
Oppsummering skyteskolen 2013

Årets skyteskole er nå et avsluttet kapittel og 8 nye ungdommer gjennomførte årets skole. At vi

denne gangen endte opp med 8 elever viste seg å være ideelt når vi skulle bruke innendørsbanen

som øvingsarena. Med en kapasitet på 8 skyttere så klarte man seg med ett lag pr runde av

skyteskolen. Vi trengte denne gangen heller ikke å utvide "lærerstaben" på skolen idet det ble tid til

alle med en stamme på tre instruktører, Bjørg Margrete Jøndal, Per Olav Listou og Per Einar Lunde.

Det har vært 8 ivrige og fine ungdommer å jobbe med også på årets skole og etter tilbakemeldingene

å dømme har de fått opp en glød for skytesporten. Alle har fått en innføring i skytesporten gjennom

teori og praktisk skyting hvor det som alltid også legges inn et betydelig fokus på sikkerhet. Alle har

også vist fin fremgang og samtlige 8 har deltatt i konkurranser. Noen deltok på vårt eget 15m-stevne

på Varpet, noen på Samlagsmesterskapet på 15m i Nannestad og noen på begge stevner. I tillegg

deltok fem av dem på juleskytingen sist uke, og her ble også noen foreldre utfordret til å bli med.

Sannelig overhørte vi også denne gangen at foreldre gledet seg med skytesporten de også, og

deklamerte at nå skulle de begynne også.

Selv om skyteskolen nå formelt er over for denne gang, så kommer det til å bli en tett oppfølging av

ungdommene videre utover, og det står både kretsmesterskap og klubbmesterskap for døren i januar

som er gode konkurranser å delta på for ferske skyttere. I tillegg står også feltsesongen for døren og

vi håper også dette fenger en ny generasjon med ungdommer. Skyting utendørs i form av feltskyting

er en sosial form for skyting hvor man går sammen rundt i en feltløype og skyter fra ulike

standplasser.

Her er bilder av årets skyteskoleelever:
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Fv. Adam Løndal Skotte, Viktor Løndal Skotte, Hanne Thingelstad og Line Thingelstad.
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Rv. Nora Sofie Løkken, Nicolai Bosse Kasin, Markus Borgen Lindviksmoen og Hedda Marie Løkken.


