
Hedmark skytterkrets årsrapport 2021 viltmål 

Viltmålskyting er fortsatt lite utbredt i Hedmark. 

Viltmålskytterne fra Hedmark har likevel vist et høyt nivå. 

Norgesmestere. 

Even Nordsveen vant både miks og normal på 50m løpende villsvin, og miks og normal på 10m. 

Tor Mauseth vant veteranklassen i 30+30 normalprogrammet på 50m. 

Under lagskytingen vant Løiten lagskytinga på både normal og miks på 50m løpende villsvin. 

  

Øvrige resultater 

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. 

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. 

 

Tor Egil Mauseth 

 

 

Årsrapport pistol 2021. 
Det andre året med Corona restriksjoner preget mye av skyteaktivitetene. Noen klubber 
valgte å arrangere felt/utestevner der det var mulig å holde avstand mens andre «la ned» 
aktiviteten i påvente av bedre tider. Innetrening i trange lokaler har gitt store utfordringer. 
Likevel har medlemstallet vært stabilt og feltpistol er fortsatt den store dominerende 
sporten i kretsen. Mange feltstevner ble gjennomført (Rena, Brumunddal, Åsnes, 
Terningmoen), men NM på Oppdal ble avlyst.  
Blysaken seiler opp som den store utfordringen for feltmiljøet. Oppsamling av tungmetaller 
eller kontroll på avrenning kan føre til store kostnader for de klubbene som skyter på sivil 
grunn i skog og mark. Kretsen og NSF burde i større grad engasjere seg i muligheter og 
løsninger på hvordan dette kan løses. EUs syn på forurensning og skyteforhold i Europa er 
ikke direkte overførbare til det som gjennomføres i Norge og Norden. En dags dommerkurs 
savnes av flere.  

 

Styret   

 



Årsrapport leirdue 2021 (Hedmark skytterkrets) 
Skytter året 2021 er tilbakelagt og et nytt år står for tur. Årets sesong (2021) ble jo nesten 
halvert grunnet korona viruset som medførte at vi ikke kunne arrangere stevner før i midten 
av juni. Dette har igjen ført til litt færre stevner og også færre deltakere i noen stevner. Det 
virker til å være god  aktivitet rundt om i foreningene og bane anleggene utvides/ fornyes. 
Det blir flere sporting baner rundt omkring. 
Stevner nasjonalt; 
 
NM skeet. 
Her deltok 9 skyttere fra kretsen av totalt 44 startende skyttere og de fikk følgende plasse-
ringer; Nr.1 og norgesmester Jonas Filtvedt, Åmot JFF,  
Nr.1 i junior klassen: Espen Teppdalen Nordsveen, ØSS, for øvrige plasseringer se 
leirdue.net 
 
 
NM OL-trap. 
Her deltok 27 skyttere, men bare 1 ifra vår skytter krets. 
Klasse C   . 2 plass 
Øvrige plasseringer se leirdue.net 
 
 
NM Nordisk Trap. 
I år var det 167 skyttere som deltok og vi fikk følgende plasseringer. Vi hadde 13 skyttere 
som deltok og de beste plasseringene ble som følger; 
Klasse-A,      17. plass.  
Klasse-B.        2. plass 
Klasse-C.      12. plass. 
Klasse-K1,     6. plass. 
Klasse-V55    7. plass 
Kl.Jr.            3. plass 
 
 
NM Fitasc Sporting. 
Av totalt 99 deltakende skyttere var det 26 skyttere fra kretsen. For utfyllende plasseringer 
se leirdue.net, men vi nevner følgende besteplasseringer for kretsens skyttere; 
Klasse åpen: 6. plass 
  --:--   K       3. plass 
Lagskyting:  3 plass til Glåmdal LS 1 v/ Trond Grinder, Knut Andre Holøien og Roar Olsen. 
 
 
NM Compak Sporting. 
Her deltok det 21 skyttere fra kretsen av totalt 192 startende skyttere. Her fikk vi følgende 
besteplasseringer; for øvrige plasseringer se leirdue.net 
Klasse A 6. plass 
  - : -    B 4. plass 
  - : -    K1 1. plass 
  - : -    Jr. 4. plass 



Lagskyting:  4 plass til Åmot JFF v/ Thomas Nyberget, Bjørn Trydal og Petter Martinsen. 
 
 
EM Compak Sporting.  
Ingen norske skyttere deltok ved EM i compak sporting i år (2021) grunnet korona viruset og 
reiserestriksjoner. 
 
VM Compak Sporting 
Ingen norske skyttere deltok ved VM i compak sporting i år (2021) grunnet korona viruset og 
reiserestriksjoner. 
 
 
Hva 2022 bringer, vel det gjenstår å se, men at ønskene om skyting og trening for å bli bedre  
er høyt på ønskelistene er det ikke tvil om. Godt skytter år i 2022.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen       Ottestad 6. februar 2022 
 

Tom Håkonsen 
 

 


