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ÅRSMØTE  
 

 

for  

 

Tresfjord Skytterlag 

  2020 
 

 

Mandag 16.november 2020 

 

kl.18.00 

 

Etac Bil AS Tresfjord møterom 
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Årsmelding for Tresfjord Skyttarlag 

2020 
 

 

Hovudstyret har vore samansett slik: 

 

Formann Hans J. Frostad  

Nestformann Sindre Lindset  

Kasserer Alf Henrik Håker 

Styremedlem Jøran Kjersem  

Styremedlem Martin Bjermeland   

1.varamedlem Trond Lindset 

2.varamedlem Kirsti Øvstedal 

 

Formann Ungdoms utvalg Kato Sætre 

Medlem Inga Horntvedt Thorsen  

Medlem Tor Elling Kjersem 

 

Formann Jegergruppe Geir Hoel  

Medlemmer Se årsmelding frå Jegergruppa 

  

Ammo-forvalter Hans Jakop Frostad 

 

Revisor: Øyvind Granberg 

 Knut Romestrand 

 

Formann valgkomite Lasse Bruaset 

Medlem Mangler medlem 

Medlem Mangler medlem 

 

Banekontakt Hans Jakop Frostad 

 

Det har i løpet av året vært  4 styremøte og ordinært årsmøte, der i alt 14 saker er blitt 

behandla. I tillegg har det blitt arrangert gruppemøte, telefon møter ol. 
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Årsmelding fra hovudstyret 2020 
 

Antall registrerte medlemmer i laget i 2019: 

Klasse Navn Antall 

 

1 1. klasse 139 

2 2. klasse 2 

3 3. klasse 3 

4 4. klasse 1 

5 5.klasse 0 

NV Nybegynner voksen 3 

NU Nybegynner ung 11 

R Rekrutt 0     

J Junior 5 

ER Eldre Rekrutt 4 

EJ Eldre Junior 1 

V55 Veteran 55-64 1 

V65 Veteran 65-72 2 

V73 Veteran 73- 2 

SUM  170 

I tillegg 7 støtte medlemmer 

Medlemmer 26 år og yngre, 29 

Bet. Medlemmer 26 år og yngre, 14 

Ca 15000 skudd er avfyrt på skytebana, inne pluss ute. 

Den største gruppa, kl.1, er jegere som trener og skytter storviltprøve.  

 

Ett merkelig år er snart omme, korona og nedstengning av det meste av aktivitetene. Løste seg 

opp noe etter ferien, men fortsatt med strenge restriksjoner. Dette medførte at det ikke var 

noen stevner fra april til ut juli, LS ble gjennomført som Hjemme-LS, som ble på landsbasis 

ganske vellykka.  

 

Ned stenginga påvirket all vår aktivitet på skytebanen. Stevnet vårt i mai ble avlyst, og ikke 

minst mye mindre aktivitet med trening og oppskyting av jegere. Miljødep. bestemte at det 

krevdes ikke oppskyting og trening for jegere i 2020, de som gjennomførte oppskyting i 2019 

ble videreført. Kun nye jegere og de som ikke hadde skote eller betalt jegeravgift for 2019 

måtte skyte i 2020. Dette påvirker selvsagt vår mulighet for inntekter med kontigenter og 

ammosalg. Men stort sett har betalende medlemmer støtta oss opp med å betale kontigenten 

selv om de ikke var krav til trening og oppskyting i 2020. En del medlemer har ikke betalt 

kontingent for 2020, er en liten økning i forhold til 2019. 

 

Også den spesielle situasjonen har selvsagt påvirka aktiviteten i ungdomsgruppa, men de mest 

ivrige har tatt opp igjen treninga nå på høsten. 

I august fikk vi arrangert skyting for 45 ungdomsskole elever. Selv om dette tiltaket ikke 

skaper så stor rekruttering i ettertid, er det likevel viktig å for skyteaktiviteten i det store 

bildet. 

Gjermundnes Landbruksskole hadde aktivitetskveld på skytebanen 21.oktober. 16 elever fikk 

prøve en 25-skudd på 15m. 

 

Skal en prøve å finne noe positivt i denne korona situasjonen, så har vi fått det meste på plass 

med oppgradering av skivevoller, nye skivestativer og rydding av området. Grunna permisjon 

i jobbsamanheng ble det brått mye ledig tid på vårparten, så gravemaskina gikk for full fart 

sammen med Trio Maskinlag. 
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Det meste er nå på plass. Det mangler noe ny kabler og feste elektronikk på 200 og 100m 

skiver. Etter mye nedbør så er det noe erosjon av vatn, var for så vidt venta at det kunne bli 

noe, noe av disse skadene blir tatt i haust. Noe må vente til våren 2020 når det tørker opp. 

Det gjenstår også noe merking av» Fare Område», samt bom ved vegen. 

Alle nødvendige dokumenter for ny godkjenning av skivevoller og baneinstruks er sendt 

politiet, men mangler pr.dato svar. 

Banekontakt fra Samlaget var på inspeksjon, det kommer vel en rapport om dette etter hvert. 

Det er også montert alarmsystem i standplasshuset. Det ble valgt avtale med Verisure. Det er 

sensorer i alle rom samt brannvarsling. Etter noe start problemer ser det ut til å fungere greit 

nå. 

 

Noen av skyttarane  har deltatt  på forskjellige stevner i løpet av året og har oppnådd gode  

plasseringar og fine premier.  

Andre resultat og plasseringar frå stemner medlemmane har deltatt på kan finnest på vår 

nettside og DFS sin sider. 

 

Jegergruppa har drevet med sin aktivitet og har selvsagt blitt påvirka av korona som alt annet, 

se egen årsmelding. 

 

Den ombygging/endringer samt noen punkter som mangler har selvsagt påvirket laget en hel 

del økonomiske utfordringer. den økonomiske situasjonen er bra, må laget ha fokus og bedre 

kontroll på bruk av midler. Det ble innvilga lån hos Sparebank Møre. Refusjon på 50% fra 

DFS. Laget har også fått støtte fra Sparebank Møre, Gjensige som hjelper på økonomien. 

Det må arbeides vider med fortsatt å skaffe midler fra sentrale organisasjoner som DFS, 

banker, lokalt næringsliv og andre muligheter for å skaffe midler.  

 

Sal av jaktammunisjon, kiosk, medlems kontingenter osv. gir oss stort sett de inntektene vi får 

inn, og har i 2020 vært greit, men er selvsagt en god del redusert i forhold til tidligere år. 

 

Det må være fokus på å skaffe midler og vi trenger mye dugnadsinnsats framover. 

Laget har blitt tildelt kultur- midler frå kommunen, grasrot midler, frifond..  

Vil sende en takk til alle som støtter oss økonomisk og på andre måter i året som har gått. 

 

Tresfjord Skytterlag vil få takke grunneigarar som har stilt seg positive til fortsatt ha en 

skytebane i Tresfjord og alle tillitsvalde og medlemmer som har stilt opp for året som har gått. 

Så får vi håpe og tru at ting endrer seg til det positive i 2021 og at aktiviteten kan takas opp 

igjen som normalt i det nye året. 

 

For styret i Tresfjord Skyttarlag 

 

Hans J. Frostad 

Formann 


