Årsberetning for Trøgstad Skytterlag 2000
År 2000 har vært et år med stor aktivitet og mange fine resultater for Trøgstad
Skytterlag. Vi har i tillegg til våre vanlige stevner, også arrangert Viken II mesterskap
i felt. Det har deltatt Trøgstadskyttere på nesten 100 åpne stevner rundt om i landet, og
vi har deltatt i 3 cuper.

Egne stevner: Trøgstadstevnet på Havnås ble arrangert 9.januar og var starten på
feltsesongen her på Østlandet. Det deltok 240 deltakere totalt, noe som er en liten
tilbakegang fra i fjor.
I strålende vintervær, arrangerte vi Viken II mesterskapet i felt 12.mars. Med 405
deltakere, mye ros fra skytterene og et pent økonomisk resultat, må vi kunne kalle
mesterskapet en ubetinget suksess.
Kr. M. Gylstadstevnet skulle også i år vært arrangert som en del av trippelstevnet i
Indre Østfold sammen med Eidsberg Skytterlag og Båstad Skytterlag, men Båstad
måtte innstille pga. mannskapsmangel. Her på Langsrudåsen deltok det tilsammen 307
skyttere, en økning på hele 48 skyttere fra 1999.
De siste årene har vi ikke arrangert årsfest om høsten pga. lav deltakelse. I år inviterte
vi i stedet til grillfest på Langsrudåsen. Selv om det var litt surt vær, ble det en
hyggelig kveld med ca. 50 deltagere.
En nyhet av året var Smaaleneneblinken. I samarbeid med Indre Smaalenenes Avis,
har Henning Nøkleby fra Trøgstad og Hans Heer fra Eidsberg stått for organiseringen.
Skyttere fra Indres og Øvres nedslagsområder er blitt rangert etter hvilke resultater de
oppnådde på ni stevner i distriktet. De beste fra hver klasse skjøt finale på Eidsberg
Skytterlags bane i september. Der vant Tor Solum klasse 2 og Morten Kasbo ble
nummer 2 i klasse 3.

Cupskytinger: Trøgstad Skytterlag har i år stilt lag både i Follocupen,
Østlandscupen og i seniorcupen.
Østlandscup: For å skyte første runde måtte vi helt til Valdres, nærmere bestemt
Begnadalen. Der ble vi slått med 50 poeng, og vi havnet som vanlig i B-cupen. Der
møtte vi Nordre Land på hjemmebane i 1.runde. Da slo vi til med 2634 poeng, og slo
Nordre Land med hele 49 poeng. I semifinalen møtte vi Øystre Slidre, også det på
hjemmebane. Med jevn og god skyting av alle skytterene, sikret vi oss en plass i
finalen. Finalen ble arrangert av Asker Skytterlag dagen etter semifinalen. Der møtte
vi Urskog, Blaker og Oslo Østre. Vi vant finalen med 3405 poeng foran Urskog som
hadde 3395 poeng, og vi er dermed vinnere av Østlandscupens B-cup i år 2000.
Follocup: Den innledende runden i Follocupen var en trippelkamp mot Frogn &
Drøbak 2 og Kråkstad på Langsrudåsen. Trøgstad vant med 1660 poeng, 24 poeng
foran Frogn & Drøbak 2, og hele 72 poeng foran Kråkstad. I A-cupens neste runde
møtte vi Moss og Våler og Enebakk, på Moss og Vålers bane. Der vant Trøgstad litt
overraskende med 1664 poeng foran Moss og Våler med 1658 poeng. Enebakk fikk

1610 poeng. To lag gikk videre fra denne kampen, og litt uflaks med trekningen
gjorde at vi møtte Moss og Våler også i neste runde som var semifinalen. Selv om vi
hadde fordelen av hjemmebane ble vi slått ut med 1657 poeng mot Moss og Vålers
1664 poeng.
Seniorcup: Første runde mot Åsheim på hjemmebane 11.mai. Åsheim vant med 970
poeng mot Trøgstads 952 poeng. Videre i B-cupen ble det langtur til Øvre Rendalen
3.juni. Der vant Trøgstad med 7 poeng og fikk 959 poeng totalt. Neste runde gikk på
Langsrudåsen og motstander var Hamar & Omegns skytterlag, som ble slått med hele
27 poeng. Dermed var det klart for semifinale i B-cupen mot Skogbygden. Skogbyden
ble imidlertid for sterke og vant med 14 poeng.

Stevner:
Samlagsmesterskap felt: Skiptvet arrangerte årets samlagsmesterskap felt med
assistanse fra Askim på en av vinterens fineste dager. Henning Nøkleby gjentok
bedriften fra i fjor, og fikk også i år sølvmedalje etter å ha skutt 29 treff på feltrunden
og 10 treff i mesterskapet. Ellers kan det nevnes at Espen Langeland vant klasse 2.
Viken II felt: Som nevnt tidligere, stod vi selv som arrangør av årets Viken II
mesterskap i felt. Resultatene helt i toppen uteble, men Terje Vidar Strand var på
vinnerlaget i samlagsskytingen.
Viken II bane: Årets Viken II mesterskap bane ble arrangert på Kongsvinger. Terje
Vidar Strand ble best av våre med 237 poeng, og dette holdt til å få skyte finale.
Landsskytterstevnet: Vi var hele 23 Trøgstadskyttere som deltok på
landsskytterstevnet på Elverum. Beste enkeltprestasjon hadde Roger Henriksen med
236 poeng i klasse 2. Formannes krus for Trøgstad Skytterlags beste skytter
sammenlagt gikk til Terje Vidar Strand. Henning Nøkleby hadde 240 poeng og Terje
Vidar Strand hadde 238 poeng, for begge var dette godt nok til å skyte
mesterskapsomgang.
Samlagsmesterskap bane: I årets samlagsmesterskap, som ble arrangert av Enebakk,
ble Henning Nøkleby beste Trøgstadskytter med 240 poeng. Hildegunn Kasbo vant
klasse 3 med 238 poeng og Ole Johan Nyengen ble nummer 2 i klasse 4 med 239
poeng. I lagkonkurransen ble vi uplasserte.
Dugleiksmerket: Det var 17 skyttere som tok dugleiksmerket i år. Terje Vidar Strand
og Sigmund Heer oppfylte gullkravet for 25. gang.
Klubbmesterskap: Årets klubbmestere ble Henning Nøkleby i felt, Tore Nøkleby på
banen og Thomas Fosser i miniatyr.
Til slutt vil styret takke alle skyttere og alle andre som har hjulpet oss for året som er
gått. Vi vil spesielt nevne Viken II stevnet i felt som ble et svært vellykket
arrangement både sportslig og økonomisk.

