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Hei gode skotthyllvenner i Vestsida Skotthyll .
Som dere skjønner er jeg snart for fullt tilbake i Vestsida.
Følgende staus har vi nå i Vestsida :
- Innendørsserien er avsluttet
- Peder har sendt søknad om støtte til MelhusBanken – vi har fått kr
5.000,- i støtte innvilget.
- Jeg har sendt søknad til Lunsamo Minnefond om støtte til vår virksomhet
- Vedlagt følger brevet til rektor ved Lundamo Ungdomsskole, hvor
Vestsida inviterer til et møte med skolen, med det mål å få til et framtidig
samarbeide.
- Jeg sender søknad til Melhus kommune med det mål å få innvilget et
beløp til vår virksomhet. Frist er 15. april
- 3 baner er snart klare til bruk på Vestsida.
- Peder ordner med organiseringen i forbindelse med gjennomføringen av
ÅpningsCup arrangementet
- Lag er påmeldt til utendørsserien : 2 Veteranlag - 1 3-mannslag Herrer
- 1 5-mannslag Herrer
- Antall medlemmer i Vestsida er nå 23 Herrer - ingen Damer !!!!
ARBEIDE SOM MÅ UTFØRES I TIDEN FRAMOVER :
-

Drenering fra skolstu til uthuset er nødvendig.
Kosting/ rydding påm banene
Beising av vandt/begge sider
Vurdering av om vi skal ha internett tilgang på brakka

Allerede i helga har noen i klubben ytret ønske om kasting på banen !
Med vennlig
Ola
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Vestsida Skotthyll

:

Skotthyll er en idrett - eller et spill - som handler om å kaste en jernskive (hylle) , som veier
knappt en kilo og har en diameter på 12,5 cm. Poenget er å treffe flest mulig av de tre
«munkene» (sylinderformede trekubber) som er stilt opp i den andre enden av banen.
Banen består av to platter på 5 x 0,6 meter hvor forkantene er 11 meter fra hverandre. Oppe
på plattene står det tre "munker", trekjegler som er henholdsvis 20, 25 & 30 cm høye. De
kalles 10, 20 og 30 (poeng) munken. Poenget er å treffe de tre munkene med hylla, ei stålplate
med diameter 12.5 cm og en vekt på 920 gram som man kaster fra motsatt platt. Man får
poeng etter hvor mange munker man greier å rive ned, dvs at maks poengsum for et kast er 60
poeng. En skotthyllserie består av 30 kast, 15 kast fra hver side. Det konkurreres både
individuelt og i lag. Skotthyll er i disse dager en ganske liten sport, men det har ikke alltid
vært slik. På et Trondheimsmesterskap på 1930-tallet var det ikke mindre enn 3.000 tilskuere.
Det første Trondheimsmesterskapet ble avholdt i 1934.

Historikk
Skotthyll regnes som den trønderske nasjonalidretten. Opprinnelsen til idretten er noe uklar,
men man tror den kan ha sammenheng med skotske ingeniører som var med å bygge
jernbanen mellom Trondheim og Støren i 1860. Det første Trondheimsmesterskapet ble
avholdt i 1934, mens Norges Skotthyllforbund ble stiftet i 1978.
Vinteren 2011-2012 åpnet skotthyllas storstue, Skotthyllhallen, på Tiller utenfor Trondheim.
Her foregår det innendørskasting igjennom vinteren.
Grunnen til at regionale idretter som skotthyll fortsatt holdes i hevd kan sies å være en leting
etter identitet, rekonstruksjon av levninger fra fortiden og samtidig en interesse for utvikling
eller kontinuitet.

Utbredelse i Norge
Norges Skotthyllforbund ble dannet 28. november 1978. Det var 748 medlemmer i Norges
Skotthyllforbund 2004, fordelt på 69 klubber. Det arrangeres mesterskap i Trondheim,
Orkdal, Stjørdal, Fosen og på Møre. Østlandet har lokal kasting. Skotthyll er spesielt utbredt i
Trøndelag og minner om franskmennenes tidsfordriv « boulle petanque». (et fransk kulespill)
Det meste av teksten ovenfor er hentet fra Wikipedia.
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Å være medlem i en skotthyllklubb – er noe mere enn å kaste hyllene mot
munkene - for å kunne oppnå flest mulige poeng.

- Det er noe vesentlig mer !

Du møter trivelige mennesker mellom 15 og 85 år.
A.
B.
C.
D.
E.

F.

G.

H.

Du møter MENNESKER som bryr seg !
Du kommer inn i et «solid» nettverk med variert bakgrunn, som du kan dra nytte av.
Klubben har ALLTID bruk for deg og dine ressurser.
Samhold i praksis – ansvarlighet – lyst til å være sammen sosialt og arbeide for å
utvikle deg selv og klubben, er noen områder - som betyr mye i klubben.
Å være medlem av en skotthyllklubb - er forbundet med lave kostnader, fordi det er
meget enkle anlegg som skal til. Utstyrsforbruk er lavt - minimalt - og driftingen av
klubben er basert på dugnader i et fellesskap.
Sammen arrangerer medlemmene turneringer, som gir inntekt til klubben. Fra
MelhusBanken, Melhus kommune og Lundamo Minnefond, har klubben mottatt
støtte i flere år - til utvikling av klubben
Vi i Vestsida Skotthyll ser fram til å bli kjent med deg – gjennom å legge forholdene til
rette - slik at DU får lyst til å begynne med skotthyll og bli medlem i Vestsida. I
skotthyll er det mange forskjellige måter å kaste på. DU som ny medlem vil selv
måtte finne ut den måten som passer best for deg, over litt tid, etter rettleiing og
innspill fra de eldre medlemmene.
Premieringen i seriekastingen innendørs og utendørs er pokaler. Under turneringer
er det et mindre pengebeløp til de beste som premie.

4

• Skotthyll er en helårssport. Utendørs fåregår kastingen på
den enkelte klubb’s anlegg - vinterhalvåret kastes det innendørs i
Skotthyllhallen på Tiller, i Trondheim kommune.
•

Sporten utøves i Trøndelagsfylkene,

Møre, Hedemark, Vestfold,

Østfold, La Zenia – en region Murcia i Spania - og Grand Canaria. I tillegg til
den organiserte kastingen , utøves det uorganisert kasting rundt omkring i
landet. Det antas at den uorganiserte kastingen er i større omfang enn den
organiserte kastingen.
•

Sporten Organisert på følgende måte.
- Norges Skotthyllforbund
- Kretsene : Fosen – Orkla – Møre - Nord-Trøndelag - Trondheim
- Lagene : 56 Klubber med samlet 560 medlemmer .

•

Det konkureres i følgende klasser :

Serie Junior
Serie Damer
Serie Herrer
Serie Åpen klasse
Serie Åpen klasse
Serielag Veteran
Cuplag Junior
Cuplag Damer
Cuplag Herrer
Cuplag Åpen Klasse
Cuplag Veteran

3
3
5
5
3
3
3
3
3
5
3

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

pr lag
pr lag
pr lag
pr lag
pr lag
pr lag
pr lag
pr lag
pr lag
pr lag
pr lag
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-

RESULTATER - RESULTATREGISTRERING
All resultatreistrering skjer via kretsenes- eller forbundets hjemmesider. Individuelt Klasser - Klubb – osv.

- HJEMMESIDER
- Norges Skotthyllforbund - NSF : http://www.skotthyll.no/

-

- Trondheim Krets av NSF

: http://www.trondheim.skotthyll.no/

- Vestsida Skotthyll

: http://vestsidaskotthyll.com/

VESTSIDA SKOTTHYLL’s STYRE 2016
Peder Evjen, styreleder - mob : 913 02 279
Ola Fuglem, sekretær - mob : 913 24 315 e-mail : olaf@getmail.no
Brage Melby, kasserer - mob : 950 82 137 e-mail : brage.melby@gmail.com
John Magnar Buseth, kontaktperson Vestsida’s serielag - mob : 932 12 093
e-mail : bujo@live.no

Vestsida Skotthyll ’s flotte Anlegg ved Gaula 2015

Tekst og foto Ola Fuglem 3.juni 2016

