
Årsberetning 2008 
For 

Veteranutvalget i Vestfold 
 

Styret har i 2008 bestått av følgende: 
 
Leder    Willy Enger 
Kasserer  John O. Larsen 
Sekretær  Signe K. Wingaard 
Veterangruppen har hatt 2 styremøter i løpet av året. 
Behandlet Adlerauge og veteransamlinger. 
Vi har hatt.      3 treningssamlinger 15 m på høsten 2007. 
  5 innendørs - konkurranser 15m. 
Videre 5 konkurranse- skytinger på 100m med 25 skudd + ekstra grunnlag. 
Veteransamlingene blir arrangert av flere lag og alle stiller opp med hyggelig servering. 
Resultatene blir lest opp og alle kan følge med hvordan de ligger an etter hver skyting. 
Det er godt kameratskap, en lett tone og god stemning. 
Vi takker skytterlagene som stiller opp og gjør dette hyggelig for oss. 
På de 5 konkurranse- skytingene teller 4 beste10. skuddene for laguttak til Viken I, 
Og de beste 6 skuddene for laguttak til LS 
Vi har hatt god deltakelse på alle samlingene i året so har gått. 
V55- 6 deltakere.  V65 – 10 deltakere -  V73 – 4 deltakere. 
Det må sies at det har vært mye god skyting på disse uttakene og da vil vi spesielt nevne 
Kjell B. Holtan som har skutt 100 poeng på 10 av 11 grunnlag. Vi gratulerer. 
På samlinger har vi også skutt om Damenes pokal som ble vunnet av Kjell B. Holtan, med  
369,8 poeng nr 2. Signe K. Wingaard med 369,5 og nr 3 Svein Kinander 368,7. 
Denne ble satt opp av damene. 
Svein W. Kinander blev årets Monteveterano mester. 
 
Lagskytingen på Viken I stevnet ble vunnet av Vestfold ved følgende skyttere: 
Harald Døvle, Sem, Kjell B. Holtan, S&S, Yngvar Vataker, S&S, og ankermann Willy Enger, 
Nøtterø. 
 
Disse skyttere representerte også Vestfolds veteranlag på LS i Førde hvor laget oppnådde en 
16. plass denne gangen. 
 
Under historiens første Vestfold / Telemark konkurranse vant veteranskytterne fra Vestfold 
første napp i den oppsatte pokalen for Veteraner med 2077p. 
Videre følger en medalje oversikt for veteranskyttere for året 2008. 
Knut Skjelland 2. Odd Edland 2. Yngvar Vataker 3. Svein Kinander ¤. Harald Døvle 12. Kjell 
B. Holtan 17. Willy Enger 19. Odd Edland ?. Signe K. Wingaard ?. 
 
Vi ønsker nye og gamle skyttere m/ ektefeller velkommen til å være med på våre samlinger. 
 
                Willy H. Enger                                                Signe K. Wingaard 
 
                         Leder       Sekretær 
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