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Corona satte sitt preg på skyttersporten i 2021 også. Mange planlagte konkurranser har blitt 

kansellert, utøvere har slitt med motivasjon og de fleste skytterklubber har hatt lavere aktivitet enn 

normalt. Likevel fortsetter treningen utendørs og nå ser vi normalitet igjen.  

Vi har mistet en del medlemmer og et par klubber det siste året. Dette kan komme av flere ting, men 

vi håper på en stabilisering av medlemstall og aktivitet fremover. Terminlisten for 2022 gir håp om et 

mer normalt skytterår. 2-3 klubber har blitt lagt ned pga. for få medlemmer og mangel på 

skytebaner. Nøkkelen her er samarbeid med naboklubber, det frivillige skyttervesen (DfS) og 

samarbeid over nye grenser. Flerbruk og utnyttelse av tilgjengelig tid er viktig der økonomien ofte 

blir en hindring. 

2021 gikk for kretsens del fort unna, flere i styret deltok i planlegging av EM 10m luft i Vikingskipet og 

styremøtene gikk delvis fysisk og delvis som teamsmøter.  

Hamar Sportsskyttere, Rena Pistolklubb og Brumunddal Pistolklubb arrangerte alle hvert sitt 

distriktsmesterskap i feltpistol der mange lokale skyttere fikk vist sine ferdigheter. De respektive 

klubbers resultatlister dokumenterer både lags- og individuelle medaljer. 

I Kongsvinger jobbes det videre med planene om innendørs skyteanlegg sammen med flere 

brukergrupper.   

I august 2020 vedtok man på ekstraordinært Forbundsting å innføre nytt system for 

medlemshåndtering og administrasjon av skytestevner, Skytteradmin 2.0 / Rubic. Dette medførte 

økte kostnader til etablering, innføring og drift av systemet. En engangsavgift på 50.- kr pr. medlem 

bekostet av kretsens kasse og en varig årlig økning av medlemmenes klubbavgift på 50.- kr. Med 

dette får vi et bedre tilpasset system for skyting og vi (NSF) kan påvirke utvikling og virkemåte bedre. 

Dette bærer regnskapet preg av da kretsen betalte inn 91000,- til forbundet i denne saken. 

Det er ønskelig at flere medlemmer tar fram lovlig anskaffede våpen og bruker dem i regi av klubber 

og lag på treninger. Deltagelse på konkurranser spisser ferdighetene og er en fin avveksling fra 

hverdagen for mange.  

Skytterkretsen ser fram til et nytt år med EM 10 m luftvåpen i Vikingskipet i mars 2022 som en fin 

mulighet til å fremme sporten vår.  
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