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Årsrapport 2013 
 

 

 

Årsmøtet 2013 
Onsdag 13.11.13 kl. 18.30 i kommunestyresalen,  

Søndre Land rådhus 

 

 



Søndre Land skytterlag, Årsmelding og agenda årsmøtet 2013    Side 2 
 

Saksliste årsmøtet 2013  

 

Sak 1:  Åpning av årsmøte v/leder 

Sak 2:  Konstituering 

Sak 3:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 4:  Årsmelding fra styret 

Sak 5:  Årsmelding fra ungdomsutvalget 

Sak 6:  Årsmelding fra Storviltgruppa 

Sak 7:  Årsmelding fra Kjøkkengruppa 

Sak 8:  Regnskap og budsjett, inkl. priser 

Sak 9:  Valg v/valgkomiteen 

Sak 10:  Valg til ombudsmøte 

Sak 9:  Innkomne saker 

Sak 10. Eventuelt 

Sak 11. Avslutning/ utdeling av blomster og diplomer 
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Sak 1:  Åpning av årsmøte v/leder 

 

 

 

Sak 2:  Konstituering 

 

Møteleder: 

 

Referenter: 

 

 

Vedtak: 

 

 

Sak 3:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Forslag til vedtak: Godkjent.     

Vedtak: _______________ 
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Årsmelding fra styret i Søndre Land Skytterlag 

Sak 4: Årsmelding fra styret 2013 

Styret har i 2013 bestått av:        

Leder Hans Rognerud 

Nestleder Jan Olav Sagbakken 

Kasserer Inger Marie Sollien 

Sekretær admin program Dag Sørum 

Styremedlem Roy Sollien 

Kjøkkengruppa rep., Styremedlem Leiv Vesteraas 

Storviltgruppa rep., Styremedlem Tom Jevnesveen 

Ungdomsutvalg leder, Styremedlem Edgar Ødegård 

 

2013 har vært et år med litt lavere aktivitet og litt færre medlemmer enn 
de siste årene.   
 
- I løpet av året har det blitt avholdt 7 styremøter.  
- Totalt har vi 238 medlemmer, en nedgang på 28. Nedgangen skyldes 
sletting av medlemmer som ikke har betalt kontingent. De fleste av disse 
burde vært slettet tidligere. 
 
Medlemmene er fordelt på medlemsgruppe: 
Jegere  136 
Ungdomsskyttere    25 
Senior og veteraner    49 
Andre    28 
 
- Det har blitt solgt totalt ca. 80 000 skudd. 
- Vi har vært representert på 100 stevner innenfor DFS og oppnådd flere 
gode resultater. De beste sportslige resultatene i år fikk  

 Henning Engen som ble nummer 2 i samlagsstevnet bane kl. 3-5  
 Tony Ødegård som ble samlagsmester i Junior samme sted  
 Lasse O. Magnussen som ble samlagsmester felt og nummer 2 i 

rekruttklassen på fylkesstevnet bane og samlagsstevnet 15m 
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På Landsskytterstevnet ble det en del begre, men ingen skjøt finale. 
 
I tillegg har mange av våre skyttere deltatt på en rekke jaktfeltstevner. 
 
- Også i år har vi arrangert storviltprøver med ca 150 skytter som har 
bestått en eller flere prøver.   
 
Laget arrangerte årets samlagsmesterskap 15m med 96 deltagere. 
Arrangementet gikk svært bra og deltagelsen var omtrent som ventet 
med 96 deltagere. 
 
Årets to 15m stevner ble arrangert i begynnelsen av november med 72 
deltagere og i januar med 102 deltagere.  
 
Årets feltstevne ble arrangert som åpent feltstevne som inngikk i årets HV 
cup.  Totalt deltok 109 skyttere som er litt høyere enn i fjor 
De aller fleste er godt fornøyd med opplegget vårt, men det gir det lite 
inntekter sett i forhold til dugnadstimene. I 2014 vil ikke feltstevnet bli 
arrangert siden laget har tatt på seg fylkesstevnet både på 15m og på 
bane.  
 
Vårt tradisjonelle jaktfeltstevne var som så mange ganger før vellykket, 
og samlet 399 skyttere, ca 20 mer enn i fjor. Jaktlagene som var med og 
arrangerte gjorde en kjempejobb, og stevnet ble en flott opplevelse for 
alle som deltok.  
 
Årets Kongestevnet gikk knirkefritt med 507 deltagere. Det er ytterligere 
nedgang fra forrige år og skyldes sannsynligvis for mange stevner denne 
helga. Det er nå 8 stevner i Land, Etnedal og Hallingdal. Nytt av året var 
at Torpa arrangerte samme helg og det førte nok til en del frafall fra 
skyttere fra Gudbrandsdal. 
 
Årets store investering var kjøpet av 16 nye monitorer i fjor høst. Hittil er 
ca 108 000 kroner betalt og det gjenstår 36 000 før alt er betalt og ført 
som utgift i regnskapet. I lys av dette store løftet er årets resultat, et 
underskudd på ca 15 000 kr., meget godt. 
 
Grasrotandelen og program for Kongestevnene gir oss viktige inntekter, 
og vi har i år også mottatt et betydelig beløp i støtte fra Frifond.   
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I løpet av året har vi kåret klubbmestere, og det er også skutt om 
dugleiksmerket.  
 
På banen ble Marita Sollien klubbmester, mens Carl Kristian Brænden og 
Bjørnar Gudmundstuen vant lagskytinga. 
Terje Holm ble klubbmester 15m. 
 
Landsskytterstevnet ble i år arrangert på Oppdal. Det var 16 påmeldte 
skyttere + supportere som tok turen dit. Selv om ikke resultatene holdt til 
finaler i vinden på Oppdal var det dramatikk og moro og en fin tur. 
 
Neste år blir det en litt annen terminliste enn vanlig. Vi arrangerer 2 
fylkesmesterskap, et på 15m og ett på bane. Til gjengjeld blir det ikke noe 
feltstevne i år og 15m stevnet vi vanligvis har i januar er tatt av 
terminlista. 
 
Det er et stadig behov for vedlikehold på Kongen, men innsatsen i år har 
gjort at 100m anlegget og den løpende elgen er bedre enn på mange år.  
 
Det vil bli klargjort for skyting på 50m på 100m banen neste år. Det er 
ingen vesentlig kostnad, men en del jobb. 
 
Vi har fortsatt samarbeidet med Tingelstad skytterlag i høst, der de 
kommer til sportshytta på torsdager og trener sammen med oss etter at 
forsøket i fjor var positivt. De betaler litt for dette, stiller med noe 
instruktørhjelp og er med og bidrar til et større treningsmiljø.  
 
Tilslutt vil vi takke for alle bidrag til lagets aktiviteter, både i form av 
dugnadshjelp og representasjon på stevner. Vi vil rette en ekstra takk til 
alle som har bidratt til at vi har hatt gode og godt gjennomførte 
arrangementer. Tusen takk for året som har gått, og vi ønsker det nye 
styret lykke til i året som kommer. 
 
For styret 
Hans Rognerud 
Leder 
 

Forslag til vedtak: Godkjent.     

Vedtak: _______________ 
 



Søndre Land skytterlag, Årsmelding og agenda årsmøtet 2013    Side 7 
 

Sak 5:  Årsmelding fra ungdomsutvalget 
 

Årsmelding Ungdomsgruppa 2013 

Gruppa har i år bestått av Per, Marita, Arne og Edgar. Vi er nå 23 mer 
eller mindre aktive skyttere. 

Året som har gått har vært bra resultatmessig, med 2 samlagsmestere og 
mye bra skyting. Bra oppslutning tidlig på året på sportshytta og de aller 
fleste ble med ut når vi begynte på Kongen. 

Ungdomsskytterne har vært representert på 51 stevner i år, noe jeg 
mener er veldig bra  

Noen av årets stevneresultater: 

Samlagsmesterskap innendørs, vi hadde med 5 ungdomsskyttere der 
bestemann ble Lasse med 2 plass. 

Samlagets ærespris gikk til Tony Ødegård i klasse junior. 

Karusell innendørs, vi hadde med 5 skyttere der bestemann ble Tony 
med 347 og 4 plass. 

Samlagsmesterskap felt, vi hadde med 4 skyttere der bestemann ble 
Lasse med 38/13 og ble med det samlagsmester i R. 

ØM felt i Trysil, det ble tatt ut 6 skyttere fra S.Land der bestemann ble 
Lasse og Tony med 35 treff. 

Landsdelsstevnet felt, Vi hadde med 6 skyttere der bestemann ble Tony 
med 37/4 11 plass. 

Samlagstevnet bane, Torpa, Der hadde vi med 3 skyttere Tony ble 
bestemann og samlagsmester med 348. Lagskytingen med Julie, Carl og 
Tony ble nr. 2, knallbra  

Landsdelskretsstevnet, Tynset, Der hadde vi med 5 skyttere der Carl 
ble bestemann med 245, ingen i finalen 

Klubbmesterskap, 9 skyttere der bestemann blr Carl med 250. 

Kongestevnet, Der hadde vi med 4 skyttere, bestemann ble Carl som ble 
nr 8 og skjøt 348 i kl ER.  
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Karusell Land Krets, Her hadde vi med 9 skyttere i finalen og tok 3 
dobbelt i kl ER, Lasse og Tony vant også sine klasser. 

Landskytterstevnet i Oppdal, Her hadde vi med Carl Cristian, Tony, 
Julie, Trym og Lasse, Bestemann ble Tony og Carl med 240, det må også 
nevnes at våre skyttere var maks uheldige med vindforholdene, og som vi 
husker var det vanvittig mye vind. 

Minneskyting, medalje til Lasse og Tony. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke for meg som ungdomsleder i 
laget i 2 år, og ønsker nestemann lykke til, dette er en morsom og 
givende oppgave for den rette  

 

Jaren. 2013 

Edgar Ødegård 

Ungdomsleder. 

 

Forslag til vedtak: Godkjent.     

Vedtak: _______________ 
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Sak 6:  Årsmelding fra Storviltgruppa 

Årsmelding fra storviltgruppa 2013 

 

Gruppa har bestått av:  

Leder:    Tom Jevnesveen   Ikke på valg 

Nestleder:     Peder Lomsdalen   Gjenvalgt 

Materiellansvarlig:   Erik Bakken   Ikke på valg  

Storviltprøve:    Lasse Høynes   Ikke på valg 

     Arild Eidstuen   Ikke på valg 

Elgbanen:    Roy Arne Grimsrud  Gjenvalg 

Medlemmer:   Kåre Rennevammen  Ny 

    (Per Arne Perstuen trakk seg midt i sesongen) 

     Ole N. Sand   Ikke på valg 

     Knut Grue    Ikke på valg  

     Finn Øksne    Ikke på valg 

 

Det er avhold 4 møter i gruppa og de største sakene har vært:   

 konstituering og organisering av gruppa 
 arrangement av Kongestevne i jaktfelt  
 dugnad på anlegg 
 Storviltprøve 

 

Gruppa organiserte seg på første møte i definerte oppgaver som vist i 
innledningen. I utgangspunktet er det kun leder som er valgt av årsmøte. 
Leder har møtt i alle skytterlagets styremøter på vegne av gruppa med 
unntak av 1. 

Nestleders oppgave er å ha et nært samarbeide med leder i ledelse av 
gruppa. Materiellansvarlig har ansvar for skivemateriell, tolker og verktøy. 
Gjennomføring av storviltprøve har gruppa valgt å ha 2 personer som 
ansvarlige (Arild Eidstuen og Lasse Hoines). Disse skal dele på oppmøte 
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sammen med leder/nestleder. Roy A Grimsrud var satt opp som ansvarlig 
til å følge opp elgbanen 

  

Jaktfeltstevne ble arrangert 20. – 21. april, og som vanlig med god 
deltakelse. Det ble ikke gjort noen endringer av figurer fra opplegget i 
2012. 

Forsøket  med mannskaper fra jaktlaga på Søndre Land viltlag øst ble 
videreført også i år med   å ta ansvar for hvert sitt hold. Det gikk greit, 
men her trengs en gjennomgang med jaktledere i god tid før stevnet for å 
ha en gjennomgang. 

Som en ”gulrot” har skytterlaget satt opp en egen vandrepremie i en 
intern lagskyting for disse jaktlaga. Hans Olav Sørengs jaktlag vant for 2. 
gang. 

 

Tore Larsen, Åsane Jeger og Fisk og Geir Arne Hansen, Gjøvik jeger og 
fiskeforening vant begge stevnet med 150 p. Lagets beste resultater: 
Kenneth Bekkelien nr 11 i kl A med 144p Lasse Høines nr 8 i kl Jakt 
m/144 p, Ole Sand nr10 i yngre veteran m/134 p, Trym Ollson Røen nr 8 i 
yngre Junior m/ 83 p,  Ingeborg Bekkelien nr 1i y-aspirant m/150p, og 
Fredrik Volden nr 5 i eldre-aspirant m/101 p. 

 

Klubbmesterskapet ble vunnet av Kenneth Bekkelien foran Lasse Høines 
og Frank Bjørnå. 

Yngra Junior ble vunnet av Trym Olsson Røen. 

Yngre Veteran ble vunnet av Ole N Sand foran Hans B Rognerud og Tom 
Jevnesveen. 

Elde Veteran ble vunnet av Peder Lomsdalen foran Per Rognerud og Knut 
Sand.  

     

Før oppskyting startet hadde vi dugnad  3 kvelder og en lørdag. Dette ble 
utført: 

 ryddet i kjellerrom 
 bygget reoler i kjelleren for figurer  
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 ryddinga av standplasser, baner og i 200 m banen  
 ny voll foran elgbanen  

 

Neste sesong blir det bygget ”gapahuk” bak 100m for å samle skyttere 
som venter på tur. Denne kan også benyttes til andre formål. 

 

Det er i år avholdt 11 treningskvelder (dager) for storviltprøve, og hvor ca 
150 stk har bestått prøva en eller flere ganger. Enkelte jegere skyter opp 
med flere våpen. Totalt har det vært en omsetning på nærmere 50 000,- , 
med et ”overskudd” på ca kr 18 000,- . Dette er noe mindre enn i fjor, 
men en må se seg fornøyde med dette likevel.   

Neste år må vi kunne tjene inn mer på elgbanen dersom den fungere 
optimalt. Vi må finne en annen måte eller et annet beløp for kvelden enn i 
år. Det var 15 kr pr kveld og da kan man skyte så mange ganger man 
ønsker.  

 

Det har vært skyttere som har representert oss på flere jaktfeltstevner 
rundt omkring i Land og Hadeland.  

     

Til slutt vil undertegnede takke alle i gruppa for et fantastisk godt 
samarbeid i året som har gått, og en spesiell takk til de som går ut av 
gruppa. 

Håper på en like god fortsettelse i neste år. 

 

Tom Jevnesveen 

Leder  

Forslag til vedtak: Godkjent.     

Vedtak: _______________ 
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Sak 7:  Årsmelding fra Kjøkkengruppa 
 

Årsrapport for kjøkkengruppa 2013                                                                   

 

Kjøkkengruppa har vært i sving ved alle stevner på Sportshytta og 

på Kongen. Et stevne i november og 2 stevner i januar på 10/15m`s 

banen. Samt Feltstevnet, Jaktfelt- og Kongestevnet.  

Spesielt stevnene på Kongen var det meget bra salg som bidro til et 

pent overskudd på kr 28.568,- samlet for alle stevner. 

4.sept var det Ledermøte på Kongen hvor det ble servert  

karbonadesmørbrød og vaffel. 

 

Det er ikke foretatt noen omgjøringer eller innvesteringer vedr kjøkkenet 

på Kongen dette året.  

 

Til slutt vil jeg få takke alle som har vært med og bidratt og for 
samarbeidet i året som er gått. 

 

      For kjøkkengruppa 

      Leiv H Vesterås 

 

Forslag til vedtak: Godkjent.     

Vedtak: _______________ 
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Sak 8:  Regnskap og budsjett, inkl. priser 

 
 

 

Medlemskontingent 2014 

      2013  2014 

Medlem senior og veteran    300    350 

Medlem ungdom      100    125 

Støttemedlemmer og ikke aktive   100    125 

Æresmedlem          0        0 

 

Forslag til vedtak: Godkjent.     

Vedtak: _______________ 
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Forslag til vedtak: Godkjent.     

Vedtak: _______________ 
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Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap  Budsjett 
2013 2014 

INNTEKTER 
   3110 Salg kjøkken -22 000,00 -28 568,48 -25 000,00 
   3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -50 000,00 -47 750,00 -45 000,00 
   3400 Tilskudd -30 000,00 -50 475,00 -30 000,00 
   3600 Leieinntekter -5 000,00 -10 150,00 -8 000,00 
   3900 Medlemskontingent -58 000,00 -58 100,00 -68 000,00 
   3961 Tippeandel -40 000,00 -49 935,07 -50 000,00 
   3970 Kongestevnet bane -25 000,00 -20 051,25 -21 000,00 
   3975 Kongestevne Felt -2 000,00 -2 149,25 

   Fylkesmesterskap 15 m -6 000,00 
   Fylkesmesterskap bane -6 000,00 
   3976 Samlagsstevne 15 m -5 820,00 

   3980 Januarstevne 15 m -4 000,00 -2 693,25 

   3984 November stevne 15m -3 000,00 -1 727,00 -2 000,00 
   3985 Diverse stevner -6 000,00 -2 950,00 -3 000,00 
   3990 Kongestevnet viltfelt -25 000,00 -33 603,00 -30 000,00 
   3995 Storvilt -26 000,00 -17 853,00 -20 000,00 
   3999 Diverse inntekter -5 000,00 -4 721,00 -5 000,00 
   8040 Renteinntekt -1 500,00 -1 068,93 -1 000,00 
   SUM SALGS- OG 
DRIFTSINNTEKT -302 500,00 -337 615,23 -320 000,00 
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KOSTNADER 
   4300  Ammunisjon netto 20 000,00 56 051,75 35 000,00 
   5900 Gaver/blomster 1 500,00 1 720,00 1 500,00 
   6305 Vedlikehold Kongen 15 000,00 4 874,00 10 000,00 
   6310 Vedl/drift Sportshytta 10 000,00 6 143,00 6 000,00 
   6340 Strøm Kongen 20 000,00 31 901,37 30 000,00 
   6341 Strøm Sportshytta 15 000,00 17 169,50 18 000,00 
   6420 Leie av utstyr 4 000,00 6 000,00 2 000,00 
   6601 Drift el. skiver/kjøp mon. 130 000,00 134 027,25 80 000,00 
   6602 Vedl/kjøp av våpen & utst.  5 000,00 22 100,00 10 000,00 
   6603 Rekvisita 7 000,00 5 201,00 6 000,00 
   6800 Kontorrekvisita 3 000,00 2 192,00 2 500,00 
   6860 Møter, kurs,  o.l. 2 000,00 1 101,00 1 500,00 
   6905 EDB kostnader 12 000,00 19 174,00 20 000,00 
   6950 Andre utgifter 12 000,00 4 872,00 5 000,00 
   7430 Cup og lagskytinger 2 000,00 1 330,00 1 500,00 
   7500 Forsikring Kongen 28 000,00 19 134,00 22 000,00 
   7750 Festeavgift 15 000,00 14 628,00 15 000,00 
   7770 Bankgebyr 1 000,00 1 099,00 1 200,00 
   7420 Premier 4 854,00 5 000,00 
SUM DRIFTSKOSTNADER 302 500,00 353 571,87 272 200,00 

RESULTAT (overskudd) 0,00 15 956,64 -47 800,00 
    
 

 

Forslag til vedtak: Godkjent.     

Vedtak: _______________ 
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Sak 9:  Valg v/valgkomiteen 
 

Valg 2013 

Valgkomiteen har bestått av Marita Sollien, Per Rognerud og Tom Olav Knutsen 

 

Hovedstyret 

Leder:        Hans Rognerud         Gjenvalg 

Nestleder:      Jan Olav Sagbakken        Ikke på valg 

Kasserer:      Ekstern regnskapsfører*           

Sekretær:      Helén Olssen Røen        Ny     

Leder ungdomsutvalget:  Frode Grimsbø          Ny 

Styremedlem:      Roy Sollien          Ikke på valg 

Styremedlem (storvilt):   Tom Jevnesveen        Gjenvalg 

Vara:        Dag Sørum          Ikke på valg  

 

*Inger Marie Kverum Sollien vil føre regnskapet, men ikke være medlem i styret  

 

Vaktmester:      Tom Olav Knutsen        Ikke på valg 

Stevneleder:      Styrets leder          ‐ 

Stevnesekretær:    Per Rognerud          Ikke på valg 

 

Ungdomsutvalget 

Leder:        Frode Grimsbø          Ny 

Medlemmer:      Edgar Ødegård          Ikke på valg   

Arne Magnussen        Ikke på valg 

        Per Rognerud          Ikke på valg 

        Bård Gustavsen         Ny 

 

Storviltutvalg 

Leder:        Tom Jevnesveen        Gjenvalg 

Medlemmer:      Kåre Rennehvammen        Ny 

        Robert Knutsen         Ny 

        Roy Arne Grimsrud        Gjenvalg 

        Ole N. Sand          Ikke på valg 

        Lasse Høines          Ikke på valg 

        Arild Eidstuen          Ikke på valg 

        Knut Grue          Ikke på valg 

        Erik Bakken          Ikke på valg 

        Finn Øksne          Ikke på valg 

        Hans Olav Søreng        Ikke på valg 
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Ammunisjonsforvaltning 

Storvilt:       Hans Grime          Ikke på valg 

DFS:        Jan Olav Sagbakken        Gjenvalg  

        Tom Olav Knutsen        Gjenvalg 

 

Banekomité 

Leder:        Jan Olav Sagbakken        Gjenvalg 

Medlemmer:      Terje Holm          Ikke på valg 

        Svein Steinsli          Ikke på valg  

        Erik Bakken          Ikke på valg 

 

Teknisk komité 

Leder:        Hans Rognerud          Gjenvalg  

Medlemmer:      Henning Engen          Ikke på valg 

 

Ungdomsutvalget og banekomiteen utnevner hver sin representant til teknisk komité   

 

Valgkomité 

Leder:        Per Rognerud          Ikke på valg 

Medlemmer:      Tom Olav Knutsen        Ikke på valg 

        Dag Sørum          Ny  

 

Finansutvalg 

Leder:        Jan Ove Halden         Ikke på valg 

 

Revisorer 

        Endre Granum          Ikke på valg 

        Geir Martin Steinsli        Ikke på valg 

 

Kjøkkengruppe 

Leder:        Leiv Vesterås          Ikke på valg  

Medlem:      Rita Magnussen        Ikke på valg 

        Kai Brænden          Ny   
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Sak 10:  Valg til ombudsmøte 

Forslag til vedtak:   

 

 

 

Sak 11:  Innkomne saker 

 

 

 

 

Sak 12. Eventuelt 
 

 


