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Styret i HSS har hatt fire møter i 2018, et pr. kvartal iht. plan. Det har blitt behandlet saker som
strekker seg fra kioskpriser, til stevner og større bygningstekniske aktiviteter.
Vi har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre to treninger i uka, så tirsdag har også i år vært eneste
faste treningsdag. Totalt har det vært 94 forskjellige skyttere innom, og disse har til sammen
gjennomført 796 treningsøkter. Oppmøte på tirsdagene har den siste tiden ligget på 20 – 30
skyttere. Fra og med våren 2019 vil vi forsøke å få til torsdagstreninger også, da fortrinnsvis
programskyting for mer øvede skyttere. Tiltak som gjennomføres for å få til dette er bl.a.
standplasslederkurs, dommerkurs, og trenerkurs.
Det har blitt gjennomført to sikkerhetskurs i 2018, med til sammen 22 deltakere. Sikkerhetskurs
holdes nå fast hvert halvår, slik at alle nye skyttere rekker kurset i løpet av karensperioden før
erverv.
To medlemmer har deltatt på feltdommerkurs. Klubben har i skrivende stund tre nasjonaldommere,
og to feltdommere.
HSS har i 2018 arrangert to dobbeltapproberte stevner - for første gang i moderne historie. Et
norgesfeltstevne med 71 starter, og et NAIS-stevne med 28 starter. Begge stevnene ble arrangert på
Lygna.

For sesongen 2019 planlegges det flere approberte stevner, blant annet et fullskala feltstevne i
samarbeid med Ringerike Pistolklubb. Vi har allerede vært i dialog med de andre brukerne av
anlegget på Lygna, slik at vi disponerer hele området i den aktuelle helgen som stevnet arrangeres.
Klubben har vært representert på totalt 14 stevner i 2018. 11 individuelle skyttere har deltatt, og til
sammen hentet disse hjem 9 førsteplasser, 13 andreplasser, og 15 tredjeplasser - det er vi veldig
fornøyd med! Totalt hadde HSS 99 starter, disse fordeler seg over disiplinene Hurtig fin, Norgesfelt,
Felt, VM, og NAIS.
Det har også blitt arrangert sommercup. Dessverre ble den noe amputert på grunn av den ekstreme
tørken som var i sommer. Men ved hjelp av litt improvisasjon ble det nok runder til at alle
deltakerne fikk tellende runder i alle disipliner.
NAIS skytes gjennom hele året. Det har hittil resultert i et rekruttmerke, 6 bronse-, 13 sølv-, og 21
gylt-merker. I tillegg har det blitt syv bronsemedaljer, og fire medaljer i sølv. Og flere utmerkelser
skal det bli.
På tirsdager skytes det også om Mestermerket. Et lavterskeltilbud som motiverer de fleste skyttere
til å ta seg litt ekstra god tid med avtrekket 😊
Andre aktiviteter som bør nevnes er «åpen dag» på Lygna, og sommertilbud for UngHadeland.
Begge disse skal også gjennomføres i 2019.
NSF har vært på besøk hos oss i forbindelse med et klubbutviklingsprosjekt vi deltar på. Mye positivt
har kommet til i kjølvannet av dette. Arbeidet med klubbutvikling vil fortsette også i år.
Av praktiske ting som har blitt eksekvert i 2018 nevnes følgende:
-

5 – 6 dugnader
Ny standplass 0 på Lygna, slik at vi kan gjennomføre norgesfeltstevner og treninger på en
forsvarlig måte.
Nesten ferdig med permanent anlegg for norgesfelt. Her kommer vi i mål i løpet av
sommeren.
Et fungerende vendeskiveanlegg med tett tak over (endelig!)
Oppgradert sw på rådhuset, byttet en standplass-unit, samt bestilt nye fronter i hardox.
Nye LED-lys ved skivene på rådhuset.
Container på Lygna er nå innredet, og fungerer som tenkt.
Offisiell Facebook-side. Denne er mye besøkt av nye medlemmer, samt andre som vil vite
mer om HSS. Dette har vært et etterspurt supplement til vår offisielle nettside.

I månedsskifte oktober/november ble det oppdaget at uvedkommende hadde tatt seg inn på
skytebanen i rådhuskjelleren. Her var det blitt skutt med ammunisjon som banen ikke er godkjent
for. Noe som igjen hadde medført store skader på skivemateriellet vårt. Saken ble etterforsket av
politiet, og ikke uventet henlagt etter en stund. Skadeverket ble også meldt inn som forsikringssak.
Stor var overraskelsen da det viste seg at anlegget på Jaren ikke var forsikret! Nesten verre var det
når vi fant ut at det ikke var egne nøkler inn til skytebanen og utstyrsrommene. Her kunne alle med
en vanlig gangdørnøkkel på rådhuset låse seg inn og ut. Det viste seg til slutt at hele 118 personer
direkte eller indirekte hadde tilgang på nøkkel til banen.. Ikke rart politiet henla saken.
Banen er nå fullforsikret, og nye låssylindere er på plass. Etter at etterforskningen var avsluttet, og
banen frigjort, ble den satt i stand igjen etter en vanvittig dugnadsinnsats på rekordtid!

Den nye elektroniske bommen på Lygna fungerer også fint. Den mekaniske står åpen i treningstiden,
ellers er den låst. Vi fikk også skiftet sylinder på bua ved pistolbanen. Her var det helt anarki når
det gjaldt hvem som hadde tilgang. Dette er nå under kontroll, og bua er nå ryddig hver gang noen
låser seg inn.
Det blir fra og med 2019 egen oppmann for anlegget vårt på Lygna. Alt av dugnader og annet arbeid
med banen og bygg skal koordineres derfra.

Når det gjelder midler og støtte så har vi søkt følgende:
-

Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen Sparebank1 Gran
Generelle breddemidler

Det er ikke søkt om spillemidler da dette krever konkrete planer. P.t. har vi ikke det.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har stilt opp for klubben! Hundrevis av timer har gått
med til administrativt arbeid, dugnader, samt å holde alt på stell under treninger og stevner. Det
sies at dugnadsånden er nedadgående i Norge, men i HSS opplever vi at dugnadsånden lever i beste
velgående! Tusen takk til alle som bidrar til at hjulene ruller!
Til slutt vil jeg si litt om det sosiale livet i HSS. Vi har gjennom det siste året fokusert mye på dette
med å ivareta alle aktive medlemmer, nye som gamle. Jeg husker selv mitt første møte med
klubben; som nyinnmeldt, og rett fra tilværelsen som støttemedlem hos OKTS, dukket jeg opp på en
tirsdagstrening på Lygna. Jeg ble møtt av et par nikk, men ingen synlig standplassleder som kom
meg i møte. Jeg vandret videre, og fant relativt raskt døra inn til bua. Der ble jeg møtt av 6 -7
stykker, så godt som alle med ryggen til. Ingen sa hei, ingen reiste seg og lurte på hva jeg ville. Kun
folk som var opptatt med pulverkaffe, seg og sitt. Sånn skal vi ikke møte nye medlemmer! Nå er
standplassleder tilstede med gul vest og et imøtekommende vesen. Instruks for standplassleder er i
ferd med å bli forankret, slik at alle vet hva som gjelder. Nye, motiverte standplassledere har
nettopp gjennomført kurs, og er klare for innsats. Styret vil at HSS skal være en klubb hvor alle skal
trives, enten man er tett på landslagsnivå, eller en rekreasjonsskytter av det jevne slaget.
Og til slutt;
På ettervinteren i 2018 inviterte vi til årsfest! En sosial sammenkomst med pizza og fluidum. Vi
delte ut merker til de som hadde oppnådd dette gjennom 2017 (og før), samt premieutdeling etter
NAIS-cupen. Det hele var en ubetinget suksess! Vi gjentar det hele i år (dato kommer), og håper
samtidig at dette kan bli en tradisjon i klubben vår. Selvfølgelig oppfordrer jeg alle som kan til å
komme 😊

Takk for et begivenhetsrikt år!

Jon Eriksrød
Leder – Hadeland Sportsskyttere

