
Årsmelding fra Veteranutvalget for året 2007.
  
Styret i Veteranutvalget 2007 har bestått av: Styremedlem: Kolbjørn 
Grønnseth, Kasserer: John O. Larsen, 
Sekretær: Signe K. Wingaard. Leder: Willy Enger. 
  
Det har vært stor aktivitet blant veteranene i Vestfold i året som har gått. Dette er 
en trivelig gjeng og vi har det hyggelig når vi møtes. 
Humøret er på topp og det skytes knallhardt. 
  
Vårt langsiktige mål med vår treningen har vært at vi skal hevde oss i 
landssammenheng, både individuelt og som lag. 
Det vil si som lagskyttere på Viken 1 og på LS. 
Under lagskytingen på Viken 1 stevnet i Asker 2007 ble det dobbelt seier for våre 
veteraner. Dette var veldig gledelig for oss. 
  
På landskytterstevnet i Steinkjær ble vi nr 4 med kun en sentrum blink for lite til 
omskyting om tredje plassen. Vi var kun 2 poeng etter vinner laget. 
Mange av oss har hevdet oss godt individuelt rundt i det ganske land og det har 
blitt mange medaljer til Vestfold i år også.  
  
Det har vært avholdt offisielle 3 treninger og 4 stevner på 15 m, hvor Sem og 
Nøtterø har vekslet om å arrangere. 
  
På 100 m har det vært avholdt 5 konkurranser og uttagning skytinger for Viken 1 
og LS.  
Disse skytingene har vært arrangert av Våle, Sandar og Sandefjord, Sem og 
Andebu. Dette er fine arrangører som det er meget hyggelig å komme til. Vi takker 
dere alle for den innsatsen som dere har gjort for oss. 
  
Under uttagningen av laget til LS som ble arrangert av Andebu på en meget fin 
måte, ble det også arrangert en spesiell Monte Veterano skyting etter 
utslagsmetoden, hvor vinneren Alf Erik Aagaard Nilsen fra Hedrum fikk diplom og 
tittelen Monte Veterano mester 2007. 
Vi gratulerer. 
  
Opplegget er klart for 2008. 
  
Vennlig hilsen 
fra                                                                                                                                        
Veteranutvalget 2007. 
Leder Willy Enger 
Tel. 0047 33 30 49 80 
Mob. 911 61 887 
  
 


