 1 lagsølv. Gunn Heidi var med på 1 laggull og 2 lagsølv. Katrine,
som brakk høyre håndledd få dager før avreise og takket nei til gips! Ofret alt for laget og
hadde nest beste reultat av samtlige på halvmatch i lagkonkurransen! Hun endte opp med 2
laggull.
Militært internasjonalt stevne:
Gunn Heidi Sønsterud Haugen vant gull på hurtigpistol i et CISM-stevne i Boden og var med
på laggull på hurtigpistol og lagsølv på sportspistol.
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Nordisk for veteraner:
Vi stilte ikke med skyttere her i år.
Norgesrekorder:
- Katrine Lund skjøt også 2p over gjeldene rekord på halvmatch med sterke 591p! Dessverre
er det ikke godkjent rekord da det ble nye regler i 2013. Rekorder kan nå kun settes på
norgesmesterskap og internasjonalt, dersom ikke annet er bestemt.
Andre gode prestasjoner:
Kisen:
- Jan Kongsjorden (V70), Ragnar Lund (V65) og Arne Aaland (V55) tok hver sin klasseseier i
Alfhallen 8.mars
- Katrine Lund skjøt 414,0p på luftrifle på Elverum11.mars, dette var over VM kravet!
- Katrine Lund skjøt 586p på halvmatchen i Alfhallen 12.mars, et resultat helt i
verdenstoppen. På liggende ble det 618,4p
- Katrine Lund vant Vinterkarusellen på luftrifle i Elverum etter finalen i mars, hun hadde
411,0 p innledende
- Maria Engen Skogly imponerte med 294 poeng på 30 skudd liggende på et stevne i
Fredrikstad.

Klubbens vandrepokaler:
Følgende fikk napp i klubbens vandrepokaler:
Luftrifle 40 skudd:
Katrine Lund
Luftrifle 60 skudd:
Ola Fosshaug
Luftpistol:
Målfrid Vannebo
Veteranpokal:
Arne Aaland
Frigevær 15m:
Ikke skutt i 2014, skytes i 2015!
Standardgevær 15m:
Ikke skutt i 2014, skytes i 2015!

412.1 (28*)
606.3 (28*)

9,175p (snitt)
398.2 (15*)

Sluttkommentar:
Vi trener og konkurrerer hovedsakelig innen rifle, og har også medlemmer innen pistol og
viltmål. De fleste av disse skytterne representerer andre klubber i stevner ennå, hovedsakelig
pga lagskyting.
Klubben har hatt brukbar deltakelse på Norgesmesterskapene, og tatt med seg godt med
medaljer. Totalt 8 individuelle medaljer og 2 lagmedaljer i årets Norgesmesterskap! Klubbens
medlemmer skyter stevner både nasjonalt og internasjonalt.

Numedal Sportsskyttere

Stiftet 2011
www.numedalsportsskyttere.no

Ungdommene i klubben er svært ivrige etter å prøve nye øvelser/grener, og har gjort store
fremskritt innen ståendeskyting, og vil trolig dra stor nytte av dette både som NSF og DFS
skyttere i fremtiden. Vi skulle ønske at flere av Numedals ungdomsskyttere benytte seg av
tilbudet med NSF skyting.
Klubben har tilpasset seg terminlista til Numedal Skyttersamlag, og er i god kommunikasjon
med blant annet ungdomsgruppa i samlaget om felles treningssamlinger.
Klubben har fått opparbeidet seg bra egenkapital, og en del utstyr til rekrutteringsarbeid.
Styret i klubben vil takke våre sponsorer og alle medlemmene for samarbeidet i sesongen som
har gått.

Styret 10/2-15
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