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Styret	2019	
• Leder: Lars Erik Almo 
• Nestleder: Ane Lisbet Nagelhus 
• Styremedlem: Sigbjørn Brønstad 
• Styremedlem: Knut Berg 
• Styremedlem: Stig Granamo 
• Styremedlem: Bjørn Nordhøi 

 
• Vara: Frode Bjørk 
• Vara: Rolf Jørstad 

 
• Ungdomsleder: Bernt Frode Engum 
• Materialforvalter: Bjørn Ingemar Nordhøi 
• Vaktmester: Bjørn Ingemar Nordhøi 
• Dataansvarlig: Lars Erik Almo  
• Kasserer: Hilde Kolås 

 

Elgbaneutvalg:	
Bjørn Erik Vaag, Niila Blind og Arve Hjelde 

Revisor:	
Sven Harald Tømmerås og Toril Kjensteberg 

Valgkomite:	
Ola Ålmo (leder), Bernt Frode Engum og John Olav Tvestad 

 

Styrets	virksomhet	
Styret har i løpet av året hatt 7 styremøter. I tillegg har det vært dialog pr mail og telefon med mer. 
Alle møtereferat er ført elektronisk, og ligger lagret på Skytterlagets «OneDrive». 

Anlegg	
Skytterhuset	
Vi hadde noen damer som tok for seg skytterhuset og rundvasket det før sesongstart. Mange timer 
ble nedlagt i å rengjøre kjøkkenet og tilstøtende rom. En stor takk til de som bidro. Dette er en 
oppgave som bør gjøres minimum 1 gang pr år. Utleie av lokalene til forsvaret og andre leietakere. 
All utleie går via kasserer Hilde Kolås.  



15m	–	Miniatyrbane	i	kjelleren	
Den nye bana i kjelleren ble ferdigstilt på nyåret og vi har nå 5 elektroniske skiver i kjelleren. Vi håper 
den bidrar til økt aktivitet igjennom vintersesongene som kommer, og ikke minst, økt rekruttering. 

Bana i kjelleren ble også tatt i bruk til jegertrening med .22 LR. Et populært og godt mottatt tilbud. 
Aktiviteten avtok dog gradvis med at temperaturen i lufta økte.  

Det resulterte i ca 7.000 skudd avfyrt igjennom vintersesongen i kjelleren.  

Total kostnad ombygging i kjelleren kom seg på 361 000,- hvorav 96 000,- utgjorde tippemidler. 

Her bidro skytterlaget med 261 timer dugnad. - Takk til alle som bidro. 

100m	
Standplass ble ordnet og ryddet før oppstart av sesong, ny bark ble påkjørt i alle båsene på dugnad.  

Øverbygg sponset bark og Lars Tore Johannesen sponset transport.  

Noe fiberduk ble lappet i hver bås på dugnad. Her er det potensiale til å gjøre noe mer permanent. 

Elgbane	
Ved igangkjøring av elgbanen ble det avdekt problemer med signalkabel fra standplass og frem til 
elgen. Denne ble erstattet med ny kabel, som foreløpig ikke er gravd ned.  

Det har tidvis vært ustabil drift av elgen, men Bjørn Erik Vaag og Knut Olav Berg har jobbet iherdig for 
å få den til å virke. Det oppfordres til å se på en løsning, slik at driften av den blir mer stabil.  

Banen brukes også til skadefellingslaget under trening i mai/juni.  

All skyting på elgbanen er inkludert i medlemskapet i Snåsa Skytterlag.  

Det skal imidlertid fordeles kostnader og inntekter fra elgbanen 50/50 med Snåsa Jeger og Fisk.  

200m	
På 200m ble samme tiltak som på 100m utført. Her er det enda mer behov for utbedring av fiberduk i 
bås-skiller. 

Elektronikk	
På 15m miniatyrbana er det nå 5 elektroniske monitorer, som kan brukes ute. Utfordringen er at 
disse har Pegasus Software, mens monitorer ute har Orion. Dette bør samkjøres, slik at man ikke 
trenger å omprogrammere monitorer fra kjelleren for å bruke de ute. For å løse dette må det til nye 
gravservere ute, en kostnad på ca. 20 000,- Dette var tenkt utført i 2019, men ble utsatt pga stram 
økonomi igjennom våren/forsommeren. Anbefaler å se på dette til 2020 sesongen om økonomien 
tillater det. Det vil lette arbeidet for de som er ansvarlige for elektronikken.  

Ellers ble det innkjøpt nye frontskiver til både 100m og 200m, og laget oppfordres til å starte hver 
sesong med nye skiver. Det vil gi et positivt inntrykk blant de som kommer for å bruke anlegget. 

Avtale med forsvaret fra 2005, hvor det ble gjort avtale om fordeling av kostnader til vedlikehold av 
elektronisk skivemateriell ble tatt frem i lyset, og det viste seg at denne ikke var fulgt opp etter 



avtaleinngåelse. Store vedlikeholdskostnader i perioden 2005-2018 burde vært delt med forsvaret 
utfra bruk. Av hensyn til kompleksitet til å finne riktig sum, ble det foreslått fra Skytterlaget å dele 
kostnadene fra de 5 siste årene på 2, hvorav Forsvaret da skulle bidra med 90 000,-  

Faktura ble sendt og betalt. Det bedret likviditeten til skytterlaget vesentlig. 

For fremtiden må man bli enig med forsvaret om en årlig sum, slik at dette faktureres årlig, og ikke 
etter antall skudd skutt av hver part. Dette er et ønske fra både forsvaret og skytterlaget. Det 
oppfordres til å jobbe videre med dette inn i nytt år. 

Sportslig	aktivitet	
Året viser stor aktivitet i laget og er under oppsummert for hvert arrangement. Sesongen ute 
begynner i slutten av mars og pågår til slutten av september. Før det blir ett lite opphold før 
innendørs sesongen begynner.  

Pokalkonkurranse	Felt	
Ble arrangert 30. mars i Kvam. Pokalen ble vunnet av Forr skytterlag. Snåsa ble på sisteplass da kun 2 
skyttere møtte.  

Jaktfelt		
53 skyttere deltok på jaktfelten som ble arrangert på Svarvamoen etter tradisjonell modell, med 
dyrefigurer på ulike hold. Øverbygda var arrangør. 

Vinner av jaktfelt: Martin Reinsberg 13/15 

Snåsamesterskap	Felt	
18 jegere og 6 DFS’ere deltok på feltskytingen som også ble arrangert etter tradisjonell modell. 
Vestbygda var arrangør. 

Vinner av Snåsamesterskap i felt: 

• Rekrutt: Mattias Aassve Rohde 
• Klasse 1: Håkon Holst 
• Klasse 2: Bernt Frode Engum 
• Klasse V65: Sigbjørn Brønstad 
• Klasse V73: Bjørn Nordhøi 
• Jegerklasse: Odd Jostein Selliås 

Vårpokalen	
Ble arrangert på Svarvamoen 11. mai med bare fire deltakere som møtte opp. Her må man vurdere 
tiltak for å øke antallet deltakere, eller vurdere om det skal gjøres noe med arrangementet. 

Resultater:  

• V65: Sigbjørn Brønstad (238p) 
• Klasse 2: Bernt Frode Engum (224p) 
• Klasse 3: John Olav Tvestad (207p) 



Snåsastevnet	
Ble arrangert 24.-25. mai. Det samlet hele 105 deltakere og begynner å gjøre seg bemerket i 
regionen. Gode tilbakemeldinger fra deltakerne og nok et vel gjennomført arrangement. 

Hans Bakken (kl5) ble beste skytter med 347p. Flere av veteranene skjøt 350p på 100m. 

Pokalkonkurranse	Bane	
Ble arrangert 13. juni i Stod. Pokalen ble vunnet av Forr skytterlag.  

Dugleiksmerket		
Ble arrangert 20.juni. 10 deltakere. Flere nådde kravet til gullmerket. 

Landsskytterstevnet	
Ingen deltakere fra Snåsa under årets landsskytterstevne i Evje. 

Jaktfelt	for	jaktlag	i	Almoseteren	
Arrangert lørdag 17. august og 25 3-mannslag deltok.  

Nytt i år var at det var åpent for alle til å delta, samt en quiz som påvirket resultatet.  

Vinnere vant en Canada-pulk (verdi 8000,-) sponset av Hjelde Maskinservice.  

I tillegg var det premiering til 2. og 3. plass, samt en uttrekkspremie.  

Arrangementet er godt mottatt og arrangerer i jaktrelaterte omgivelser med dyrefigurer på ulike 
hold. Hver skytter på laget skyter 3 skudd på samme skive samtidig som øvrige lagmedlemmer. 
Summen av alles skyting teller som resultat. 

Arrangementet har en egen vandrepokal, som i år videre til Herrelaget i Gauslia fra Ålmo Jaktlag 

Veteran-stevne	
Snåsa skytterlag var i år vertskap for Veteran-stevnet 1. sept. 21 skytter deltok.  
Skytterlaget ordnet med middag, dessert, kaffe og kaker i tillegg til å gjennomføre selve stevnet.  

Helge Elvebakk gikk ut med flere vandre-pokaler etter endt stevne. 

Dette var muligens siste veteranstevent arrangert i denne formen.  

Snåsamesterskap	elgbane		
Avlyst grunnet flom.  

Skyteskole	
I vinter ble det gjennomført tradisjonell skyteskole og 8 stk deltok. Takk til instruktører og deltakere. 
En viktig jobb for rekruttering og innføring i skytesporten blant barn og unge. 

Annen	aktivitet	rettet	mot	skoler	
Vi hadde 2 dager med elever fra Snåsa Montessori skole her, hvor de fikk litt enkel innføring i 
skytesporten, samt prøve seg på den nye miniatyrbanen. Gode tilbakemeldinger fra elever og lærere.  



Naturbruk v/Grong Videregående Skole var også her en dag for innføring og skyting. Et samarbeid det 
må jobbes videre med.  

Utover dette hadde vi også Idrettskolen i Snåsa med på introduksjon og skyting i kjelleren 2 kvelder. 

Skytterlaget søkte DFS om midler og fikk det innvilget til disse aktivitetene rettet mot skole.  
Et viktig arbeid for videre rekruttering. Anbefales videreført, med gode tilbakemeldinger fra 
deltagere. 

Skytingens	dag	
Utsatt inntil videre, Oppfordrer til å arrangere denne når innendørssesongen har startet. 

Storviltprøven	
Årets storviltprøver startet 19.juni og ble gjennomført over 14 kvelder.   

Registreringer og kontroller viser 328 oppskytinger i regi av laget (med forbehold om feil) 

Det har dessverre vært noe uoversiktlig føring av lister over hvor mange som har gjennomført 
prøven. Loggføringen av dette må forbedres til neste sesong, slik at vi har bedre kontroll og oversikt 
over alle som har vært innom.  

I tillegg minner vi om kravet dokumenterte treningsskudd, og at storviltprøven skal gjennomføres 
med godkjent jaktammunisjon for storvilt. Viser for øvrig til Instruks om skyteprøve for storvilt fra 
Miljødirektoratet. https://www.miljodirektoratet.no/for-private/jakt-felling-og-fangst/skyteproven/ 

Det har vært Kr 400 for medlemskap som inkl. all trening og oppskyting.  

Egne priser for ikke-medlemmer. 

VIPPS innført som betalingsløsning.  

Sponsorer	
SpareBank 1 har blitt med som sponsor og bidrar med 3000,- /år i sponsormidler.  

De er profilert på anlegget med eget skilt.  

I tillegg har noen flere bidratt med sponsormidler i form av tjenester og varer slik som:  

• Lars Tore Johannesen AS som har sponset transport av grus til veien og transport av flis. 
• Almo Grus som har sponset sortert veigrus til adkomstveien 
• Øverbygg AS som har sponset en del materialer til renovering av lagerrom på standplass. 
• Namdal VVS, Br.Dahl og Jan Heistad delte kostnaden til ny VV Bereder med 1/3 hver. 

 
Øvrige sponsorer er det ikke jobbet med. Det anbefales å gjøre en jobb rundt dette. 

Hjemmeside	og	FaceBook	
Hjemmesiden har vært oppdatert med det mest vesentlige av arrangement, vaktlister, resultater 
mm. FaceBook er brukt til den daglige dialogen med medlemmene.  



Organisert	trening	
I Vintersesongen har det vært søndagskvelder og torsdagskvelder i kjelleren. Ellers har det vært 
organisert trening ute på 100m torsdager igjennom sommersesongen. Torsdager er fortrinnsvis 
forbeholdt DFS trening, men jegere har også anledning til å trene torsdager (men da uten registrering 
av obligatoriske trening skudd) 

Stevnedeltakelse	
Sigbjørn Brønstad har vært aktivt rundt om i distriktet og deltatt på mange stevner igjennom året. 

Profilering	
Snåsa Skytterlag har ikke profilert seg noe i året som har gått, annet enn dialogen som har vært med 
våre medlemmer via Facebook og nettside. I tillegg opplever laget å bli positivt profilert av lokalavisa 
Snåsningen, som er flinke til å skrive om aktiviteten som foregår i laget. Det skal vi være fornøyde 
med. 

Selvanviser	
Klenodiet av en selvanviser har endelig fått sin plass under tak på Svarvamoen. Noe oppussing 
gjenstår ennå, men Jon Olav Tvestad har bygd ett skikkelig tak rund selvanviseren, Taket er sponset 
med materialer fra Øverbygg. 

Det mangler foreløpig et info-skilt ved anviseren som forteller noe om historien til den. Det er noe 
som bør komme på plass. 

Frifondsmidler	
Snåsa skytterlag fikk innvilget frifondsmidler fra Frifondet på 9000.- som ble brukt til innkjøp av 
ammunisjon og skivemateriell til rekrutteringsarbeidet.  

Økonomi	
Økonomien og likviditeten til Skytterlaget ble hardt presset gjennom vinteren og våren. Mye pga 
ombyggingen/renoveringen av bane og elektronikken i kjelleren.  

Vi styrte en periode med svært marginale midler, men greide å komme oss igjennom vårknipa med 
hårfin margin.  

Det ble gjennomført SPLEIS for å skaffe midler til Vaffeljern og ny Varmtvannsbereder.  

Over 6000,- ble innsamlet til dette formålet og nytt vaffeljern er under anskaffelse og ny bereder ble 
ordnet og montert.  

I tillegg ble forsvaret etter-fakturert for andel av vedlikehold av elektroniske skiver, som tidligere 
beskrevet. En avtale som ikke var fulgt opp siden 2005.  

En oppfordring videre i laget er å ha fokus på alle små løpende kostnader som over tid svekker lagets 
økonomi. I tillegg må man se på en løsning hvor man kan sende ut medlemskontingent på forhånd til 
våre medlemmer. Både til jegere og DFS skyttere. Medlemskapet sikrer dem muligheten til å trene på 
et velholdt anlegg. 



Lagerrom	på	100m	
Det er igangsatt dugnad for å etablere ett nytt isolert lagerrom/skiveverksted inne på 100m 
standplass.  

Gulv, tak og vegger er blitt isolert, kledd med panel og malt. Her gjenstår noe arbeid, men Knut Olav 
Berg, Atle Østborg og Kåre Selliås skal ferdigstille dette arbeidet utover høsten 2019. 

Oppsummering	
Oppsummert vil denne rapporten vise at aktiviteten i laget er høy, og det er mye som foregår 
utenom selve skytingen på banen. 

Det legges ned utallige dugnadstimer hvert år, og ikke alle timene er like synlige.  

De fleste medlemmene kommer til anlegget og forventer at det er i orden til enhver tid, uten å tenke 
over hva som må til for å drifte dette. De skyter sine skudd og reiser igjen. 

Vi skal være glade for deres medlemskap og deres bidrag inn i kassen. Det er positivt. 

Men det er noen som bidrar vesentlig mer, med dugnadsinnsats utover det å være medlem og skyte 
sine skudd.  

Det hentes og bringes, repareres og vedlikeholdes, ryddes og ordnes, i alle ender av anlegget, slik at 
de aller fleste medlemmer kommer til dekket bord og ett flott anlegg på Svarvamoen. 

Dere skal vite at jeg som leder ser denne innsatsen og jeg vil si tusen takk for jobben dere gjør. 

Igjen tusen takk til alle dere som bidrar på en eller annen måte! 

 

 

Snåsa, 29. oktober 2019  

 

 

________________________________ 

Lars Erik Almo – leder Snåsa Skytterlag 
 


