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Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013 

Styret i beretningsåret 

Leder: Ola Fosshaug  

Nestleder: Synne Nørstegård Tråen 

Sekretær: Christine Lind  

Kasserer Hallvard Grette  

Styremedlem: Gunn Heidi Sønsterud Haugen 

   

Revisorer: Odd-Bjørn Vatne  

   John Melvin Tveiten  

Valgkomité: Randi Buøen (Leder) 

  Jan Kongsjorden (Medlem), Henrik Karlsen (Medlem) 

  Kristoffer Grette (Vara)  

Medlemmer: 

Medlemstallet pr. 31.12.2013 var: 

46 vanlige medlemmer derav 11 stk. under 20 år og 13 kvinner.  

Styrets virksomhet: 

Det har vært avholdt 2 ordinære styremøter, samt noen ekstra i forbindelse med arrangeringen 

av NM 50m og grovkaliber. Saker er blitt løpende behandlet via mail og telefonkontakt 

mellom styremedlemmene. 

 

Det er søkt om både breddemidler og spillemidler fra forbundet i 2013. Vi ble tildelt KR 

26 000 i breddemidler og KR 22 000 i spillemidler. Midlene er ikke benyttet enda, men må 

benyttes i løpet av mars 2014. Det ser ut til at midlene vil bli brukt til 2 stk. matchrifler 

kaliber .22, 1 stk. skytesimualtor og 1 stk. våpenskap. Styret vil informere medlemmene når 

utstyret er på plass og klar til bruk for våre medlemmer. 

 

Vi har mottatt midler i forbindelse med lotteri/bingo inntekter i 2013, dette beløper seg til Ca. 

KR 102 000. Vi har søkt om deltakelse, og fått godkjenning for å være med på dette også for 

2014. 

 

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 
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KR 15 000 årlig. Lampeland Hotell er også en viktig sponsor for klubben, som stiller med 

lokale og bevertning til årsmøte, samt et årlig vederlag på KR 5000 årlig. 

 

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 i 2013 arbeidet mye med planlegging og oppstart av 

50 meters skytebane på Stevningsmogen. Det er gjennomført stor dugnad hvor mye av 

grunnarbeidet allerede er gjort. Klubben har i samarbeid med Svene IL får tilskudd til dette 

prosjektet av Flesberg kommune. Det er også søkt tippemidler. Det har i 2013 vært en enkel 

treningsbane på Stevningsmogen. Styret vil fortsette dette arbeidet i 2014, og håper å få mye 

av anlegget på plass i dette året.  

Aktivitet: 

Arrangerte stevner: 

Klubben har i inneværende år arrangert klubbmesterskap på luftrifle, luftpistol og 15m fri og 

standardrifle, fem åpne stevner på 10m og 15m, kretsmesterskap på luftrifle,  luftpistol og 

15m fririfle og distriktsmesterskap på luftpistol.   

Vi arrangerte NM 50m/300m. Pga av banekapasitet ble disse mesterskapene arrangert på 

Løvenskioldbanen i Oslo. En enorm dugnadsinnsats av klubbens medlemmer under 

mesterskapet og styret med flere gjorde en stor jobb i forkant. At en så liten klubb gyver løs 

på et slikt arrangement står det respekt av i skytternorge! Det ble rekorddeltagelse med 231 

skyttere fordelt på 623 starter. 

Eksterne stevner: 
Klubbens medlemmer har deltatt på stevner over hele Østlandet. Våre veteranskyttere er 

flinke til å delta på mye luftstevner i vinter halvåret, mens de andre skytterne deltar stort sett 

på 50 meter og 15 meter stevner på Østlandet. Det er også blitt skutt internasjonale stevner i 

Kuwait, Danmark, Spania, Tsjekkia, Sverige og Kroatia av flere av våre skyttere i 

beretningsåret.  

Vi har hatt med utøvere på NM, Nordisk, Europamesterskap og World Cup. 

Treninger, samlinger og rekrutteringstiltak: 
Luft- og miniatyrtreninger har foregått hovedsakelig på Stevningsmogen på onsdager 

igjennom vintersesongen. Oppmøtet har stort sett variert mellom 4 og 10 skyttere. De yngste 

er mest ivrige til å benytte seg av treningstilbudet.    

Det har vært arrangert en samling for våre ungdommer i beretningsåret. En samling i 

desember, med hovedvekt på luftskyting, knestående og liggende skytestilling. Kristina 

Vestveit Nervold var trener og hun skryter av de ivrige ungdommene våre. Vi har fått midler 

via «trenerpoolen for ungdom» i forbundet til å leie inn ekstern trener som Kristina Vestveit 

Nervold. 
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Flere av våre ungdommer har vært på treningssamling i regi av forbundet.  

Kurs: 
Gunn Heidi Sønsterud Haugen holdt dommeroppdateringskurs for oss, og hadde også to 

oppdateringskurs for Kongsberg Pistolklubb. Alle deltakerne har godkjenning i fire nye år. 

Pr. i dag er Gunn Heidi Sønsterud Haugen og Målfrid Vannebo godkjente pistol og 

rifledommere, mens Ola Fosshaug, Sara Tveiten, Christine Lind og Synne Nørstegård Tråen 

er godkjente rifledommere.  

Norgesmesterskap: 
Klubbens medlemmer har deltatt på samtlige Norgesmesterskap på rifle. På 

Norgesmesterskapene innendørs hadde klubben mange deltakere. Det var med hele 20 utøvere 

på NM 10/15m i Alfhallen i mars. Utøverne var fordelt på 19 starter på luft og 33 starter på 

15m. I begge Norgesmesterskapene var Numedal Sportsskyttere en av de største klubbene. 

 

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 og Kim-Andre Lund har vært en del av det 

militære landslaget. Dette året er Katrine Lund i førstegangstjeneste, og har fått deltatt på 

samlinger og uttak med militærlaget. Hun er aktuell som kandidat når hun er ferdig med sin 

førstegangstjeneste.  

Resultater/medaljer 2013: 

 

World Cup: 

Kim-Andre Lund deltok på WC i Granada, Spania. 

 

Europamesterskap: 
Katrine Lund var med på bronselaget i EM luftrifle i Odense, Danmark.  

Eli Håkenåsen Enerstvedt deltok også på EM-luft (viltmål) 

Kim-Andre Lund var med på laget som tok sølv på halvmatch (3x20) og bronse på helmatch 

(3x40) i EM i Osijek i Kroatia. Begge øvelsene ble skutt på 300 m.  

 

EM i bedriftsskyting: 

Ragnar Lund, Jan Kongsjorden og Gunnar Huslænde var med på EM i bedriftsskyting. 

 

Nordisk for veteraner: 
Her stilte vi med Arne Aaland, Jan Kongsjorden, Ragnar Lund, Gunnar Huslænde og Halvor 

Kongsjorden. Gunnar Huslænde vant gull i luftrifle klasse V70 og Arne Aaland var med på 
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gullaget i samme øvelse. 

 

NM 10m/15m. 

Klubben stilte med 20 utøvere på NM 10m/15m i Alfhallen, og vi fikk følgende 

medaljevinnere: 

Gull fririfle kvinner: Christine Lind 447 

Gull standardgevær jr.kvinner: Katrine Lund 299 

Gull fririfle V70: Jan Kongsjorden 429 

Sølv fririfle V70: Gunnar Huslænde 425 

Sølv luftrifle V55: Arne Aaland 398,9 

Sølv fririfle menn: Kim-Andre Lund 449 

Sølv luftrifle jr. kvinner: Katrine Lund 410,5 + 203,6 

Bronse luftrifle V70: Gunnar Huslænde 376,7 

Bronse standardgevær V45: Trond Bergan 295 

Bronse fririfle jr. kvinner: Katrine Lund 449 

Laggull fririfle V65: (Jan Kongsjorden, Ragnar Lund og Gunnar Huslænde) 

Laggull luftrifle V55: (Arne Aaland, Ragnar Lund, Jan Kongsjorden) 

Lagsølv luftrifle kvinner: (Christine Lind, Katrine Lund og Vilde Kongsjorden) 

 

NM 50m/300m: 
NM på 50m og 300m ble i år arrangert på Løvenskjoldbanen av Numedal Sportsskyttere. Vi 

stilte med 25 deltakere fordelt på 67 starter og stilte 15 lag! 

Vi endte med 12 individuelle medaljer hvorav 3 gull i tillegg ble det 3 laggull og 2 lagsølv!  

Dette er medaljevinnerne: 

 

Gull ½ match STD Grovkaliber Menn: Kim-Andre Lund 587 

Gull 60 skudd liggende 50 m Kvinner: Eileen Torp 593 

Gull ½ match Grovkaliber Jr.Kvinner: Katrine Lund 579 

Sølv 60 skudd liggende 50 m Kvinner: Christine Lind 592 

Sølv 60 skudd liggende Grovkaliber Kvinner: Christine Lind 593 

Sølv 60 skudd liggende Grovkaliber U16: Bjørn Magnus Hanserud 296 

Sølv ½ match Grovkaliber V45: Knut Bråthen 563 

Bronse 60 skudd liggende Grovkaliber V45: Knut Bråthen 393 

Bronse 60 skudd liggende Grovkaliber Jr.Menn: Kristoffer Hansen 585 

Bronse 60 skudd liggende Grovkaliber Jr. Kvinner: Katrine Lund 585 

Bronse 1/1 match Grovkaliber Menn: Kim-Andre Lund 1167 

Bronse ½ match 50 m Jr. Kvinner: Katrine Lund 580 + 436,7 

Laggull 60 ligg 50 m Kvinner: Eileen Torp (593), Christine Lind (592) og Kristin Nerødegård 

(583) 

Laggull ½ match 50m Kvinner: Christine Lind (564), Katrine Lund (580) og Kristin 
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Nerødegård (559) 

Laggull ½ match Grovkaliber V45: Stein Martinsen (540), Halvor Kongsjorden (554) og Knut 

Bråthen (559) 

Lagsølv 40 skudd liggende Grovkaliber V45: Stein Martinsen (387), Halvor Kongsjorden 

(391) og Knut Bråthen (393) 

 

Landsstevnet for rekrutter: 
Vi stilte ikke med deltagere i 2013 og oppfordrer ungdommene til å bli med til Rykkinnhallen 

i Bærum 3.mai 2014. 

Militært nordiskmesterskap: 

Gunn Heidi Sønsterud Haugen og Kim-Andre Lund kvalifiserte seg for militært nordisk 

mesterskap i Skövde (Sverige) i juni. Kim-Andre Lund vant gull på halvmatch og sølv på 

hurtig. I tillegg ble det 3 laggull (halvmatch, hurtig og felt). Gunn Heidi Sønsterud Haugen 

vant gull på hurtigpistol i tillegg til 2 laggull og 1 lagsølv (sportspistol, hurtigpistol og 

feltpistol) 

 

Militært verdensmesterskap:  
Ble ikke arrangert i 2013.  

Godkjente Norgesrekorder: 
Klubben har i 2013 fått en tangering av norgesrekord: 

- Jan Kongsjorden (frigevær 15 meter V70): 429 poeng – Tangering (NM) 

- Katrine Lund skjøt også 1p over gjeldene rekord på halvmatch med sterke 590p! Dessverre 

er det ikke godkjent rekord da det ble nye regler i 2013. Rekorder kan nå kun settes på 

norgesmesterskap og internasjonale mesterskap, dersom ikke annet er bestemt. 

Andre gode prestasjoner: 

- Jan Kongsjorden (377,4) og Gunnar Huslænde (376,8) tok dobbeltseier i V70 i Kisen Open 

- Katrine Lund (412,3 + 205,8) tok sølv i jr. kvinner i Kisen Open 

- Ragnar Lund tok sølv i V65 i Kisen Open (372,4) 

- Kim-Andre Lund (619,1 + 81,2) ble nr 8 i liggende i Kuwait International Shooting 

- Kim-Andre Lund (1161 + 431,8) ble nr 4 i helmatch i Kuwait International Shooting 

- Kim-Andre Lund vant et 50m stevne i Fredrikstad med ny pers på sterke 1178p 

- Katrine Lund skjøt til en overlegen seier i stevne i Alfhallen med 590 på halvmatch.  

- Stein Martinsen perset i liggende i Fredrikstad Open (591p) og fikk bronse 

- Katrine Lund skjøt sterke 581 på halvmatch i Fredrikstad Open og var beste junior 

- Katrine Lund imponerte stort i Kisen Maraton (100 skudd) og ble beste luftskytter uansett 

klasse med hele 990p! Bjørn Magnus Hanserud vant U14 med sterke 482p (50 skudd) 

- Katrine Lund sikret en 3.plass i Fredrikstad Open på luft. 
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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. Disse skytterne var i 2013 med på å ta 14 laggull og 13 individuelle NM 

medaljer ++! Vi håper disse skytterne etterhvert vil representere vår klubb i stevner også.  

Klubben har hatt svært god deltakelse på Norgesmesterskapene, og tatt med seg overveldende 

mange medaljer. Totalt 23 individuelle medaljer og 8 lagmedaljer i årets Norgesmesterskap! 

Klubbens medlemmer skyter stevner både nasjonalt og internasjonalt. 

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 

skytter i fremtidig. 

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.  

Planlegging og finansiering av 25/50m bane på Stevningsmogen er godt i gang. Hele, eller 

deler av banen vil forhåpentligvis stå klar til bruk i 2014.  

Styret i klubben vil takke våre sponsorer og alle medlemmene for samarbeidet i sesongen som 

har gått.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret 19/2-14 


