Årsberetning
HEDMARK SKYTTERTRETS RIFLE
2019

3 er blitt verdensmestere
4 er blitt nordiske mestere
15 er blitt norske mestere
4 meget aktive klubber
Landslagsskyttere i begge kjønn
Landslagsskyttere i junior og senior
Et svært godt veteranmiljø
God rekruttering
Økende tilslutning i Paraidretten
Gode NM arrangører

Sportslig
-Vegard Nordhagen ble verdensmester i 2018 i junior menn lag i øvelsen 60 ligg i Korea.
-Oda Løvseth og Katrine Lund ble militære verdensmestere i samme øvelse i Thun i Sveits.
-Katrine Lund ble 2 ganger sivil og 2 ganger militært nordisk mester individuelt i 2018.
-Mari Løvseth ble individuell nordisk mester i 3x40 helmatch, samt nordisk mester i Mix
sammen med Benjamin Karlsen.
-Vegard Nordhagen ble nordisk individuell mester i junior menn i øvelsen 60 skudd luftrifle.
Ca 15 skyttere fra kretsen, ble norske mestere i en eller flere øvelser i 2018.
Status
2018 sesongen var en meget god sesong for aktiviteten i Hedmark skytterkrets. Det ble
definitivt langt bedre ift rekruttering da klubbene i tidligere Glåmdalen skytterkrets ble
innlemmet i skytterkretsen vår. Glåmdalen sine to mest aktive klubber ved Eidskog og Aasa
msl, har i mange år hatt svært god rekruttering gjennom sine aktiviteter tilrettelagt for
ungdom. Eidskog har et voldsomt breddefokus som gir oss mange hyggelige referanser.
Det leveres gode resultater fra Eidskog i breddeklassene. De har en stor hall med 3 baner på
10m. Aasa har landslagsskytter i Paraklassen, Monica Lillehagen og har hatt
representasjonsskytter i Youth League i 2018 ved Jon Ola Vermundsdammen. Aasa har et
meget godt anlegg for skyting på 10 15 og 50m, som benyttes både til NSF rifle og pistol,
samt til DFS aktiviteter.
Stange sportskyttere har fått ferdigstilt et meget godt skytebaneanlegg på Bjørkholsbakken,
som benyttes i stor grad til interne treninger, men også i mange åpne stevner hvor det på
sommeren kan skytes både på 10 og 50m. De har også gjennom Ole Kr og Ole Magnus
Bakken, etablert en regional satsingsgruppe for skyttere som går inn imot det internasjonale
nivået. Dette vil garantert gi avkastning både i ft kvalitet og kvantitet på medlemsmassen i
klubb og krets.
Elverum rifleklubb er en klubb som leverer resultater på topp i alle klasser, noe de får til ved
å rekruttere breedt fra DFS, samt arrangere store arrangementer årlig på sine leide fasiliteter
på Terningmoen.
Fremtiden
Aasa og Eidskog vil i stor grad fortsette sitt breddefokus, mens Stange og Elverum kanskje
har et mere toppidrettsfokus. Kretsen bør fortsette å stimulere disse klubbene til å
videreutvikle seg. Det finnes 6 gode baner på 10m, 3 baner på 15m, og 2 utendørs og 1
innendørsbane på 50m. Disse banene må brukes og kretsen bør støtte for driften.
Kretsen bør satse på samlinger for å sikre kompetansen både på trener og utøvere. Behovet
for og antallet dommere er ikke kritisk lengre, da det meste styres og avgjøres av
elektronikken.

