Årsberetning for Trøgstad Skytterlag 1999
Trøgstad Skytterlag har i 1999 hatt et år med noe større aktivitet enn i fjor. Vi har
arrangert Trøgstadstevnet og Kr. M. Gylstadstevnet. Det har også blitt arrangert 8
skytinger på Orderud og 10 skytinger på Langsrudåsen. I tillegg kommer
miniatyrskytingen inne i løpet av vinteren.

Egne stevner: Trøgstadstevnet på Havnås, ble som vanlig, arrangert den første
søndagen i det nye året. Det deltok 262 deltakere totalt. Dette er en økning med ca. 30
i forhold til i fjor. Noe av dette kan skyldes været, men vi håper at trenden med lavere
deltakelse på feltstevnene nå er snudd.
Kr. M. Gylstadstevnet ble i år arrangert som en del av trippelstevnet i Indre Østfold
sammen med Eidsberg Skytterlag og Båstad Skytterlag. Her på Langsrudåsen deltok
det tilsammen 259 skyttere, som er omtrent det samme som i 1998.

Cupskytinger: Trøgstad Skytterlag har i år stilt lag både i Follocupen,
Østlandscupen og i seniorcupen.
Østlandscup: Nordre Land var første motstander i årets Østlandscup. Selv om vi
hadde fordelen av hjemmebane, ble Nordre Land for sterke. Gjestene vant med over
90 poeng. Vi havnet dermed i B-cupen, og Åsnes ble neste motstander. På bortebane
tapte vi, men med sterke 2639 poeng, gikk vi videre til neste runde på poeng. Vi måtte
langt opp Hallingdalen for å skyte neste runde på bortebane, og siste helg før
landsskytterstevnet, ble vi slått ut av Gol.
Follocup: Første runde i Follocupen var en trippelmatch mot Spydeberg og Moss og
Vålers førstelag. Spydeberg vant klart, mens Moss og Våler slo Trøgstad med et fattig
poeng. Igjen havnet vi i B-cupen. Også i neste runde møtte vi Moss og Våler, men
denne gangen Moss og Vålers andrelag. Vi vant klart og dermed var det klart for
finale på Frogn og Drøbaks hjemmebane. Der møtte vi et Skiptvedtlag med kun 5
skyttere. Trøgstad vant med 75 poeng, og ble dermed vinnere av B-cupen.
Seniorcup: I første runde hadde Trøgstad besøk av Skarpskytten på Langsrudåsen,
men klarte ikke å dra fordel av å få hjemmebane, og vi tapte med 38 poeng. Deretter
var det klart for B-cup, og det ble en trippelkamp mot Lismarken og Brummundal på
Lismarkens bane. Der vant Brummundal foran Trøgstad, men siden kun at lag gikk
videre, var cupen over for i år.

Stevner:
Samlagsmesterskap felt: Årets samlagsstevne i felt ble arrangert i fellesskap av
Enebakk og Ski skytterlag. Her gjorde Henning Nøkleby det svært bra, og endte på
2.plass og fikk sølv medalje. I lagkonkuransen endte Trøgstad på 4.plass.

Viken II felt: Åslia skytterlag var arrangør for Viken II stevnet felt. Stevnet foregikk i
snødrev med dårlig sikt. I tillegg ble det oppgitt feil avstand på et hold. Kun 5 skyttere
fra Trøgstad deltok, og det var ingen av dem som nådde opp i toppen.
Viken II bane: I midten av juni var det klart for Viken II banestevnet på Moss og
Vålers bane. Hele 19 Trøgstadskyttere deltok. Birgit Frøshaug ble beste skytter fra
Trøgstad med 236 poeng, og Sigmund Heer havnet på 4.plass i klasse 3 med 231
poeng.
Landsskytterstevnet: I et perfekt sommervær, ble årets landsskytterstevne arrangert
på Evje i Setesdalen. Det deltok 15 skyttere fra Trøgstad Skytterlag. De oppnådde
mange gode resultater, selv om ingen hevdet seg helt i toppen. Terje Vidar Strand ble
Trøgstads beste skytter med 237 poeng på banen.
Samlagsmesterskap bane: Ski og Kråkstad skytterlag arrangerte samlagsstevnet på
Ski skytterlags vanskelige bane. Det var ingen Trøgstadskyttere som hevdet seg blant
de beste, og i lagkonkurransen endte vi uplassert.
Dugleiksmerket: 16 skyttere deltok i dugleiksmerkeskytingen. Her må det nevnes at
Oddvar Kasbo tilfredstilte gullkravet for 40.gang.
Klubbmesterskap: Terje Vidar Strand ble klubbmester felt, klart foran Rune
Raknerud og Jørn Wiig. På banen ble klubbmesterskapet en spennende affære, der Ole
Johan Nyengen ble klubbmester for andre år på rad etter omskyting. Henning Nøkleby
tok sølv og Terje Vidar Strand tok bronse.
Åpne stevner: Skyttere fra Trøgstad Skytterlag har deltatt på hele 87 åpne stevner i
år. Av enkeltresultater kan det nevnes at Henning Nøkleby fikk bronsemedalje på
Galteruds åpne feltstevne, og at Terje Vidar Strand fikk sølvmedalje på
Enebakkstevnet.
Til slutt vil styret takke alle skyttere og alle andre som har hjulpet oss for året som er
gått. I året som kommer skal vi arrangere Viken II stevnet i felt, og vi håper at alle yter
sitt beste for at dette skal bli et arrangement vi kan være stolte av.

