Årsmelding for ungdomsutvalget i By Skytterlag for sesongen 20072008.
På årsmøtet for By Skytterlag i oktober 2007 ble Geir Tore Forfot,
Ketil By, Ellen Stjern og Inger Dolmseth Moan valgt til
ungdomsutvalget for By Skytterlag.
Ketil By og Ellen Stjern ble valgt inn som instruktører for
rekrutteringsarbeidet.
Inger Dolmseth Moan ble valgt inn som leder for utvalget.
Hallsesongen med skytetrening for alle fra 10 år og oppover var på
dette tidspunktet allerede godt igang, og var godt organisert av Tore
Olav Moen.
Det var foretatt en del endringer på gjennomføringen av
skytetreningen, blant annet var tida for hver pulje utvidet fra 30 til
45 minutter, da flere av instruktørene ønsket mere tid til hver pulje.
Hallsesongen startet også med et teorikurs ledet av Tore Olav der
alle deltagerne fikk gjennomgått de grunnleggende sikkerhetsreglene
grundig før selve runden med treninger kom igang.
Flere av de involverte opplevde at mere tid til rådighet også førte til
bedre kontakt med foreldre/foresatte som fulgte ungene på trening,
samt at flere foreldre/foresatte faktisk var til stede under
treningene sammen med ungene - positivt!
Over 40 små og litt større unger har deltatt på disse treningene.
Den årlige førjulsfesten med oppsummering av forrige sesong fant som
vanlig sted, denne gang i By ungdomshus med pizzafest og utdeling av
premier.
Et unevnelig antall pizzaer ble stekt og fortært, og festen var som
vanlig godt besøkt, både av unger og foreldre/foresatte.
Ellers har ungdomsutvalget vært delaktig i gjennomføringen av
Vårkarusellen og Skytingens Dag.
Vårkarusellen hadde denne sesongen 18 deltagere, et antall vi er
stolte av. Tre av rundene ble gjennomført på By, mens
avslutningsrunden foregikk i Herfjord. Et gledelig antall aspiranter
deltok, samt rekrutter, eldre rekrutter og juniorer.
Skytingens Dag ble denne sesongen arrangert på By Skytebane søndag
18.mai.
Hele 43 premier og diplomer ble delt ut - et gledelig høyt antall
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deltagere! Det var en hektisk dag, men med positivt fortegn.
Ungdomsutvalget avslutter sitt arbeid med å arrangere den sedvanlige
førjulsfesten med oppsummering av sesongen 2007-2008 senere denne
høsten. Nøyaktig tidspunkt er pr. 15.10.08 ennå ikke bestemt.
Vi håper at så mange som mulig av de som har deltatt gjennom
sesongen har anledning til å komme, og
håper også at så mange som mulig både fra styret for 2007-2008 og
det nye styret fra årsmøtet 24.oktober 2008 har anledning til å
delta - innbydelse er hermed sendt!
Til slutt ønsker jeg som leder for ungdomsutvalget å takke de andre i
utvalget og styret for samarbeidet. Jeg ønsker det nye
ungdomsutvalget lykke til med arbeidet i sesongen 2008-2009.
En spesiell takk går til Tore Olav som har holdt maskineriet igang og
som har vært hoveddelaktig i den store fremgangen som rekruttene /
eldre rekruttene har hatt i inneværende sesong, samt gjort alt
grovarbeidet med påmelding til stevner og gjennomføringen av
sesongen mulig for de mest aktive unge skytterne.
Moan, 15.oktober 2008
Inger Dolmseth Moan
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