Årsberetning for Trøgstad Skytterlag 2001
Trøgstad Skytterlag har på nytt lagt et år med stor aktivitet bak seg.

Egne stevner:
Feltsesongen ble som vanlig åpnet med vårt eget Trøgstadstevne. Der deltok det 230 skyttere,
noe som er en liten nedgang fra forrige år. Været må få en del av skylda, da det var tåke
mange steder på Østlandet og en del skyttere trodde at det var tilfelle også hos oss. Et positivt
trekk var at deltagelsen på finfelten var høyere enn i fjor. Arild Jønsson fra Torsnes ble
stevnevinner med 42/26. Henning Nøkleby var den eneste av våre skyttere som hevdet seg i
toppen. Han var til slutt bare et innertreff fra medalje.
I midten av juni arrangerte vi årets Kr. M. Gylstadstevnet med 277 deltakere. Christian
Lilleng fra Moss og Våler vant dette stevnet med det meget sterke resultatet 347 poeng.
Vi kombinerte i år Skytingens Dag med grillfest for våre trofaste medhjelpere. Vi startet med
skyting på 100m der alle som ville fikk prøve seg som skyttere. Deretter fyrte vi opp grillen og
hadde en koselig stund i det fine forsommerværet. Det tiltok tilsammen 45, hvorav 27 prøvde
seg på skytterbanen.

Cupskytinger: Trøgstad Skytterlag har i år stilt lag i Follocupen, Østlandscupen og i
seniorcupen, og vi har gjort det bra i alle.
Østlandscup: I Østlanscupen møtte vi først Nordstrand 1.lag hjemme på Langsrudåsen, og vi
gikk videre i B-cupen. Neste motstander var Eidsvoll Verk på bortebane. Der tangerte vi vår
lagrekord på 2656 poeng og slo Eidsvoll Verk med 22 poeng. I semifinalen møtte vi
Ringsaker, også det på bortebane. Det ble en ny seier og dermed var vi klare for B-cupfinale i
Asker for annet år på rad. Der møtte vi Nordstrands 2.lag, Eidsvoll Verk og Nord-Odal. Der
endte vi på 3.plass.
Follocup: Vi startet Follocupen hjemme med trippelkamp mot Skiptvet og Ski. Her vant vi
klart og gikk videre i A-cupen. Det ble ny trippelkamp i 2. runde der vi møtte Skiptvet på nytt
i tillegg til Frogn og Drøbak. Vi ble her nummer 2 etter Frogn og Drøbak, og gikk til
semifinale. Semifinalen mot Moss og Våler på hjemmebane tapte vi med 9 poeng.
Seniorcup: Ullensaker var første motstander i seniorcupen. Det ble klart tap, selv om vi
hadde fordelen av hjemmebane. Vi fortsatte i B-cupen der Skjeberg ble litt for sterke i neste
runde. Men vi skjøt også godt og gikk videre på poeng. På lånt bane på Løiten møtte vi
Rendalen og vant greit. Dermed var det klart for semifinale, der vi igjen møtte Skjeberg. Vi
klarte å revansjere oss fra tapet i forrige møte. I finalen i Brummundal møtte vi et svært godt
Skedsmolag, og vi måtte nøye oss med andreplassen.

Stevner:
Samlagsmesterskap felt: Samlagsmesterskapet i felt ble i år arrangert av Frogn og Drøbak.
Henning Nøkleby kapret andreplassen og sølv medalje for tredje år på rad.

Viken II felt: Årets Viken II mesterskap i felt skulle opprinnelig blitt arrangert den 11. mars,
men på grunn av tett tåke over hele Østlandet måtte stevnet utsettes til den 18. mars. Det var
Oslo Garnisons skytterlag og Skydeselskabet Skarpskytten som var arrangører, og stevnet ble
arrangert i Enebakk. Det var ingen Trøgstadskyttere helt i toppen, men både Terje Vidar
Strand og Henning Nøkleby skjøt finale blant seniorene.
Viken II bane: Sarpsborg Skytterlag arrangerte årets Viken II mesterskap bane.
Trøgstadskytterene gjorde en svak innsats, og det var ingen av våre som fikk skyte finale.
Landsskytterstevnet: Årets landsskytterstevne ble arrangert i Bodø, og det var 11
Trøgstadskyttere som tok den lange veien dit. Det er nok været som vil bli husket best fra
dette stevnet, med regn, vind og lave temperaturer hele uka.
Formannes krus for Trøgstad Skytterlags beste skytter sammenlagt gikk til formannen selv,
Henning Nøkleby.
Samlagsmesterskap bane: Årets samlagsmesterskap, på Fjellbanen til Moss og Våler, ble
mer spennende enn det vi satte pris på. Ole Johan Nyengen ble utropt som samlagsmester med
343 poeng, men etter protest fra Christian Lilleng, Moss og Våler, fikk han skyte om et skudd
i mesterskapsomgangen. Dermed måtte det omskyting til mellom Ole Johan og Christian.
Denne omskytingen vant Christian Lilleng, og Ole Johan Nyengen endte opp med
sølvmedalje. Dette var selvsagt et svært godt resultat for Ole Johan, men måten det skjedde
på, gjorde at mange så han som den moralske vinner. I lagkonkurransen ble vi uplasserte.
Dugleiksmerket: Det var 20 skyttere som skjøt om dugleiksmerket i år. Det var hele 3
juniorer blant de som skjøt om dugleiksmerket på 300m, og alle oppnådde kravet til gull.
Klubbmesterskap: Henning Nøkleby ble dobbelt klubbmester med seier både i felt og på
bane, mens Terje Vidar Strand ble klubbmester i miniatyr.
Til slutt vil styret takke alle skyttere og alle andre som har hjulpet oss for året som er gått.

