Årsberetning 2004
Trøgstad skytterlag
Styret
Styret har i år bestått av Rune Moen (formann), Ole Johan Nyengen, Rune Raknerud
(sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder) og Birgit Frøshaug
(styremedlem). Varamann har vært Thomas Fosser. Det er avholdt 4 styremøter.

Sportslig aktivitet
Miniatyr
Det er i sesongen 2003/2004 arrangert totalt 24 skytinger for seniorene og 24 skytinger i regi
av ungdomsgruppa innendørs på Langsrudåsen.

Felt
Trøgstadstevnet ble arrangert 4. januar. Været var heller ikke i år det aller beste, og vi måtte
avlyse langholdet pga. dårlig sikt. Det deltok allikevel 283 deltakere, et antall vi er godt
fornøyde med.
Samlagsstevnet felt ble arrangert av Kråkstad skytterlag. Ingen av våre seniorer utmerket seg
individuelt, men Trøgstad kom på 2. plass i lagkonkurransen. Det gikk bedre på finfelten der
både Lars Nøkleby og Kjell Erik Wiig ble samlagsmestre i henholdsvis klasse rekrutt og
klasse eldre rekrutt. I klasse rekrutt kom dessuten Stine Strand på 3. plass.
Viken II felt ble arrangert i regn og tåke av Eidskog skytterlag. Atter en gang var det de
yngste som gjorde det best. I klasse eldre rekrutt ble Kristoffer Krokeide nummer to, og i
klasse rekrutt ble Lars Nøkleby nummer 5. Henning Nøkleby fikk 39 treff på grovfelten. Det
var ett poeng for lite til å få medalje.

Bane
Kr. M. Gylstadstevnet ble i år vunnet av Kai Magne Mauseth fra Moss og Våler. Han
oppnådde 344 poeng. Det deltok til sammen 250 skyttere. Både Lars Nøkleby og Kristoffer
Krokeide oppnådde 350 poeng og vant hver sin klasse, henholsvis rekrutt og eldre rekrutt.
Viken II bane ble arrangert av Frogn og Drøbak. Kristoffer Krokeide tok sterk 2. plass i
klasse eldre rekrutt etter omskyting, mens Lars Nøkleby kom på 4. plass i klasse rekrutt, også
det etter omskyting.
Samlagsmesterskap bane ble arrangert på Granerudbanen av Ski skytterlag. Lars Nøkleby
kom på 2. plass i klasse rekrutt. Nybegynneren Knut Martinsen imponerte også med 234
poeng og seier i klasse 1.
Dugleiksmerket: Det var 15 skyttere som deltok i dugleiksmerkeskytingen. Beste resultat
hadde Tore Nøkleby med 241 poeng. Morten Kasbo skal i år ha fat og diplom, Oddvar Kasbo
skal ha 10. statuettstjerne og diplom, mens Hege Nøkleby skjøt til gullmerke. Det kan ellers
nevnes at rekrutten Lars Nøkleby skjøt til sølvmerke med 208 poeng.
Landsskytterstevnet ble i år arrangert i Sandnes. Best av våre ble Kjell Erik Wiig i klasse
eldre rekrutt. På felten vant han sin klasse med uslåelige 42/12. Hans Petter Nyengen ble best

av de klasseførte med 240 poeng på banen og 99 poeng i mesterkapsskytingen. Dette holdt til
medalje. Ellers skjøt Lars Nøkleby svært godt i klasse rekrutt. Han kom til finalen både i felt
og på bane.

Cupskyting
Østlandscup: Urskog var motstander i 1. runde i årets østlandscup. De skjøt opp mot sitt
beste, og vant klart med hele 50 poeng selv om vi hadde hjemmebane. I 1. runde i B-cupen
møtte vi Nordstrands damelag. De hadde flere unge og gode skyttere, men vi halte i land
seieren takket være at vi har et jevnt lag. I semifinalen kom Åsnes på besøk til Langsrudåsen.
Det var vanskelige skyteforhold, og vi hadde fordel av hjemmebane. Vi vant til slutt med 23
poeng. I finalen i Asker møtte vi Nordstrands B-lag, Moss og Våler og Eidsvoll Verk. Etter
innledende skyting lå vi kun ett poeng bak Nordstrand, men i finalen sviktet det litt, og
Nordstrand økte ledelsen, mens Moss og Våler passerte oss. Nordstrand endte til slutt på 3367
poeng, Moss og Våler fikk 3355 poeng, Trøgstad fikk 3352 poeng og Eidsvoll Verk oppnådde
3345 poeng.
Follocup: 1. runde av Follocupen var en trippelmatch mellom Spydeberg, Ski og Trøgstad. Vi
skjøt bra og endte kun ett poeng bak Spydeberg. De to beste lagene gikk videre i A-cupen. I 2.
runde møtte vi igjen Spydeberg, men denne gangen deres B-lag. Vi vant hjemme på
Langsrudåsen med hele 48 poeng. I semifinalen møtte vi Moss og Våler, også denne gang på
hjemmebane. I dårlig lys, var det Trøgstad som behersket forholdene best og vant med 18
poeng. I finalen møtte vi Frogn og Drøbaks A-lag. De ble for sterke for oss, og vi tapte med
25 poeng.
Seniorcup: Skarpskytten var årets første motstander i seniorcupen. Selv Skarpskytten var på
bortebane, oppnådde de hele 996 poeng mot Trøgstads 953 poeng. I 1. runde i B-cupen var
Bjoneroa motstander, og Trøgstad vant med 13 poeng. Semifinalen var en trippelkamp på
Langsrudåsen. Der vant Blaker 2 og gikke videre til finalen, mens Trøgstad og Eidsvoll Verk
ble slått ut.

Åpne stevner:
Trøgstadskytterene har deltatt på over 80 åpne stevner i løpet av året. Det er en tendens at det
blir færre som deltar på feltstevner, mens banestevner og særlig 15m-stevner øker deltagelsen.
Ole Johan Nyengen fikk sølv medalje på Rådes 15m-stevne. På Spydebergs 15m-stevne fikk
Hans Petter Nyengen medalje, mens Henning Nøkleby fikk medalje på vårt eget feltstevne og
på Eidskogs banestevne.

Pokalvinnere
Skytterplaketten
Trøgstad Jakt- og Skyttersports pokal
Schäferhundklubbens pokal
Trøgstad Sparebanks pokal
Vinterpokalen
Trøgstad Brannkasses pokal
Formannens krus
Kristian S. Bingens Minnepokal
Møllepokalen
Brødrene Nyengens pokal
Tor Solums Minnepokal
Klubbmesterskap miniatyr

Henning Nøkleby
Ole Johan Nyengen
Tore Nøkleby
Henning Nøkleby
Henning Nøkleby
Erik Nøkleby
Hans Petter Nyengen
Hans Petter Nyengen
Rune Raknerud
Ole Johan Nyengen
Rune Raknerud
2-5
1. Ole Johan Nyengen
2. Terje Vidar Strand

33
359
241
28
28
364
312
333
340
6
241
239

Klubbmesterskap felt

1
2-5

Klubbmesterskap bane

2-5

Klassemedaljer

Årsmedaljer

1
V55
V55
1
2
3
4
5
V55
1
2
3
4
5

3. Tore Nøkleby
Øyvind Heer
1. Hans Petter Nyengen
2. Henning Nøkleby
3. Ole Johan Nyengen
1. Terje Vidar Strand
2. Ole Johan Nyengen
3. Tore Nøkleby
Gunnar Wiig
Oddvar Kasbo
Oddvar Kasbo
Øyvind Heer
Sigmund Heer
Erik Nøkleby
Rune Raknerud
Ole Johan Nyengen
Oddvar Kasbo
Øyvind Heer
Sigmund Heer
Erik Nøkleby
Rune Raknerud
Ole Johan Nyengen

237
238
41
39
39
331
331
327
198
314
319
235
311
324
331
338

Ungdomsgruppa
Inntekter
Innskudd 15 m
Innskudd felt
Innskudd bane
Salg av skudd
Salg av skiver
Fra hovedkasse
Sum

2.220
520
1.460
310
30
5.000
9.540

Utgifter
Skudd
Premier ca. *)
Servering cup etc

Sum

60
8.000
2.512

10.572

*) Premier ikke innkjøpt enda, så dette er et anslag. Servering premieutdeling er derfor heller
ikke med.
Beholdning av skudd: ca. 12.000 skudd à kr. 0,30 = ca. kr. 3.600,I skyteåret 2003/2004 er det blitt arrangert 24 treningsskytinger på 15m (inkl.
klubbmesterskap), 4 feltskytinger og 11 baneskytinger. Det har deltatt totalt 15 skyttere på
15meteren, 8 skyttere på felten og 12 skyttere på baneskytingene. Fremmøtepremien går i år
til Stine Strand med hele 37 av 39 mulige skytinger. På dugleiksmerket var det 10 skyttere
som deltok mot 12 i fjor.
Det ble arrangert 3 klubbmesterskap og klassemedaljer på 100 m i ungdomsgruppa.
Klubbmestere 15m ble: Rekrutt med anlegg: Stian Solli Holt 224 p. Rekrutt: Lars Nøkleby
241 p. Eldre Rekrutt: Kjell Erik Wiig 248 p. Junior: Tina Nøkleby 241 p.

Klubbmestere i felt ble: Rekrutt: Lars Nøkleby 39/8 treff. Eldre Rekrutt: Kristoffer
Krokeide 42/9 treff. Junior: Tomas B. Martinsen 25/0 treff (juniorene skøt ikke de siste 12
skudda da det var surt og kaldt).
Klubbmestere på bane ble: Rekrutt m/anlegg: Lene Engh 218 p. Rekrutt: Lars Nøkleby 338
p. e.o. Eldre rekrutt: Kristoffer Krokeide 348 p. Junior: Tomas B. Martinsen 335 p.
Klassemedaljevinnere på 100m ble: Rekrutt: Lars Nøkleby 246 p. Eldre rekrutt: Kjell Erik
Wiig 248 p. Junior: Tina Nølkleby 242 p.
Follo cup. I første runde vant laget med 1384 mot Ski II med 1276 p. og gikk dermed til Acupen. Trøgstad hadde rundens beste resultat. I andre runde (første i A-cup) møtte vi Svinndal
og vant med 1372 poeng mot 1341 poeng. I tredje runde møtte vi Frogn og Drøbak 1 og tapte
med 1 poeng 1373 mot 1374. Her var det imidlertid tolkningsskudd som like gjerne kunne falt
i favør av Trøgstad. I tillegg hadde Hege et skudd i feil skive. Med skudd i rett skive ville
Trøgstad vunnet klart.
Østlandscup. I første runde skulle vi ha møtt Gol, men vi klarte ikke å stille lag p.g.a. lang
reise. Det ble dermed B-cup. I andre runde (første i B-cup) møtte vi Sigdal og vant med 2
poeng 1713 mot 1711 p. I tredje runde ble vi klart slått av Råde med 26 poeng, selv om vi
hadde 2 skyttere med 349 p. Trøgstad oppnådde 1706 p. mot Råde 1733 p.
Landsskytterstevnet. På LS i Sandnes deltok vi med 5 skyttere fra ungdomsgruppa. Det var
Lars Nøkleby og Stine Strand i klasse Rekrutt, Kristoffer Krokeide og Kjell Erik Wiig i klasse
Eldre Rekrutt og Hege Nøkleby i Juniorklassen. Kjell Erik gikk helt til topps i feltskytingen.
Etter å ha skutt i en finale med 76 finalister, sto det igjen kun 3 skyttere med 12/12 i finalen. I
omskytingen vant Kjell Erik med 12/10. Andremann fikk 12/9. Etter stor ståhei med
gratulasjoner, fotografering og premieutdeling, feiret hele Trøgstad-leieren med kakefest m.m.
Lars Nøkleby skøt godt i felten med 30 treff og kom til finalen med godt utgangspunkt. Lars
var dessverre litt uheldig i denne finalen og nådde ikke helt opp. Lars var også i banefinalen.
Selv om han skøt godt med 99 i finalen, hadde han et vanskelig utgangspunkt med 246 p.
Smaaleneneblinken. Finalen ble i år arrangert i Trøgstad med 5 finalister fra vår
ungdomsgruppe. Rekruttklassen ble vunnet av Lars Nøkleby med 350 p., mens Stine Strand
ble nr. 3. Klasse Eldre Rekrutt ble vunnet av Kjell Erik Wiig med 356 p. etter meget jevn
finale, mens Kristoffer Krokeide ble nr. 4 med 352 p. I klasse Junior ble Hege Nøkleby nr. 3.
Sesongen 2004 har resultatmessig vært en av de beste i lagets historie. I tillegg til at vi fikk en
mester i feltskyting under LS 2004, kan nevnes: Hele 3 skyttere i ungdomsgruppa ble medlem
av 350-poeng klubben: Lars Nøkleby, Kristoffer Krokeide og Kjell Erik Wiig. Lars vant en
hel rekke stevner og var nærmest suveren i sin klasse i Follo. Det beste resultatet kom i
Trøgstads eget stevne med 350 poeng. Kristoffer vant klasse Eldre Rekrutt i Trøgstad med
350 poeng og hele 31 innertiere. Han ble nr. 2 både i Viken II felt og Viken II bane etter
spennende omskytinger. Kjell Erik og Lars vant hver sin klasse i Samlagsmesterskapet i felt.
Selv om resultatene ble bra i år, sliter vi med rekrutteringen. Ungdomsgruppa har begrensede
resurser, og Seniorene anmodes om å bistå i forsøkene på å få nye ungdommer til å begynne.
Gunnar Wiig
Ungdomsleder

Annen aktivitet
Elektroniske skiver
Vi har i år endelig fått tilsagn om tippemidler til elektroniske skiver. Tilskuddssummen er kr.
172 000, som var den summen vi søkte om. Styret har innhentet tilbud fra Kongsberg
Mikroelektronikk og Megalink. Begge leverte tilbud på 15 skiveenheter og 10 skjermer.
Valget falt på Megalink etter en totalvurdering. Kongsberg Mikrolektronikk var noe billigere,
men Megalink leverte automatisk framtrekk av gummibånd på de 5 skiveenhetene til 100m. I
tillegg har vi bedre erfaringer med Megalink fra vår deltakelse på stevner. Vi har i dag
resultatprogram fra Megalink, og våre erfaringer med oppfølging derfra er svært bra. Skivene
er bestilt med levering våren 2005.
Vi har begynt med grunnarbeidene til nytt skivestativ på 200m. Fjellet er rensket, og det er
satt ned jern til forankring av fundamentene.
Arbeidsgruppen som skulle arbeide med å skaffe sponsormidler, har utarbeidet prospekt, men
har ikke kommet i gang med henvendelsene til næringslivet.

Standplass
Det er lagt inn strøm og lys på standplass. Dette er et arbeid Jørn Wiig har gjort.
Til slutt vil styret takke for samarbeidet i året som har gått.

