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Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2012
Styret i beretningsåret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer
Styremedlem:

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

Revisorer:

Odd-Bjørn Vatne
John Melvin Tveiten

Valgkomité:

Halvor Kongsjorden (Leder)
Randi Buøen (Medlem), Henrik Karlsen (Medlem)
Jan Kongsjorden (Vara)

Medlemstall
Medlemstallet pr. 31.12.2012 var:
- 45 vanlige medlemmer derav 10 stk. under 20 år og 13 kvinner.

Representasjon
Ola Fosshaug:

Medlem valgkomite (Norges skytterforbund)

Styrets virksomhet
Det har vært avholdt ett styremøte i rapporteringsåret. Saker er blitt løpende behandlet via
mail og telefonkontakt mellom styremedlemmene.
Det er søkt om både breddemidler og spillemidler fra forbundet i 2012. Vi ble tildelt KR
32 000 i breddemidler og KR 14 500 i spillemidler. Midlene er brukt til innkjøp av to stk.
luftgevær, to stk. luftpistoler, to stk. SH skytestøtter og en luftpumpe.
Vi har mottatt midler i forbindelse med lotteri/bingo inntekter i 2012, dette beløper seg til Ca.
KR 67 000. Vi har søkt om deltakelse, og fått godkjenning for å være med på dette også for
2013.
Klubben har tegnet en 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.
Klubben mottok i 2012 en gave fra Norske Zooprodukter på KR 8500.
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.
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Aktiviteter:
Arrangerte stevner:
Klubben har i inneværende år arrangert kretsmesterskap på 10 meter rifle og pistol, samt 15
meter rifle, klubbmesterskap på 10 rifle og pistol, samt 15 meter rifle. Det har også blitt
arrangert fem åpne stevner på 10 og 15 meter i året som er gått.
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
Sverige, Danmark, Tyskland og Kina av flere av våre skyttere i beretningsåret.
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 hele fire samlinger for våre ungdommer i beretningsåret. En stående
samling i mars med svært godt oppmøte, en 50 meter samling i august, samt to samlinger i
desember. Vi har fått midler via «trenerpoolen for ungdom» av forbundet til å leie inn
eksterne trenere som Kristina Vestveit Nervold og Hanne Gussow Thoresen.
Det ble i januar arrangert rekrutteringskveld på Stevningsmogen, slik at de som ønsket kunne
få prøve seg både på luftrifle og luftpistolskyting.
Flere av våre ungdommer har vært på treningssamlinger i regi av forbundet.
Kurs:
I løpet av året har vi fått utdannet flere godkjente dommere i klubben. Pr. i dag er Gunn Heidi
Sønsterud Haugen og Målfrid Wannebo godkjente pistoldommere, mens Ola Fosshaug og
Sara Tveiten er godkjente rifledommere. I tillegg mangler Christine Lind og Synne
Nørstegård Tråen kun et tre timers «oppdaterings kurs» for å få sine lisenser som
rifledommere gyldige igjen.
Norgesmesterskap:
Klubbens medlemmer har deltatt på samtlige Norgesmesterskap på Rifle. På
Norgesmesterskapene innendørs hadde klubben mange deltakere. Det var med hele 17 utøvere
på NM 10 meter luft i Lillestrøm i månedsskiftet mars/april og på NM 15 meter i november i
Hov stilte vi med 20 utøvere fordelt på 34 starter. I begge norgesmesterskapene var Numedal
Sportsskyttere den største klubben.
På NM 50 meter deltok klubben med 7 utøvere, mens det var fem utøvere fra vår klubb på
NM 300 meter. Disse mesterskapene ble arrangert 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.
Mens både Christine Lind og Gunn Heidi Sønsterud Haugen har vært en del av det militære
landslaget, her har også Kim-Andre Lund fått innpass i løpet av året.
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Vandrepokaler:
Styret har gått til innkjøp av hele 6 forsølvet vandrepokaler, som skal stimulere til økt
aktivitet. Egne statutter er laget for pokalene.
Det skytes f.o.m 2012 om napp i følgende vandrepokaler:
Numedal Sportsskytteres luftriflepokal, 40 skudd.
Numedal Sportsskytteres luftriflepokal, 60 skudd.
Numedal Sportsskyttere veteranpokal 10 m.
Numedal Sportsskytteres luftpistolpokal, gjennomsnitt.
Numedal Sportsskytteres frigevær 15 m. pokal.
Numedal Sportsskytteres standardgevær 15 m. pokal.
Man må oppnå 5 napp i pokalen, for å få pokalen til odel og eie.
Skytteren som får napp i pokalen, vil få en miniatyrutgave av pokalen.
Utdeling av premier fra klubbmesterskap foregår på lagets årsmøte.

Resultater/medaljer i 2012:
Klubbmesterskap 10 meter:
Klubbmesterskapet på luftrifle og luftpistol ble arrangert i mars, i forkant av NM 10 meter.
Det deltok hele 15 skyttere på klubbmesterskapet. Følgende fikk napp i vandrepokalene:
Numedal Sportsskytteres luftriflepokal, 40 skudd: Katrine Lund 393
Numedal Sportsskytteres luftriflepokal, 60 skudd: Ola Fosshaug 575
Numedal Sportsskyttere veteranpokal 10 m: Arne Aaland 377
Numedal Sportsskytteres luftpistolpokal, gjennomsnitt: Jan Erik Fredriksen 9,20
NM 10 meter.
Klubben stilte med 18 utøvere på NM 10 meter i Lillestrøm, og vi fikk følgende
medaljevinnere:
Individuelt sølv U16 rifle: Vilde Kongsjorden 276
Individuelt bronse V55 rifle: Arne Aaland 376
Individuelt bronse V65 rifle: Ragnar Lund 361
Individuelt bronse V70 rifle: Jan Kongsjorden 342
Laggull U16 rifle: (Vilde Kongsjorden, Jan Erik Fredriksen, Bjørn Kristian Fredriksen)
Laggull V55 rifle: (Arne Aaland, Gunnar Huslænde, Ragnar Lund)
Lagbronse Menn rifle: (Kim-Andre Lund, Mikael Søyland, Ola Fosshaug)
Landsstevnet for rekrutt:
Vi stilte med tre deltakere på Landsstevnet for rekrutter på 10 meter i Hvalerhallen i Østfold.
Våre deltakere tok en individuell bronsemedalje og lagbronse. Best ble Vilde Kongsjorden
med 270 poeng. Dette holdt til en flott tredjeplass og bronsemedalje blant de 17. deltakere i
denne klassen. Jan Erik Fredriksen skøyt til gode 251 poeng, mens yngstemann Bjørn Kristian
Fredriksen skøyt 223 poeng.
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NM 50 meter:
NM på 50 meter ble i år arrangert på Terningsmoen av Elverum Rifleklubb. Vi stilte med sju
deltakere, og fikk følgende medaljevinnere og finalister:
Individuelt bronse, 60 ligg: Christine Lind 585
Finalist, 60 ligg: Kim-Andre Lund (endte på 6. plass) 596 + 104,1.
NM Grovkaliber (300 meter):
NM på 300 meter ble også i år arrangert på Elverum. Vi stilte her med fem deltakere. Vi fikk
en medalje i dette mesterskapet.
Individuelt gull, halvmatch standardgevær: Kim-Andre Lund 586
Klubbmesterskap 15 meter:
Klubbmesterskap miniatyr ble arrangert i oktober. 12 skyttere deltok på standardgevær, mens
14 skyttere deltok på frigevær. Følgende fikk napp i vandrepokalene:
Numedal Sportsskytteres frigevær 15 m. pokal: Katrine Lund 450
Numedal Sportsskytteres standardgevær 15 m. pokal: Katrine Lund 300
NM 15 meter:
Individuelt gull, standardgevær Kvinner: Christine Lind 297
Individuelt sølv, standardgevær, V45: Trond Bergan 297
Individuelt sølv, standardgevær, Menn: Kim-Andre Lund 298
Individuelt sølv, standardgevær, Junior Kvinner: Katrine Lund 298
Laggull U16, fririfle: (Vilde Kongsjorden, Jan Erik Fredriksen, Bjørn Kristian Fredriksen)
Laggull V55, fririfle: (Arne Aaland, Jan Kongsjorden, Ragnar Lund)
Laggull, standardgevær (Trond Bergan, Kim-Andre Lund, Katrine Lund)
Militært nordiskmesterskap:
Christine Lind, Gunn Heidi Sønsterud Haugen og Kim-Andre Lund kvalifiserte seg for
militært nordisk mesterskap på Terningmoen i august. Christine stod for den beste
prestasjonen, da hun ble nordisk mester på halvmatch med 576 poeng, i tillegg var hun med
på å ta to laggull. Gunn Heidi har var med på å ta hele tre laggull, mens Kim-Andre var med
også med på å ta tre laggull.
Militært verdensmesterskap:
Christine Lind og Gunn Heidi Sønsterud Haugen kvalifiserte seg begge til å delta i militært
verdensmesterskap i Guangzhou i Kina i november. Gunn Heidi var med på kvinnelaget som
tok en fjerde og femteplass i lagskytingene, ikke langt unna lagmedaljer. Ellers var jentene
dessverre litt nedpå listene individuelt, men de ble en stor erfaring rikere.
Godkjente Norgesrekorder:
Klubben har i 2012 fått godkjent to norgesrekorder:
- Jan Kongsjorden (40 skudd luftpistol, V70): 366 poeng
- Kim-Andre Lund (45 skudd miniatyr 15 meter - menn): 450 poeng - Tangering
Følgende innsendte rekordskjemaer, venter på godkjenning:
- Katrine Lund (45 skudd miniatyr, JK) – 450 poeng - Tangering
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Andre gode prestasjoner:
- Sara Tveiten kvalifiserte seg for uttak til junior EM 50 meter
- Kim-Andre Lund vant flere stevneseiere under Master 2012 i Danmark
- Arne Aaland, Gunnar Huslænde og Jan Kongsjorden tok seiere i Kisen Open 2012

Sluttkommentar:
2012 ble det første ordentlige driftsåret til Numedal Sportsskyttere. Vi har fått opparbeidet oss
en god medlemsmasse, som trener og konkurrere hovedsakelig innen rifle. Vi har også
medlemmer innen pistol og viltmål, men de fleste av disse skytterne representerer andre
klubber i stevner ennå.
Klubben har hatt svært god deltakelse på Norgesmesterskapene, og tatt med seg overveldende
mange medaljer. Totalt 10 individuelle medaljer og 6 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 fått opparbeidet seg noe egenkapital, og i tillegg en del utstyr til rekrutteringsarbeid.

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

Styret

04.03.2013
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