
 

 

ÅRSMELDING FOR ØRLAND SPORTSSKYTTERE 2022 

 

Styrets arbeid 

2022 ble året der klubben prøver å komme i gjenge igjen etter koronapandemien. Aktiviteten har tatt 

seg opp, men er ikke på samme nivå som før korona. Dette gjelder både sportslig og administrativt. 

Styret har gjennomført totalt 8 styremøter i løpet av året og behandlet 41 saker. Styremøter 

arrangeres som hovedregel første torsdag hver måned med mulighet for flytting hvis flere ikke har 

anledning. 

Det ble dessverre ikke gjennomført nybegynnerkurs i 2022 grunnet manglende påmelding etter 

invitasjon ble lagt ut. Dette har styret hatt en del diskusjoner rundt og vi skal prøve å arrangere en 

åpen dag der vi inviterer alle som vil til å prøve skyting. Forhåpentligvis vil dette generere nok 

interesse til å få gjennomført et nybegynnerkurs igjen i etterkant. 

Ørland Sportsskyttere hadde 58 medlemmer per 31.12.2022 hvorav 9 er under 20 år. Vi har hatt 

utfordringer med registrering av medlemmer og betaling i systemet til Rubic, men dette jobber styret 

kontinuerlig med. 

Arrangement 

Det ble arrangert 28 stevner med 516 starter, hvorav 95 starter av ungdom og juniorer, i regi av 

Ørland sportsskyttere i 2022 fordelt slik: 

Luftvåpen  7 stevner 

Bane 25m inne  11 stevner 

Bane 25m ute  7 stevner 

Felt ute og inne  4 stevner 

 

Noen få stevner på starten av året ble avlyst som følge av pandemien men det ble etter hvert 

normale forhold igjen. Aktivitetsnivået er fortsatt ikke på samme nivå som før pandemien men det 

jobbes for å få økt nivået igjen. 



De største stevnene som drar flest skyttere er feltstevnene på Jarnskjeggehelga og høststevnet samt 

luftpistolstevnene Oktober luftfest. 

Sportslig aktivitet og prestasjoner 

Det ble arrangert NM i alle de vanlige øvelsene i 2022 samt landsdelsmatch i august og 

veterannordisk i Finland. Dette førte til en god del medaljer til klubben 

NM Luftvåpen Kisen: 

Luftpistol Ungdom Sølv Malin Sagmyr 

Luftpistol Lag Ungdom Gull Malin Sagmyr, Malin Vik, Daniel Sommervold 

    Bronse Oscar M. Leirvik, Ludvik P. Wigdahl, Joakim H. Berg 

 

NM Bane Løvenskiold: 

Standard Lag Veteran Gull Bjørn Harald Vik, Helge Olden, Rune Kristian Hansen 

Finpistol Ungdom Sølv Daniel Sommervold 

Finpistol Lag Veteran Sølv Bjørn Harald Vik, Helge Olden, Rune Kristian Hansen 

Silhuett  Veteran 65 Bronse Helge Olden 

Silhuett  Lag Veteran Gull Bjørn Harald Vik, Helge Olden, Rune Kristian Hansen 

Hurtig fin Ungdom Gull Malin Vik 

Hurtig fin Lag Veteran Sølv Bjørn Harald Vik, Helge Olden, Rune Kristian Hansen 

Hurtig grov Veteran 55 Bronse Bjørn Harald Vik 

 

        
 

 

NM Felt Oppdal: 

Magnum 2 Åpen  Bronse Morten Antonsen 

Spesialrevolver Ungdom Bronse Daniel Sommervold 

Revolverfelt Ungdom Sølv Daniel Sommervold 

Finfelt  Ungdom Sølv Daniel Sommervold 

 

  



Landsdelsmatch Verdal: 

Hurtig fin Menn  Sølv Håvard Hoff 

Hurtig fin Junior  Sølv Malin Vik 

Finfelt  Junior  Sølv Malin Vik 

Revolverfelt Junior  Sølv Malin Vik   

 

 

Veterannordisk Finland: 

Luftpistol V45 Menn Bronse Håvard Hoff 

Finpistol V45 Menn Gull Håvard Hoff 

Grovpistol V45  Bronse Håvard Hoff 

I tillegg ble det en del lagmedaljer både på Håvard og Helge Olden sammen med andre skyttere fra 

Norge. 

 

 

Nordisk Finland: 

Malin Vik kvalifiserte seg for å representere Norge i Nordisk i Finland der hun fikk verdifull erfaring i 

det å skyte under andre forhold med større press og gode konkurrenter.  

 

 

Rekruttskytingen 

Hver tirsdag og torsdag i tidsrommet 17:00 til 18:30 arrangeres det rekruttskyting på luftbanen. I 

2022 ble det byttet trener midtveis i året og Viggo Olden har tatt over som rekruttrener. Det har også 

vært en del utskiftinger i hvilke rekrutter som har møtt opp, men aktivitetsnivået er fortsatt av en slik 

art at det bør være to kvelder i uka. Noen resultater og plasseringer blir ramset opp under her. 

Landsstevnet for rekrutter ble som året før arrangert på hjemmebane 

som korrespondanseskyting og vi hadde med noen lovende ørlendinger 

der også: 

U16  4.plass  Daniel Sommervold   333 poeng 

U16  6.plass  Malin Vik   327 poeng 

U12  6.plass  Emil Ratdal   353 poeng 

U12  11.plass Iver Aamold Olden  335 poeng 

U12  17.plass Sindre Vik   300 poeng 

Åpen rekrutt ---  Brage Nilsen Lian  303 poeng 

Åpen rekrutt ---  Iris Aamold Olden  173 poeng 

Åpen rekrutt ---  Iselin Vik   237 poeng 

Åpen rekrutt ---  Rakel Mathea Bremseth 321 poeng 

 

 

Emil, Iver og Sindre tok sølv i lagskytingen i klasse U12 bak Trondheim SS, men foran Tromsø PK. 

Skikkelig bra laginnsats! 

 



Rekruttene deltar også i Normacupen i regi av forbundet. Dette er en cup som går over flere uker i 

vinter og resultatene legges sammen der de 3 beste teller. Resultatene sammenlagt blir ikke klare før 

årsmøtet så de blir presentert senere. 

 

Klubbens representasjon i andre organer 

Bjørn Harald Vik, president Norges skytterforbund, leder EM 2022 og medlem idrettsrådet i Ørland 

kommune 

Helge Olden, dommerinstruktør og leder kontrollutvalget i Norges skytterforbund. 

Morten Antonsen, landslagstrener feltpistol. 

Rune Kristian Hansen, utvalgsleder arrangement i breddeidrettskomiteen, NSF 

Jørgen Vik, medlem gruppe unge ledere i Norges skytterforbund 

Malin Vik, landslagsutøver 

Rune Kristian Hansen, Viggo Olden, Knut Byberg, Audun Klette, Helge Olden og Morten Antonsen 

hadde også store og små roller i arrangementsstaben som gjennomførte EM luftvåpen på Hamar. 

Utmerkelser 

Ørland sportsskyttere ble under NM bane på Løvenskiold tildelt prisen som årets arrangør 2021 etter 

vårt store arrangement med NM luftvåpen for pistol, rifle og viltmål i Ørland Sparebank Arena. Dette 

var en veldig viktig øvingsarena for forbundet i oppladningen til EM på Hamar og for dette fikk vi 

denne utmerkelsen 

 



Planer for 2023 

Ørland sportsskyttere skal arrangere NM bane igjen. Dette skjer i uke 30 og vi håper flest mulig av 

klubbens medlemmer har mulighet for å stille opp for å hjelpe til med arrangementet. 

Det er approbert 34 stevner i 2023 inklusive NM-stevnene. Foruten NM er de største av disse 

Jarnskjeggehelga, Høststevnet og Oktober luftfest. Dersom utvidelsen av lagerkapasiteten på 

innendørsbanen er ferdig i tide blir Oktober luftfest utvidet til også å ha med luftrifle. 

Landsstevnet for rekrutter går av stabelen på Stjørdal i mars i år. Ørland sportsskyttere sender 

avgårde en delegasjon dit og håper på gode resultater og mange positive opplevelser blant våre unge 

og håpefulle. 

Siste tirsdag eller torsdag i februar, mai, august og november blir det arrangert merkeskyting i NAIS. 

Dette er et tiltak for å ufarliggjøre det å skyte stevner for nybegynnere samtidig som det stimulerer 

til å prøve å oppnå en del poengsummer som gir noen fine merker. Oversikt over hvem som har 

oppnådd hvilke merker finnes på klubbens hjemmeside. Det begynner å bli en god del som har klart 

merke- og medaljekrav. 

Klubben hadde besøk av klubbutvikler Wenche Horten i januar 2023. Der ble det gjennomgått en del 

områder som klubben har utviklingspotensial på, deriblant rekruttering av nye medlemmer. Det er en 

kjennsgjerning at alle klubber sliter med dette og har prøvd ulike tiltak for å prøve å lokke nye 

medlemmer til klubben. Vi ble enige om at vi skal prøve å arrangere en åpen dag med skyting i et 

tomt lokale på Libra i løpet av våren for deretter å prøve å rekruttere blant de som viser interesse 

der. 

 

 

 

 

Brekstad, 26.02.2022 

For styret 

Viggo Olden 

Sekretær 


