Årsrapport Hedmark Skytterkrets
Vi har lagt bak oss første hele driftsår etter sammenslåingen av Glåmdal og Hedmark
skytterkrets. Spennet er stort fra Eidskog i sør til skytterklubbene i Nord-Østerdal. Etter
sammenslåingen har det vært et mål å «bygge ned» oppsamlede midler på bankkonto til
aktivitet og støtte til de som skyter mye og har aktivitet i sine lokaler. Fra nærmere 500000.på bok, er kretsen nå nede på ca. 200000.- Årlige inntekter ligger på 120000 til 140000
inkludert medlemskontingenter og støtte fra fylkeskommunale midler.

Det har vært gjennomført fire ordinære styremøter etter siste kretsting. To representanter
fra Brumunddal og Stange var med på Skyttermessen og representerte også på Skyttertinget.

Fagutførelsen på henholdsvis rifle, pistol, leirdue og viltmål utføres i de respektive klubber
og lag. Der finnes kompetansen og engasjementet for skyting som hobby og utfordring. I
kretsstyret er målet å ha kjennskap til fagområdene og på best mulig måte tilgodese og
vurdere søknader om støtte. 50 kr. fra hvert medlem og 200 kr. fra klubbene gjør at vi årlig
kan pløye tilbake 100000-120000 kr. til skyterelatert aktivitet.

Alle skytterkretsene møttes på Gardermoen i høst for å diskutere saker og felles
problemstillinger. Skytteradmin, Min idrett og elektroniske startkort begynner å gå seg til,
men er langt fra så brukervennlig som det en gjennomsnittsbruker ønsker. Målet er å gjøre
det enklere å forstå og at datasystemene skal forenkle hverdagen for de som sitter i styrer
og utvalg. Fakturering og betalingssystemer synes ufunksjonelle. Kretsenes oppgaver er
under evaluering. Noen har fagkomiteer, andre har styrer med få medlemmer.
Skytterkretsene lever stort sett sitt eget liv uten stor samhandling eller synergi med
idrettskretsene. I de sitter det heltidsansatte med god kunnskap om elektroniske
hjelpemidler, stor viten om organisasjonsarbeid og god kontakt med kommune og fylke. Her
kan skytterkretsene hente ut støtte og veiledning som f.eks hva man kan søke støtte til og
hvordan man går fram for å etablere en skytebane/klubbhus.

Norges Skytterforbund (NSF) jobber aktivt med å få en hovedsponsor som kan bidra til at
toppidrettsutøverne får en bedre skytehverdag. Vi har noen som er i verdenstoppen på rifle
og dette er god PR for skytterNorge. Det er vesentlig at de som satser hardt på idretten sin
har gode treningsforhold og føler at de har støtte i klubb og krets.

I mars 2022 skal NSF med støtte fra Hedmark Skytterkrets arrangere Europamesterskap (EM)
10 m luft i Vikingskipet på Hamar. I denne forbindelse utfordres alle klubber med å støtte
dette arrangementet. De trenger alt fra snekkere, smarte skyttere til internasjonale
dommere. Her vil klubbene kunne tjene gode penger.

Løiten Sportsskyttere skal gjennomføre NM leirdue i OLTrap og Skeet i.f.m NM veka i
Hamar/Stange. (Uke 26) Finalene vil bli vist direkte på NRK.

Skytterkretsen ser tilbake på ett godt driftsår. Det er stor aktivitet, vi deltar på NM, utdanner
nye dommere og har et godt tilbud til ungdom som vil ha skyting som hobby og utfordring.

Esten Murbreck
Leder Hedmark Skytterkrets

Årsrapport pistol
Det er avholdt totalt 9 KM innen pistolskyting i 2019 med gode resultater. Kretsen har hatt
skyttere i 2 DM og bane-, felt- og luftpistol NM.
Det ble DM-medaljer både individuelt og i lagskyting. I spesialrevolver tok Hans Petter
Løberg (Brumunddal PK) gull, og laget til Brumunddal PK tok gull. I magnum 2 tok Arne
Granerud (Elverum PK) sølv og 7 NM-medaljer.
NM-medaljer:
Esten Murbreck, V55, Hamar Sportsskytterklubb, tok gull i luftpistol.
Thorbjørn Johansen, V55, Stange Sportsskyttere, tok bronse i sprint luftpistol.
Esten Murbreck, V55, Hamar sportsskytterklubb, tok bronse i silhuettpistol.
Ole Henning Fjeld, Åpen, Namnå pistolklubb, tok bronse i grovpistol.
Hans Petter Løberg, Åpen, Brumunddal Pistolklubb, tok gull i spesialpistol (felt).
Arne Granerud, V55, Elverum PK, tok gull i revolverfelt.
Erik Bækkevold, M, Brumunddal pistolklubb, tok gull i finfelt.

I 2019 ble det arrangert totalt 115 stevner i vår krets, av disse var det 65 pistolstevner, i
tillegg var det totalt 3 stevner som ble avlyst av ulike grunner. Disse stevnene fordeler seg på
ganske få av kretsens klubber som har pistolskyting som aktivitet, kun 7 klubber arrangerer
stevner. Dette er noe vi i kretsstyret håper det kan jobbes med videre slik at vi får flere
klubber til å arrangere approberte stevner, og på den måten få økt aktiviteten uten å øke
belastningen på de få klubbene som allerede arrangerer stevner. Geografisk er det dessverre
et skille nordover ved Rena, så her bør det jobbes med klubbene slik at vi får stevneaktivitet
nordover i kretsen. I gamle Glåmdal skytterkrets er det flere klubber som har arrangert
stevner, dette er veldig bra og gir skytterne her et godt utgangspunkt for å få konkurrert.

Så langt ligger det an til å bli arrangert 86 stevner i 2020, vi håper dette tallet øker slik at vi
kan arrangere like mange stevner som i 2019. Av disse stevnene utgjør 50stk pistolstevner.
Hvis vi sammenligner med 2018, ser vi en økning i antall stevner totalt (93) og på pistolsiden
(50). Kretsen setter stor pris på at klubbene står på og sørger for et godt stevnetilbud til
skytterne våre.
Kretsen ønsker å gratulere pistolskytterne og klubbene med gode prestasjoner, både
sportslig og på aktivitetssiden.

For styret
Ida Sofie Vasaasen

Hedmark skytterkrets årsrapport 2019 viltmål
Viltmålskyting er lite utbredt i Hedmark, men Norges beste viltmålskytter, Even Nordsveen
kommer fra Hedmark. Even har skutt for OSS de siste årene.
Det er noen aktive veteraner. Rekruttering er fraværende innen denne grenen.
Hedmark skytterkrets har deltagere i alle 4 viltmåløvelsene.
Det finnes to 50m baner i Hedmark, Løiten og Åmot som det trenes på.
Det finnes en del utstyr og 10m baner, men ikke mange som er motiverte nok til å skyte hver
dag i mange år for å bli god.
Sportslige resultater.
NM veteran 50m løpende villsvin 30+30 ble Tor Egil Mauseth vinner av veteranklassen.
Even Nordsveen ble Norgesmester i øvelsene 10m normal, 10m miks, 50m normal, 50m
miks, 100m løpende hjort enkeltskudd og 100m løpende hjort dobbeltskudd.
Even Nordsveen ble også nr 4 under EM miks team, sammen med Anne Line Tangen.
Tillitsverv.
Kato Nordsveen har sittet i Teknisk komité i NSF.
Tror det er typisk for denne grenen at det aldri vil bli noen stor gren hva antall deltagere
angår, men det vil som regel være enkelte som hevder seg internasjonalt.

For styret
Tor Egil Mauseth

Rifleseksjonen Hedmark skytterkrets
Generelt.
Aktiviteten er svært høy blant toppskytterne. 2 utøvere Katrine Lund og Vegard Sveen
Nordhagen begge fra Elverum rk, har vært representasjonsskyttere og levert strålende
innsatser internasjonalt i 2019. Det er godt med rekruttering av ungdom i Eidskog og i Aasa,
og noen få, men gode ungdommer i Elverum og Stange. På senior er søstrene Oda og Mari
Løvseth, sammen med Katrine lund potensielle landslagsskyttere. Aasa, Elverum og Stange
har alle flere aktive veteraner som leverer topp prestasjoner.
Prestasjoner
Katrine Lund var med på det norske EM laget som satte Europarekord og tok Gull på lag i
3x40 i Italia. Hun var ogsåmed på sølvlaget på ligg øvelsen. Katrine kapret en Kvoteplass til
OL 2020 i det hun ble nr 3 i finalen i München i øvelsen 3x40 sommeren 2019.
Vegards Sveen Nordhagen som fortsatt var junior i 2019, leverte topp resultater hele
sesongen inntil sykdom ødela høsten. Før det hadde han vunnet Swedish Cup sammenlagt
uansett kjønn og klasse, og fått et flunka nytt Walther våpen til premie. Han var uimotståelig
også i NM hvor han vant junior suverent og mix sammen med Katrine Lund. Hans
prestasjoner var så sterke at han fikk 3 x 4. plasser og en 5 plass i EM for junior. Han ble tatt
ut på flere WC arrangement i senior klassen og under Euro Games i Minsk klarte han sågar å
komme seg til luft finalen hvor han besatte en meget sterk 5. plass.
Oda Løvseth var med på Norges militære landslag og høstet 2 lagmedaljer, 1 Gull og 1 sølv i
World Games i Kina.
Mari Løvseth var med på junior EM med luftriflen, hvor hun ble beste norske med en 13
plass etter 623.3. Hun var med det også med på Norge sitt bronselag.
Ungdommen
Aurora Beate Myrset fra Elverum rk, gjorde sitt nasjonale og internasjonale gjennombrudd i
21019. I Danmark Open vant hun bronse som 15 åring i junior kvinne klassen.
Hun gjorde også en helt ekstraordinær NM sesong. Hun vant hele 5 individuelle NM gull i
2019 i klasse U16, satte 3 norske rekorder, tangerte den 4 og kapret sølv i de tre siste
øvelsene. Elverum rk, hadde også Gull i samme klasse da Robin Nymoen meget
overraskende smelte inn 395p i U16 klassen på 40 ligg på 300m. Elverum rk vant også den
lagkonkurransen.
Ruben Andre Myrset hadde også en flott debiut sesong i juniorklassen med NM bronse både
på 3x20 på 300m og på 60 ligg på 50m i jun klassen. Han lyktes også internasjonalt med sølv i
Mix øvelsen under det store 10m stevne i RIAC i Luxembourg i desember.
Alma Magnor fra Elverum rk fortsetter å ta nye steg som Paraskytter. Hun vant både
landsfinalen og Alfa Omegastevnet for ungdom i Alfhallen.
Veteraner

Hedmark har svært mange gode og aktive veteraner, som biter godt fra seg også i 2019. Det
ble mange Nordiske og norske medaljer med hjem til klubbene også i år.

For styret
Bjørn Myrset

