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Høringsuttalelse
Referansenummer: VETM8X

Registrert dato: 15.08.2022 22:22:34

Innledning
Uttalelsen gis
¡ Personlig ¤ På vegne av foretak/lag/forening
Opplysninger om innsender
Fornavn

Frank
Etternavn

Bilstad
Adresse

Nordvegen 919
Postnummer

7718
Poststed

STEINKJER
Telefon

92221915
E-post

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

986211365
Foretak/lag/forening

Øvre Ogndal skytterlag
Adresse

Nordvegen 919
Postnummer

7718
Poststed

Steinkjer
Telefon

92221915
Telefaks

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¡ Ja ¤ Nei
Navn på høringssaken

saksnummer 2022/4298 Steinkjer 2025
Dato på kommunens høringsbrev

Saksnr./ref.nr.

2022/4298
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Uttalelse til saken

Høringsutalelse til saksnummer 2022/4298

Øvre Ogndal skytterlag er det eneste skytterlaget i Ogndal. Selv om vi geografisk har våre skytterbaner plassert i
Øvre Ogndal ser vi på oss som et lag for hele Ogndalen. Vi henter derfor vår rekruttering hovedsaklig fra
elevmassen ved Ogndal skole. Opp gjennom årene har vi hatt et meget godt samarbeid med skolen (og tidligere
Vålen og Røysing skole) angående skyteaktiviteter for barn, informasjon om hva vi driver med og rekruttering av
medlemmer. Ved en evt. nedleggelse av Ogndal skole frykter vi dette samarbeidet vil gå tapt. Dette vil ha en
negativ effekt på skytterlagets rekruttering og på sikt aktivitetsnivå.

Vi frykter også at en nedleggelse av Ogndal skole vil gradvis føre til en avfolkning av en allerede liten grend. Dette
vil selvsagt også føre til problemer med å beholde den voksne medlemsmassen innad i laget. Et skytterlag er
avhengig av å ha flere ildskjeler for å opprettholde aktivitet, frafall av disse vil i verste fall kunne føre til nedleggelse
av skytterlaget, og nok et tap av aktivitetstilbud til de som eventuelt er igjen i bygda.

Kort oppsummert frykter vi for skytterlagets framtid dersom skolen blir nedlagt. Vi har to topp moderne baneanlegg
på Hårråmyra og Vålen innendørsbane der det de senere år har blitt investert store summer og utallige
dugnadstimer. Vi syns det er svært sørgelig om alt dette skal sakte dø ut sammen med resten av grenda ved en
eventuell nedleggelse av Ogndal skole. Trivsel og aktiviteter i bygdene (vi bor jo tross alt i bygdenes by) bør da
bety mer enn noen sparte hundretusener.

Hilsen
Øvre Ogndal skytterlag
v/ Formann Frank Bilstad


