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Ungdomsutvalet – Hyllestad skyttarlag 
 
Ungdomsutvalet i Hyllestad ser det som svært viktig å fokusere på rekrutteringa til skyttarlaget. 

Det er viktig å legge mest mogeleg til rette slik at dei som er begynt med sporten held fram, og for 

å få fleire til å byrje. 

Dersom rekrutteringa stoppar opp eller forsvinn, forsvinn òg framtida til laget! 

For å få til auka rekruttering, har vi sett opp ei liste over tiltak som vi meiner er viktige: 

 

Innandørs skytebane. 

Vi har no fått flotte lokaler med 7 elektroniske skiver i Kjellarlokalet på Hyllestad Skule. 

Vi må få i stand fleire treningskveldar , slik at vi kan halde på dei nye aspirantane. 

Nøkkelboksar er no på plass for gervær,sluttstykke og ammunisjon , slik at logistikk ved 

skytetreninga vert lettare.   

 

Informasjon til lokalmiljø 

Vi kan bli betre på å informere omverda om aktivitetane våre som oppstart av trening, 

treningstider, skytingens dag m.m., med oppslag på skule, butikkar, heimeside, facebook etc.  

 

Media 

Vi bør også bli betre å sende stoff til avisene. Avisa Ytre Sogn vil gjerne ha stoff om skyttarane 

våre – og set på trykk om vi sender noko. Dette gir verdifull publisitet, og kan vere med å inspirere 

andre til å prøve skyting! 

I Firda er det nok vanskelegare å få ting på trykk, men det nyttar i alle fall ikkje å la vere å sende 

stoff! Kanskje vi skulle utnemnt ein ”presseansvarleg”? 

 

Målretta trening 

Vi har tidlegare hatt på planen å få sendt nokon avgarde på trenarkurs. Dette er framleis ynskjeleg, 

det hadde vore flott om nokon av foreldre/støttespelarar ynskte å ta eit slikt kurs.  

 

Skytekurs 

Arrangere kurs for skyttarar og foreldre med t.d individuell skyteinstruksjon, mental trening, 

treningsmåtar, våpenlære og stell av våpen, med mer. 

Skyteskule 

Vi er no i gang med skyteskule for nye skyttarar med Arnhild og Jørgen som førsteklasses 

instuktørar. Dette har vi god tru på vil auke rekrutteringa, og oppsluttninga er god. 

 

Skyting i skuletida 

Arrangere skyting i skuletida på innandørsbana for alle klassane på skulen i skuletida, der 

skyttarlaget stiller med instruktørar, våpen og ammunisjon, slik at alle kan få prøve skyting. 

 

Stemner 

Legge til rette for flest muleg å delta på våre eigne og opne stemner, gjennom informasjon, utlån av 

våpen, koordinering av påmelding med mer. 

Dette blir gjort til ei viss grad allereie, men kan nok bli betre. 

 

Engasjere foreldre 

Fortsette å engasjere foreldre og andre til å delta aktivt på treningane og stemner ved å delta som 

trenar, medhjelpar på trening, i høve til ulike arbeidsoppgåver ved arrangement, sikkerhet, og det å 

skape trivsel og godt miljø både på trening og stemner. 
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