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Innendørs treninga for rekrutt og junior startet i år opp 7 november og vi trente 2 ganger i uken 
(torsdag og søndag) med meget godt oppmøte. Vi gjennomførte 10 treninger før vi måtte stenge ned 
på grunn av Corona. La ut på Facebook info om treninger, der de selv kunne melde seg på ønsket 
tidspunkt for trening, noe som så ut til å fungere bra. Ble mindre ventetid og man fikk til å planlegge 
slik at det ikke kolliderte med annen aktivitet.23 januar startet vi opp med treninger igjen. Det ble til 
sammen 17 treninger +lagskytinger etter jul innendørs. 

15 stk. rekrutt/junior deltok på første lagskyting 30 jan. 

12 stk. rekrutt/junior deltok på Lagmesterskap 27 februar. Der følgende lagmestere ble kåret. 

• Klasse R:    Lagmester Sebastian Sagmo 226p. 
• Klasse ER:  Lagmester Ida Sivertsen Øksnes 239p. 
• Klasse J:    Lagmester Stine Sivertsen Øksnes 219p. 
• Klasse EJ: Lagmester Kristian Sagmo 230p. 

18 stk. rekrutt/junior deltok på Lagskyting 24 april. Der hadde vi en journalist til stede som skrev en 
sak om skytingen i Kvam med spesielt søkelys på rekruttering. 

Stevner som vi deltok på innendørs sesongen, 

• Bølareinstevnet: Kristian Sagmo EJ 240 p og Espen Vesterdal J 241p. 
• Landsdelskretsstevnet på Verdal: 8 deltakere fra Kvam. 
• Samlagsstevnet på Mære: 10 deltakere fra Kvam. 
• Byggmakkerstevnet Overhalla: 8 deltakere fra Kvam. 

Lagmesterskap felt lørdag 26 mars. 

• Klasse R ,3 deltakere. Lagmester Magnus Trongmo Hognes 29/14 
• Klasse ER,2 deltakere Lagmester Karl Petter Modell Langlid 19/4 
• Klasse EJ, 1 deltaker Lagmester Kristian Sagmo 23/2 

Skyteskole ble arrangert 3 april med 9 deltakere. Lars Egil og Marthe var instruktører. Vi 
gjennomførte en komprimert skyteskole på en dag, med vekselvis teori og praktiske øvelser og med 
en lengre matpause med pizza og brus. 



Føggelskyting ble tradisjonelt arrangert 1 mai med kåring av årets føggelkonge. Det var hele 40 
deltakere og årets føggelkonge ble Terje Øksnes. 

Vi startet årets utendørs sesong på Kutjønna med første trening 6 juni. 

22-24 juni deltok Magnus og Sigrid Trongmo Hognes, ida Sivertsen Øksnes og Sebastian Sagmo på 
Sommertreff på Værnes. Det var et samarbeidsprosjekt mellom DFS og HV 12. Det var en fin blanding 
av skyting, militære ferdigheter og sosialt opplegg på kveldene for aldersgruppa 13 til 18 år. Ett 
opplegg som kan anbefales til flere å være med på. 

Stevner som vi deltok på utendørs sesongen: 

• Ola fivestevnet: 9 deltakere fra Kvam 
• Samlagstevnet: Sigrid Trongmo Hognes deltok. 
• NTE ungdomsstevnet: 4 deltakere fra Kvam. Sigrid Trongmo Hognes Vann klasse ER med 

249p på baneskytinga og 29/21 på felten. 

Lagmesterskapet utendørs ble arrangert 5 september som en sesongavslutning med utdeling av 
premier for sesongen 2021 og med grilling. 

• Lagmester klasse R: Magnus Trongmo Hognes og Sebastian Sagmo  
• Lagmester klasse ER: Sigrid Trongmo Hognes. 
• Lagmester klasse EJ: Kristian Sagmo 
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