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1. Styrets sammensetning. 
Tidligere år har vist at det er utfordrende å få medlemmer til å bekle tillitsverv. 

Sammenslåingen med Glåmdal skytterkrets er også en utfordring mtp avstander og 

kontrollspenn. Etter konstituerende kretsting i 2018 valgte styret å etablere et 

minimalt styre med relativt få medlemmer, med erkjennelsen av at det er i klubbene 

og lagene aktiviteten foregår. Styret har vært sammensatt slik: 

 

 

Leder:   Esten Murbreck, Elverum  

Nestleder/sekretær: Ida S. Vasaasen, Brumunddal (ansvar pistol) 

Kasserer:  Ida Frydenlund, Stange  

Styremedlem:  Bjørn Myrset, Jømna (ansv. Rifle, koordineringsansvar hagle) 

 

Varamedlem:  Svein Rusten, Åsnes (kontakt med tidligere Glåmdal) 

Varamedlem:  Tor Mauseth, Brumunddal (ansvar viltmål) 

 

Valgkomite:  Kato Nordsveen 

                                       Håkon Tøråsen 

                                       Tom Håkonsen 

 

 

2. Styrets arbeid. 
Det er avholdt 5 styremøter og referatene kan leses på skyting.no/kretser/Hedmark 

skytterkrets. 



Innkommende saker er i hovedsak søknader om støtte til rekrutteringsvåpen, utstyr, 

kretsmedaljer og stipendsøknader fra aktive skyttere. 

 

3. Medlemsoversikt. 
Etter sammenslåingen med Glåmdal har kretsen nå 1911 medlemmer av totalt ca. 

31000 i NSF (ca. 6 %). Disse er fordelt på 39 klubber, 73 % er pistolskyttere, 18 % er 

rifleskyttere, 8 % er leirdueskyttere og 1 % er viltmålskyttere.  

En del av klubbene er vanskelige å kontakte/få tak i siden e-post adresser er utdatert 

og klubbene har skiftet leder/kontaktperson. Dette har ført til merkostnader for å 

inndrive medlemskontingent (40 medlemmer og 1 klubb gjenstår pr 1/1-19). 

 

4. Økonomi. 
Etter sammenslåingen med Glåmdal skytterkrets ble det i tidligere Hedmark 

skytterkrets utbetalt et kronebeløp ift medlemstall for å få ned egenkapitalen som 

sto urørt på konto. Siden kretsen ikke har ansvar for skyteanlegg eller materiell 

jobber styret for at medlemskontingenten fordeles til de klubbene som rekrutterer, 

arrangerer stevner og de medlemmene som satser seriøst på sin idrett. 

Det er utbetalt 86 000.- kr. til diverse støtte i 2018. (rekr.våpen, kretsmedaljer, 

renovering av kulefanger, stipend) 

I budsjettforslag for 2019 er beløpet for støtte og stipend foreslått øket til 120 000.-

kr. 

Pr. 1/1 2019 hadde kretsen 218 000.- kr. på konto.  

Etter samråd med revisor er behovet ca. 100 000.- kr for å holde normal aktivitet i 

gang. 

Medlemskontingent, lagskontingent og offentlig tilskudd tilfører kretsen ca. 140 000.- 

årlig. 

 

5. Representasjon og resultater. 
Se de respektive grenrapporter. 

Vi har mange meget gode skyttere i kretsen, norgesmestere, militære 

verdensmestere, landslagsutøvere og mange ildsjeler som står på for å fremme 

skytesporten i en tid der det er konkurranse om å få tak i ungdommen.  

 

6. Diverse. 
-Det viser seg vanskelig å få leirdue-/hagle skyttere inn i verv og tale. Aktiviteten er 

stor, men trolig foregår det meste i regi av jeger- og fiskeforeninger. For å skyte NSF 

program/konkurranser og delta internasjonalt må man være organisert i egne NSF 

tilsluttede klubber med minimum 10 medlemmer. 

 

-Klubber/lag med færre enn 10 medlemmer har ifølge  NIF’s lov ikke grunnlag for å 

være egen klubb. De må da samarbeide med naboklubben eller andre klubber med 

samme type aktivitet. 

 



-Ny våpenlov. Stortinget vedtok ny våpenlov i 2018 og våpenforskriften som 

beskriver intensjonen og praktiseringen av loven er under utarbeidelse. For oss 

skyttere er det ingen dramatiske forandringer, nytt er at klubbene må være forberedt 

på å sende medlemslister til Politiet. 

 

-Sammenslåinger og innføring av regioner-rekorder. Etter planen skal Hedmark og 

Oppland slås sammen til nytt fylke/region i 2020. NIF skal på sitt ting i mai ta stilling 

til om idrettskretsene skal justere seg automatisk etter de nye 

region/fylkessammenslåingene. Styret avventer beslutningen og anbefaler at 

eventuelle nye sammenslåinger drøftes senere. 

  

-Kretsrekorder. Av praktiske årsaker og i påvente av den nye regionreformen 

anbefaler styret å legge gjeldende kretsrekorder på is. Ta vare på gjeldende 

kretsrekorder og være med på å etablere ett nytt regime når organisasjonen faller på 

plass. 

 

7. Avslutning. 
Det er gledelig at så mange skyttere presterer på høyt nivå. Rifleskytterne er i 

verdenstoppen og ut fra resultatlistene de som gjør seg mest bemerket. Pistol- 

feltpistolskytterne er den store mengden skyttere og utgjør bredden i skyttermiljøet. 

Vi vet det er høy kvalitet på flere leirdueskyttere og håper de finner sin plass i 

organisasjonen. Viltmålskytterne er få og i moden alder. De bør se på nye 

organisasjonsformer for å fortsette på samme konkurransenivå. De har utvilsomt sin 

plass i skyttermiljøet. Utfordringen for oss alle er å rekruttere nye skyttere i ung 

alder, ta vare på dem og holde på dem i overgangen til seniornivået. Skytterkretsen 

ser det som sin viktigste oppgave å legge til rette for at vi alle kan drive skytesporten 

videre og på den nivået vi ønsker.  

 


