Årsmelding for ungdomsutvalget i fosen skyttersamlag 2012.
Styret ungdomsutvalget har bestått av, leder Kai Nordsether og medlemmer Arvid Næbb og
Steinar Solli. Vi har hatt kontakt på skytestevner der vi har tatt opp aktuelle tema. Leder har
deltatt på årsmøte for trønderkretsen.
Det har ikke vært mye aktivitet når det gjelder organiserte opplegg gjennom samlaget det
siste året. Noen få lag har holdt skyteskole. Dette er et viktig ledd i rekrutteringa til
skyttersporten og vi i ungdomsutvalget oppfordrer alle skytterlag til å gjennomføre
skyteskole i året som kommer. Likeså ønsker vi at skytterlagene gjør sitt ytterste for å få med
rekrutteringsklassene ut på feltskyting.
Også i 2012 har våre ungdommer gitt oss mye god underholdning og mye spenning. Jeg
tenker da i første rekke på Kine Næbb sin feltskyting under LS på Voss. Som etter omskyting
endte med sølv medalje. Imponerende godt gjort og vi gratulerer. Under lagskytinga på Voss
skjøt følgende skyttere for fosen: Kine Næbb, Kamilla Dyrendahl, Thomas Nilsen og Kristin
Dyrendahl. De nådde ikke helt opp, men gjorde en fin innsats. Fra LS må vi også berømme
våre deltagere på skogsløp med skyting. Her fikk Lisa Bakøy Sunde sølv medalje i klasse
junior. I klasse rekrutt ble Ingrid Martine Bratseths innsats belønnet med bronsje medalje.
Ellers i sesongen har det blitt skutt mange gode resultater. Kamilla Dyrendahls seier i klasse
eldre rekrutt under landsdelskretsstevnet i Rennebu med 350 poeng rager nok høyest i
denne sammenheng. Nevnes bør selvsagt også at Kristin Dyrendahl fikk årets talentpris
idrett under fosenprisutdelinga.
2012 har gitt oss følgende samlagsmestre.
15 meter: Rekrutt Kine Næbb Ørlendingen 249p
Eldre rekrutt Magnus Riiber Denstad Rissa 249p
Junior Kristin Dyrendahl Rissa 249p
Felt: Rekrutt Kristian Kimo Rissa 39/3
Eldre rekrutt Martin By Dyrendahl Rissa 42/9
Junior Kristin Dyrendahl Rissa 42/10
Bane: Rekrutt Trygve Sunde Rissa
Eldre rekrutt Kamilla Dyrendahl Rissa
Junior Kristin Dyrendahl Rissa
Vi i styret for ungdomsutvalget gratulerer alle våre skyttere med innsatsen og takker
for mye god underholdning.
Nordsetra 22/11-12
Leder ungdomsutvalget
Kai Nordsether

