ÅRSMØTE
Årsmøtet i Aron skytterklubb, Drammen finner i år sted:
Fredag13. feb 2015 kl. 1900
På Lier Stadion, Nøsteveien 70. Lier.

Aron Skytterklubb, Drammen
Postboks 3574
3007 Drammen

Drammen 08 feb. 2015

Styrets beretning til årsmøtet 13. feb 2015.
1. Hovedstyrets sammensetning etter årsmøte 2013.
Leder:
Jon Andersen
N. Leder:
Peter Hirth
Økonomiansvarlig: Kristin E. Helgerud
Sekretær:
Jan Wiik
Sportslig leder pistol: Wenche Solbakken
Sportslig leder rifle: Per Hagen
Baneansvarlig:
Jonny Skevik
Materialforvalter
Hans Knigge
Feltoppmann
Lasse Hovd
Luftoppmann
Eirik Skjemmestad
Svartkruttoppmann Per I. Jacobsen

Vara:
Dag Kristiansen
Rune Hammer
Rune Aasen

2. Valgkomiteen:

4. Hederstegnkomiteen:

5. Revisorer:

Rune Hjelle (leder)
Ludvig Laheld
Petter Berg

Ragnar Thobru
Wenche Solbakken
Tore Østvold

Reidar Isaksen
Tor Kristiansen
Yasir Choudhry
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6. Styret.
Styret har i perioden etter årsmøte i 2014 avholdt 10 styremøter i 2014 og 2 styremøter før
årsmøte 13. feb. 2015. Det er også avholdt en del møter i forbindelse med søknader, budsjett
og regnskap i perioden.
Styre har i perioden etter årsmøte 2014 behandlet over 25 saker.

7. Styrets høyeste prioritet.
Styrets høyeste prioritet 2014-2015 var aktivisering / rekruttering, og videre engasjement av
nybegynnere. I løpet av perioden er det avholdt 4 kurs med 65 deltakere. Dette er meget
positivt for klubben og gir gode inntekter og nye medlemmer. Meget bra arbeid.
Se egen beretning vedlagt.

8. Feltbane.
Klubben har fortsatt et stort behov for å skaffe våre feltskyttere tilfredsstillende
treningsforhold. Det er lagt ned mye arbeid med dette i året som har gått.
Det ser ut til at Hurum kommune i disse dager kjøper det gamle skytefeltet i Avgrunnsdalen.
Dette området er regulert til skyting. Kommunen er da interessert i å leie ut dette område til
skytterklubber som dekker deres kostnader.
Se egen beretning vedlagt.

9. Regnskap og budsjett.
Klubbens regnskap viser at 2014 var et år der det skjedde mye med en del investeringer
utenom budsjett for å få ferdigstilt banen og bunker. Det har vært en stor gjennomgang av
skiveanlegget på Løkka som kostet masse penger men dette måtte til får å ha banen operativ
til trening og stevner. Nytt lys på skiveanlegget er også montert. Økte kostnader på banen
gjenspeiler til dels større aktivitet på banen enn forutsett og også større inntekter som delvis
oppveier kostnadsoverskridelser.
Henvises førøvrig til utdelt budsjett, regnskap med revisorers beretning.

10. Aronsløkka Skytebane.
Ferdigstilling av planlagte investeringer på Aronsløkka Skytebane er så å si ferdig.
Taket på 25m er ferdig, nye lys på skivene er montert og alarm på banen er montert. Bunkers
med egen alarmsone og lås er montert ferdig så dette er så å si ferdig så det er straks klart for
Politiet til å godkjenne oppbevaring av våpen på Løkka.
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11. Innkommende forslag til årsmøte.
Det er kommet inn et forslag til årsmøte fra et medlem som er gjengitt i sin helhet her:
Nå som Aron Sk har blitt Norges beste baneklubb og har pr. dato 4 landslagsskyttere, burde vi
få til organiserte treninger med kvalitet.
Mitt forslag går ut på å få treninger minst en gang i uka der vi trenger programskyting med
stevnestyring slik at både gamle og nye medlemmer får trening med kvalitet og kjenne litt på
presset og bli vant med stevnefølelsen. Programmene må selvfølgelig gjennomgås og
forklares til nye skyttere.
Bærum Pistolklubb har et opplegg der de skyter program en gang i uka og rekker to runder på
en kveld. De har satt opp ei intern terminliste med oversikt over hvilke program som skytes på
hver trening.
Dette bør en så stor klubb som Aron SK med så mange gode baneskyttere få til. Det er prat
om 3 timer en kveld i uka.
De av medlemmene som skal teste ammo og skyte med andre våpen enn banevåpen har resten
av uke å gjøre det på, slik at den kvelden med disse kvalitetstreningene er forbeholdt
stevnetrening med de aktuelle våpene.
Jeg mener og tror at dette vil heve nivået yttligere på medlemmer som vil satse på bane.
God banetrening er også god trening for de som vil bli gode feltskyttere.
Styret ser positivt på forslaget.
Forslaget tas opp i årsmøte.

12. Styrets forslag til årsmøte.
Styrets forslag til årsmøte er følgende:
1: Det blir investert i 7 stk elektriske portåpnere for å unngå stor slitasje på portene når disse
blir åpnet og lukket.
Kostnad kr. 10.000,- som er avsatt i budsjettet for 2015.
2: Det blir investert kr. 10.00,- til tak over 5 skiver på 50m.
Kostnad kr. 10.000,- som av avsatt i budsjettet for 2015.
3: Feltbane i avgrunnsdalen.
Styret ønsker at årsmøte tar stilling til om vi skal gå videre med dette.
Det kan være snakk om en investering på kjøp av området med f.eks. kr. 800.000,Eller leie av område med langtidskontrakt med kr. 60.000,- pr. år.
4: Øke årskontigenten for 2016 med kr. 75,-
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13. Sportslig aktivitet.
Klubbens aktive baneskyttere har siste år gjort AronSK til den desidert meste aktive klubben i
Norge. Året før var vi den 7. mest aktive klubben.
Vi hadde god deltakelse på bane NM med mange gode enkeltprestasjoner og lag.
Klubben har også pr. dags dato 4 stk landslagsskyttere.
Vår junior Christoffer Robin Hammerstad Hovd har gjort det meget bra i NM og dette lover
bra for fremtiden.
Aron SK har mange aktive og gode luftpistolskyttere som gjorde det bra i NM.
Rifleskytterene gjør det bra og har deltatt i NM og Nordisk Mesterskap.
Våre feltskyttere er aktive både i NM og Nordisk Mesterskap med meget gode resultater for
menn og kvinner med flere medaljer av beste valør.
Svartkruttgruppa har hatt lite aktivitet siste året derfor ingen beretning lagd.
For fullstendig oversikt henvises det til egen beretning.

For styret
Jan Wiik
Sekretær
Aron Skytterklubb, Drammen
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