Årsberetning 2005
Trøgstad skytterlag

Styret
Styret har i år bestått av Rune Moen (formann), Ole Johan Nyengen (styremedlem), Rune
Raknerud (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder) og Knut
Bingen (styremedlem). Varamann har vært Thomas Fosser og Erik Nøkleby. Det er avholdt 3
styremøter.

Sportslig aktivitet
Miniatyr
Det er i sesongen 2004/2005 arrangert totalt 24 skytinger for seniorene og 20 skytinger i regi
av ungdomsgruppa innendørs på Langsrudåsen.
Samlagsstevnet miniatyr: Spydeberg sto som arrangør for årets samlagsstevne innedørs. Her
vant Øyvind Heer klasse 1, mens Stine Strand kom på 3. plass i klasse rekrutt og fikk
ungdomsmedalje.

Felt
Trøgstadstevnet ble arrangert 9. januar. Med strålende vær og hele 294 skyttere, er vi veldig
godt fornøyd. Stevnevinner ble Øyvind Nitteberg, Høland/Bjørkelangen, med 42/24 treff.
Stine Strand og Lars Nøkleby vant hver sin klasse, henholdsvis klasse rekrutt og klasse eldre
rekrutt.
Samlagsstevnet felt ble arrangert av Skiptvet skytterlag. Stine Strand ble nr. 2 i klasse rekrutt
og fikk ungdomsmedalje. Kjell Erik Wiig kom på 3. plass i klasse eldre rekrutt. Knut
Martinsen vant klasse 1, mens ingen av de øvrige klasseførte hevdet seg i medaljekampen.
Viken II felt ble arrangert av Spydeberg skytterlag. Etter en svært lang dag ble medaljene
fordelt. Stine Strand var den eneste fra Trøgstad som fikk medalje, hun fikk ungdomsmedalje
og 3. plass i klasse rekrutt. Hun vant også 30-skudden i sin klasse. Det gjorde også Knut
Martinsen i klasse 1.

Bane
Kr. M. Gylstadstevnet ble for første gang arrangert på elektronikk på 200m. Med hele 309
skyttere, og et arrangement uten problemer, må dette kunne sies å være svært vellykket.
Vinner av stevnet ble Trond Bergan fra Jondalen med 347 poeng.
Viken II bane ble arrangert av Åsnes. Her var beste Trøgstadskytter Ole Johan Nyengen, og
han var også den eneste som fikk skyte finale.
Samlagsmesterskap bane ble arrangert av Askim skytterlag på Spydeberg sin bane. Kjell
Erik Wiig kom på 3. plass etter omskyting og sikret seg dermed en ungdomsmedalje.
Dugleiksmerket: Hele 18 skyttere skjøt om dugleiksmerket i år. Tore Nøkleby ble best også i
år med hele 245 poeng. Øyvind Heer og Lars Nøkleby, som er eldre rekrutt, skjøt til
gullmerke. Terje Vidar Strand skal ha diplom for å ha oppnådd gullkravet 30 ganger.

Landsskytterstevnet ble i år arrangert på Lesja. Det var hele 22 skyttere fra Trøgstad som
deltok. Nok en gang var det ungdommen som sto for de beste resultatene. Kristoffer Krokeide
kom på 5. plass i klasse junior og fikk dermed ungdomsmedalje. Både Henning Nøkleby og
Ole Johan Nyengen skjøt feltfinale.

Cupskyting
Østlandscup: Vi startet årets Østlandscup på bortebane mot et meget godt Blakerlag. Vi ble
slått med 60 poeng og måtte videre i B-cupen. I 1. runde i B-cupen møtte vi Randsfjord på
hjemmebane. Vi vant med 19 poeng og gikk videre til semifinalen. I semifinalen møtte vi
Sem, også det på hjemmebane. Med 2651 poeng mot Sems 2640 ble det seier, og vi var klare
for B-finalen. I B-finalen kom vi på 3. plass med 3326 poeng. Vant gjorde Stange og Romedal
med 3387 poeng.
Follocup: Askim var første motstander i Follocupen i år. Vi vant med 25 poeng på
hjemmebane. I 2. runde møtte vi Moss og Våler 2 på Fjellbanen. Vi vant denne gang med 26
poeng. I semifinalen møtte vi Frogn og Drøbaks 2. lag, og der tapte vi med 9 poeng.
Seniorcup: Vi møtte Eidsberg på hjemmebane i 1. runde i seniorcupen. Der tapte vi med 46
poeng. I 1. runde i B-cupen, var Blaker motstander. Denne runden gikk på bortebane, og også
denne gangen ble det tap. Trøgstad fikk 937 poeng, mens Blaker fikk 945 poeng.

Åpne stevner:
.Trøgstadskyttere har deltatt på over 100 åpne stevner denne sesongen. Det er særlig
ungdommene som har hevdet seg helt i toppen. Stine Strand har en rekke klasseseiere denne
sesongen. Hun vant også sin klasse i Byggern Cup i feltskyting. Det gjorde også Knut
Martinsen i klasse 1.

Pokalvinnere
Skytterplaketten
Schäferhundklubbens pokal
Trøgstad Sparebanks pokal
Vinterpokalen
Trøgstad Brannkasses pokal
Formannens krus
Kristian S. Bingens Minnepokal
Møllepokalen
Brødrene Nyengens pokal
Tor Solums Minnepokal
Terje Vidar Strands pokal
Klubbmesterskap miniatyr

Klubbmesterskap felt

Klubbmesterskap bane

Hans Petter Nyengen
Kristian Garsrud
Henning Nøkleby
Hans Petter Nyengen
Rune Raknerud
Henning Nøkleby
Tore Nøkleby
Rune Raknerud
Ole Johan Nyengen
Knut Bingen
Thomas Fosser
2-5
1. Ole Johan Nyengen
2. Hans Petter Nyengen
3. Tore Nøkleby
1
Gunnar Wiig
2-5
1. Ole Johan Nyengen
2. Hans Petter Nyengen
3. Rune Raknerud
1
Knut Martinsen
2-5
1. Terje Vidar Strand
2. Tore Nøkleby
3. Ole Johan Nyengen

34
246
30
30
368
315
339
342
5
336
325
242
237
235
231
40
40
37
19
336
336
334

Klassemedaljer

Årsmedaljer

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

Knut Martinsen
Knut Martinsen
Terje Heer
Thomas Fosser
Birgit Frøshaug
Terje Vidar Strand
Oddvar Kasbo
Knut Martinsen
Øyvind Heer
Erik Nøkleby
Hening Nøkleby
Ole Johan Nyengen

223
227
314
337
332
338

Ungdomsgruppa
I skyteåret 2004/2005 er det blitt arrangert 20 treningsskytinger på 15m (inkl.
klubbmesterskap), 2 feltskytinger og 12 baneskytinger. Det har deltatt totalt 17 skyttere på 15
meteren, 5 skyttere på felten og 17 skyttere på baneskytingene. Fremmøtepremien går i år til
Stine Strand med hele 31 av 34 mulige skytinger. På dugleiksmerket var det 8 skyttere som
deltok mot 10 i fjor.
Det ble arrangert 3 klubbmesterskap og klassemedaljer på 100 m i ungdomsgruppa.
Klubbmestere 15m ble: Aspirant: Sven Halvard Johansen 233 p. Rekrutt: Stine Strand 247
p. Eldre Rekrutt: Kjell Erik Wiig 246 p. Junior: Kristoffer Krokeide 242 p.
Klubbmestere i felt ble: Aspirant: Lene Engh 18/8 treff. Rekrutt: Stine Strand 37/3 treff.
Eldre Rekrutt: Lars Nøkleby 41/5 treff. Junior: Kristoffer Krokeide 40/6 treff.
Klubbmestere på bane ble: Aspirant: Sturla Frøshaug 239 p. Rekrutt: Stine Strand 350 p.
Eldre rekrutt: Kjell Erik Wiig 349 p. Junior: Kristoffer Krokeide 336 p.
Klassemedaljevinnere på 100m ble: Aspirant: August Strengen 235 p. Rekrutt: Stine Strand
248 p. Eldre rekrutt: Kjell Erik Wiig 249 p. Junior: Kristoffer Krokeide 247 p.
Follo cup.
Trøgstad kom i år helt til finalen i A-cupen. Der møtte vi Frogn og Drøbak som i semifinalen
hadde slått ut favoritten Skiptvet. Trøgstad ble slått med et fattig poeng i finalen etter en
meget spennende match!
Landsskytterstevnet. På LS på Lasje deltok vi med 4 skyttere fra ungdomsgruppa. Det var
Stine Strand i klasse Rekrutt, Lars Nøkleby og Kjell Erik Wiig i klasse Eldre Rekrutt og
Kristoffer Krokeide i Juniorklassen. Best gikk det for Kristoffer som etter glimrende skyting
og omskyting endte på en kjempeflott 5. plass og fikk dermed medalje. Øvrige resultater ble
noe blandet, men alle fikk med seg premier hjem.
Smaaleneneblinken. Finalen ble i år arrangert i Spydeberg og med 4 kvalifiserte finalister fra
vår ungdomsgruppe. Best gikk det for Kjell Erik Wiig som ble nr. 2 i klasse Eldre Rekrutt,
slått med 1 poeng etter regelen om 11 poeng for innertreff. Han var imidlertid den eneste i
klassen som ikke fikk dårligere enn 10-er.

Etter at vi i sesongen 2004 fikk hele 3 skyttere i 350-poeng klubben, fikk vi nok en skytter i
denne klubben i 2005, nemlig Stine Strand. I tillegg hadde skytterne en rekke gode
plasseringer i åpne stevner.
Våpen. Skytterlaget har i 2005 anskaffet 2 Anschütz kal. 22, et helt nytt og et brukt. Laget
mottok kr. 5.000,- fra Frifond for hvert våpen. Laget har dermed 4 Anschütz miniatyrrifler i
tillegg til noen gamle rekruttrifler. Disse er imidlertid i dårlig befatning og trenger en
oppgradering, slik at nye ungdommer som har kommet til får et attraktivt tilbud på benyttelse
av lagets våpen.

Annen aktivitet
Ammunisjonssalg
Det er solgt 53600 skudd i år. Dette er i underkant av 5000 skudd mer enn i fjor. Økningen
har skjedd blant seniorene, mens det har vært en nedgang blant ungdommene.

Jegerprøver
Det er 110 jegere som har avlagt storviltprøven hos oss i år. Dette er et tall vi bør prøve å øke
i de kommende år.

Elektroniske skiver
Vi har i år fått montert elektroniske skiver. Det er montert 10 skiver på nytt skivestativ på
200m, og det er montert 5 skiver på eksisterende stativer på 100m. Skivene på 100m er utstyrt
med automatisk fremtrekk av gummibånd, slik at de kan benyttes både til finkaliber og
grovkaliber. Skivene på 200m var ferdig montert til sesongstart.
Det står igjen å få godkjent anlegget og regnskapet. Dette må ordnes før vi får utbetalt
spillemidlene. Foreløpig finansiering er ordnet gjennom lån i Trøgstad Sparebank.
Til slutt vil styret takke for samarbeidet i året som har gått.

