Innkomne forslag fra medlemmer
Forslag: Dugnad/adgangskort til banen.
Styrets innstilling:
Forslaget forkastes. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette regler vedrørende adgangskort til
banen på Aronsløkka.
Begrunnelse:
Det er allerede gratis for funksjonærer på feltstevner på Myhrespiten. Av effektivitetshensyn, bør
slike spørsmål behandles i styret.
Forslag: Refusjon av parkeringsutgifter ved Drammenshallen.
Styrets innstilling:
Forslaget forkastes.
Begrunnelse:
Det vil danne presedens for andre områder. Vi har gratis treningsmulighet som kompenserer for
utgifter som andre klubber har. Det er også gratis parkering i nærområdet, eksempelvis Blichs gate
p‐hus.
Forslag: Lydanlegg i Drammenshallen
Styrets innstilling:
Forslaget vedtas. (Forslaget er innarbeidet i budsjett 2019.)

Forslag: Valg av vararepresentanter for ett år av gangen.
Styrets innstilling:
Forslaget forkastes.

Forslag: Regler for vandrepokaler
Styrets innstilling:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å bestemme regler for vandrepokaler. Forslag fra Petter Berg
oversendes styret.
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Forslag 1: Dugnad/adgangskort til banen.
Bakgrunn for forslaget:
Ved Årsmøtet i 2009 ble det vedtatt at man måtte ha 3 ”dugnader” for å kunne få/inneha adgangstegn
til Aronsløkka skytebane.
Bakgrunn for dette vedtaket var at man ville sikre seg engasjement av skytterne til
oppbygging/vedlikehold av baneanlegget.
Denne ordningen har fungert dårlig, det vet jeg av egen erfaring.
Siden klubben igjen har fått muligheter til å arrangere feltstevner på Myhrespiten, har ordningen også
blitt brukt på de som var med å arrangere feltstevner.
Det føles uriktig, at en vakt på Aronsløkka for eksempel (tre til 4 timer innsats), telles som én dugnad,
og at deltakelse på å arrangere feltstevner også telles som én dugnad (2 dagers innsats, med å stifte
etc., og være på standplass fra 8 til 16 , hele søndagen.

Jeg fremmer følgende forslag til Årsmøtet i ARON SKYTTERKLUBB:
Dugnad/standplassarbeid på stevner/feltstevner godskrives som 2 dugnader for en hel dag. Dersom
dugnaden/standplassarbeid utføres dagen før/etter stevnet (oppsetting av standplass, rydding etter
stevnet o.l.), godskrives det som en egen dugnad.

Med vennlig hilsen

Peter Hirth

Forslag 2: Refusjon av parkeringsutgifter ved Drammenshallen
Hei igjen.
Refundering av parkeringsavgift ved Drammenshallen
Drammen Kommune har valgt å forlenge parkeringsavgift ved Drammenshallen til klokken. 20.00 i
ukedagene.
Mitt forslag blir da:
Pkt 1
Vaktene må betale minst 2,5 timer i parkeringsavgift pr. vakt, dvs 7,5 timer i vaktuka. Vaktene
er gjerne over 2 perioder, og utgiftene for vaktene for å tilrettelegge for medlemmene vil koste ca 375
kr. Det kan også bli vanskelig å bytte/ta vakter for andre da dette fører med seg ekstra utgifter
Derfor bør disse utgiftene refunderes av klubben.
Pkt 2.
De veldig aktive luftpistol skytterne trener gjerne 3 ganger i uka, og parkeringsutgiftene har blitt
betydelige. Et regnestykke: 9 timer pr uke i 40 uker = 9000 kr.
Når/hvis bommene i Drammens regionen blir en realitet, blir det veldig dyrt å dyrke idretten sin blant
medlemmene som representerer Aron. Dette kan absolutt gå utover aktiviteten i klubben.
Er det mulig å kontakte Drammen Kommune og avtale en ordning med f. eks parkeringskort med en
type rabatt? Dette er kanskje en sak for Drammen Idrettsråd?
Mvh.
Jonny Skevik

Forslag 3: Lydanlegg i Drammenshallen

FORSLAG TIL ÅRSMØTET

Ønske om lydanlegg i Drammenshallen
Vi aktive i luftgruppa er ofte og skyter «ute» hos andre
stevnearrangører. Musikk blir brukt under skyting og er
anbefalt fra ISSF. I finaleskyting skal det være musikk, og er
nevnt under «generelle tekniske regler» fra forbundet.
6.11.8.9 sier « I løpet av forberedelses‐ og
prøveskuddsperioden i konkurranser kan alle former for
annonsering og/eller visuelle visninger benyttes for å informere
tilskuere om øvelsen. Under forbredelses‐ og prøveskudds –
kvalifiseringsprioden i eliminasjons‐ og
kvalifiseringskonkurranse kan det spilles musikk. Under finaler
skal det spilles musikk (art. 6.17.1.11 )
Et lyd/musikkanlegg med en mikrofonfunksjon er ønsket,
mikrofonfunksjon da skytebanen er delt i to, og lettere for
skyteleder å arrangere stevner da info til skyttere og
kommandoer blir informert likt.

Mvh. Jonny Skevik

Forslag 4: Valg av vararepresentanter for ett år av gangen.
Varar.
Dagens ordning er at varaen vi har i styret velges for to år om gangen.

Mitt forslag:
Endre dette til at vara velges for ett år av gangen. Grunnlaget for forslaget er at vi kan få lettere dekket disse vervene
samt en annen fordel jeg ser at man kan lettere kan rekruttere inn fra vara til styremedlems verv. Dem kan da på ett
tidlig tidspunkt om man får vite at en vil trekke seg i løpet av sin periode og finne en erstatter som kan bli lært opp til
påfølgende årsmøte. Noen kan trekke seg av personlig grunner og da er dette gylden mulighet for å få smidige
overganger.

Mvh
Mikkel Bast

Forslag 5: Regler for vandrepokaler

Pokalskyting Aron SK
Forslag til årsmøtet 18.03.2019

Det deles ut en vandrepokal i øvelsene 1F/G/M/R samlet etter flg. kriterier:
•
•

Beste enkeltresultat i de forskjellige øvelsene i sesongen legges til grunn (fire resultater) regnet i % med
2 desimaler av vinnerresultatet i hver våpengruppe ligger til grunn for utdelingen.
Ved poenglikhet vil den skytteren med det sjette beste resultatet få napp i pokalen. Dersom dette ikke
skiller skytterne, vil den skytter med det syvende, åttende, niende osv. beste resultatet vinne pokalen.
-----

Det deles ut en vandrepokal i øvelsene 1SP/SR/M1/M2 samlet etter flg. kriterier:
•
•

Beste enkeltresultat i de forskjellige øvelsene i sesongen legges til grunn (fire resultater) regnet i % med
2 desimaler av vinnerresultatet i hver våpengruppe ligger til grunn for utdelingen.
Ved poenglikhet vil den skytteren med det sjette beste resultatet få napp i pokalen. Dersom dette ikke
skiller skytterne, vil den skytter med det syvende, åttende, niende osv. beste resultatet vinne pokalen.
-----

Det deles ut en vandrepokal i øvelsene 5 (standardpistol), 6F/G (VM fin/grov) og 7F/G (Hurtigpistol fin/grov)
samlet etter flg. kriterier:
•
•

Beste enkeltresultat i de forskjellige øvelsene i sesongen legges til grunn (tre resultater). I øvelsen 6 og
7 kan man velge å legge til grunn enten resultatet fra fin eller resultatet fra grov.
Ved poenglikhet får skytteren med det beste enkeltresultatet napp i pokalen. Ved likt besteresultat,
kommer beste nest beste resultat i betraktning, o.s.v.
-----

Det deles ut en vandrepokal i øvelsen 3A (luftpistol 40/60 skudd) etter flg. kriterier:
•
•

Skytteren med det beste enkeltresultatet i sesongen får napp i pokalen. Resultatene i 40 skudds øvelsene
multipliseres med 1,5 og avrundes til nærmeste hele tall.
Ved poenglikhet får den skytteren med det beste nest beste resultatet napp i pokalen o.s.v.
-----

Felles kriterier for alle fire pokalskytingene:
•
•
•
•

Gjelder åpne, approberte stevner arrangert i regi av NSF kalenderåret
Minimum 5 skyttere fra Aron SK må ha deltatt i øvelsen (e) i sesongen før vandrepokal tildeles.
Dersom det ikke er mulig å skille skytterne med gjeldende rangering, vil alle vinnerne få napp i
pokalen.
Tre napp gir odel og eie.
-----

Pokalskyting Aron SK
Vedtatt av årsmøtet 02.03.2012

Det deles ut en vandrepokal i øvelsene 1F/G/M/R samlet etter flg. kriterier:
•
•

Summen av de 5 beste resultater i øvelsen (e) regnet i % av vinnerresultatet ligger til grunn for
utdelingen.
Ved poenglikhet vil den skytteren med det sjette beste resultatet få napp i pokalen. Dersom dette ikke
skiller skytterne, vil den skytter med det syvende, åttende, niende osv. beste resultatet vinne pokalen.
-----

Det deles ut en vandrepokal i øvelsene 1SP/SR/M1/M2 samlet etter flg. kriterier:
•
•

Summen av de 5 beste resultater i øvelsen (e) regnet i % av vinnerresultatet ligger til grunn for
utdelingen.
Ved poenglikhet vil den skytteren med det sjette beste resultatet få napp i pokalen. Dersom dette ikke
skiller skytterne, vil den skytter med det syvende, åttende, niende osv. beste resultatet vinne pokalen.
-----

Det deles ut en vandrepokal i øvelsene 5 (standardpistol), 6F/G (VM fin/grov) og 7F/G (Hurtigpistol fin/grov)
samlet etter flg. kriterier:
•
•

Beste enkeltresultat i de forskjellige øvelsene i sesongen legges til grunn (tre resultater). I øvelsen 6 og
7 kan man velge å legge til grunn enten resultatet fra fin eller resultatet fra grov.
Ved poenglikhet får skytteren med det beste enkeltresultatet napp i pokalen. Ved likt besteresultat,
kommer beste nest beste resultat i betraktning, o.s.v.
-----

Det deles ut en vandrepokal i øvelsen 3A (luftpistol 40/60 skudd) etter flg. kriterier:
•
•

Skytteren med det beste enkeltresultatet i sesongen får napp i pokalen. Resultatene i 40 skudds øvelsene
multipliseres med 1,5 og avrundes til nærmeste hele tall.
Ved poenglikhet får den skytteren med det beste nest beste resultatet napp i pokalen o.s.v.
-----

Felles kriterier for alle fire pokalskytingene:
•
•
•
•

Gjelder åpne, approberte stevner arrangert i regi av NSF i sesongen 1. okt. til 30 sept.
Minimum 5 skyttere fra Aron SK må ha deltatt i øvelsen (e) i sesongen før vandrepokal tildeles.
Dersom det ikke er mulig å skille skytterne med gjeldende rangering, vil alle vinnerne få napp i
pokalen.
Tre napp gir odel og eie.
-----

De nye vandrepokalene vil tre i kraft fra og med skytteråret 2013 (01.10.12 - 30.09.13) og vil således bli delt ut
første gang på årsmøtet 2014. Styret går inn for å doble innkjøpsverdien på disse pokalene sammenlignet med
dagens. Forslag til type pokaler mottas gjerne.
Eksisterende pokaler utgår samtidig og vil tilfalle vinneren for skytteråret 2012 til odel og eie, uavhengig av
antall napp i pokalen. De pokalene som utgår i 2011, vil ikke bli erstattet. Pokalene vil bli utdelt på årsmøtet i
2013.

