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Skytesesongen 2017 ble startet 7. mai med felles åpning sammen med skytterlaget. Det
har vært et relativt normalt år på Steinsdalen skytebane med tidvis mye leirdueskyting. Det
har blitt skutt noe mer enn i 2016 med ca. 13000 skudd kontra 11000 skudd i 2016.
Vi hadde også i 2017 et tett samarbeid med skytterlaget, men har hatt en del mindre
leirdueskytinger på søndager. Det har vært et ønske fra medlemmer/skyttere at skyting
primært skal arrangeres på ukedager pga. at mange er bortreist i helgene, samt at det er
enklere å stille i komite på hverdag kontra helg da det er mye annet som skjer. Dette
forsøkte vi i fjor, og synes det fungerte godt med tidvis bra oppmøte. På grunn av lite
aktivitet på skytebanen i Hansenget har det dessuten vært stort trykk på rifleskytinga hos
skytterlaget, noe som har ført til tidvis mange rifleskyttere, særlig litt ut i sesongen. Dette
har da ført til at det hadde blitt stress for skytterlaget hvis de måtte være ferdige til klokka
14:30 for at leirdueskytinga skulle kunne starte. Jeg tror derfor at vi skal kjøre samme
strategi i år.
Vi hadde i 2017 ingen egne kvelder for damer, da de som kommer på disse skytingene
ikke har noe i mot å være med på blanda skyting. Vi arrangerte egne juniorkvelder for
ungdommen, disse var populære og oppmøtet godt! Vi hadde nybegynnerkveld tidlig i
sesongen og hele 15 skyttere kom på banen for å få innføring i skyteteknikk, sikkerhet
samt prøve seg på skyting.
I år arrangerte vi Samlagskonkurransen med Klinga og Namdalseidet, og dette ble tidenes
skytefest på leirduebanen! Det var over 50 fremmøtte og hele 46 skyttere som stilte til
start! Fantastisk oppmøte og det ble skutt 1200 skudd den kvelden. Det var mye bra
skyting og vi synes det var særdeles morsomt at så mange damer og juniorer hadde tatt
turen til oss. Neste år blir det satt opp en egen juniorklasse i tillegg til herre- og
dameklassen så satser vi på å fylle lag også i denne klassen.
Før kvelden startet hadde Osen JFF to napp i vandrepokalen i herreklassen, Klinga ett og
Namdalseid ingen. I dameklassen vant våre jenter den til odel og eie i fjor så her ble det
startet på nytt med ny pokal.
Det var mye god skyting, og det endte opp med at Klinga JFF tok pokalen i herreklassen
med 108 (av 125) poeng kun usle to poeng foran Osen JFF på 106 og med Namdalseidet
på tredjeplass med 85 poeng. I dameklassen var det kun Klinga og Osen som stilte lag, og
også i år trakk våre damer det lengste strået med 71 (av 125) poeng foran Klinga med 60.
Til tross for at vi ikke rakk helt opp til pokalen kan vi skryte av gode individuelle resultater
med beste skytter i alle tre klasser, Tore Nytrøen med 25/25 i herreklassen, Ingeborg med
17/25 i dameklassen og Matthias med 15 i juniorklassen – kjempebra!

Det har utover dette blitt arrangert klubbmesterskap, vi har hatt besøk av børsemaker
Vegard Whittington Tengelsen for å se på tilpassing av hagler og mye mer!

I fjor hadde vi på hver skyting en representant fra leirdueutvalget. Dette medførte mange
kvelder for oss på skytebanen, men var tenkt som en ekstra trygghet for de som skulle
være i komite. Dette har fungert bra og vil nok bli videreført i 2018. Vi vil med dette også
benytte anledningen til å takke alle som har stilt i komite! Uten dere hadde vi ikke klart
dette!
Vi har også i år hatt leirduebørs hvor vi har kåret årets skytter. Tore Nytrøen gikk av
seirende som årets skytter i herreklassen med 24,4 og Eirin Vibeke Johansen i
dameklassen med 19,9! Nytt av året var juniorklasse og her vant Brage Hestmo med et
snitt på 17,8. Vi gratulerer! Tore vant med dette sitt tredje napp i vandrepokalen og får
denne til odel og eie i herreklassen, mens Eirin har sitt første napp i den nye pokalen som
ble innkjøpt for 2017-sesongen i dameklassen. Brage har sitt første napp i juniorklassen.
I tillegg til premieringen av leirduebørsen har det også blitt trukket en premie på hver
skyting til de som har deltatt på skytingene, vi har også bestilt en kniv til mestskytende på
leirduebanen gjennom hele sesongen. I 2017 var dette Tore med 1075 skudd, tett
etterfulgt av to juniorer - noe som lover bra for rekrutteringen! Premien kommer senere!
Det er fortsatt en del oppgraderingsarbeid igjen på skytebanen og vi føler dette henger litt i
skytterlaget. De fikk i ansvar å hente inn kostnadsoverslag på byggeplanene vi hadde,
men dette har stagnert i vinter. Vi håper denne tråden kan tas opp igjen og planene
fortsettes. Vi har kjempelyst til å kunne stå under tak å skyte, og ikke minst få opp
skeetmaskinene som vi allerede har fått midler til for å kjøpe. Det må jobbes videre med
dette, tett opp mot skytterlaget!
Jeg vil takke for en flott sesong i et særdeles velfungerende leirdueutvalg bestående av
undertegnede, Eirin og Ingeborg! Jeg og Eirin stiller også i år, og Ingeborg vil også være
med når hun er hjemme i Osen. Vi gleder oss til å ta fatt på en ny sesong!
Da det er usikkert om jeg kommer på møtet, vil jeg også på vegne av leirdueutvalget
utrette en stor takk til Odd Arne som har vært leder i foreningen i 16 år! Han har vært
navet i foreningen og holdt det gående til tross for oppturer og nedturer!
Arne-Johan mars 2018
Leder leirdueutvalget

