
STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTET 18. MARS 2020. 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2019:

Leder: Vidar Skai Nestleder: Randi Marie Urskog
Sekretær: Tor Orsteen 
Økonomiansvarlig: Håkon Helgerud
Baneansvarlig: Mikkel Bast 
Materialforvalter: Petter Berg 
Baneoppmann: Wenche Solbakken 
Feltoppmann: Erik Sveum 
Luftoppmann: Pål Erik Jensen 
Rifleoppmann: Per Hagen 
Vara: Heikki Andre Toivonen, Rune Hammer, Kato Tuveng

Andre tillitsvalgte:
Valgkomite: Geir Ove Næss (leder), Tor M. Kristiansen, Jonny Skevik, Rune Hjelle (vara).
Herderstegnkomite: Vidar Skai (leder), Wenche Solbakken, Tore Østvold
Revisor: Stein Rypaas (leder),  Victor E. Kjær, Folke Persson (vara).

Styremøter:
Fra årsmøtet 2019 og fram til årsmøtet 2020 er det avholdt 9 styremøter

Faste poster på hvert styremøte: 
 HMS: Status, tiltak som må iverksettes og ev. uønskede hendelser. 
 Klubbens økonomi sett opp mot periodisert budsjett.
 Status og lagerbeholdning – materialforvalter.
 Status på drift og vedlikehold av banene på Aronsløkka og i 

Drammenshallen. 
 Rapport fra oppmennene om aktivitet innen sine respektive områder 
 Status på nybegynneropplæringa.

På denne måten får styret god oversikt over hva som skjer på de forskjellige områdene i klubben.

Økonomi:Klubben har stadig solid økonomi. Det skyldes at det over tid 
har vært god økonomistyring i klubben. Det er imidlertid nødvendig å sette 
av reserver til total utskifting av elektroniske skiver og til bygging av tak 
over 50- meterbanen. På lengre sikt er det også ønskelig å ha midler til 
innendørsbane og egen feltbane. Styret mener derfor det er behov for 
fortsatt stram økonomistyring. Det vises til utsendt budsjett og regnskap.



Saker styret har arbeidet spesielt med dette året:
 Renovering av kjøkken og oppholdsrom på Aronsløkka. Baneansvarlig har gjort en stor jobb og 

fått lokalet i meget tilfredsstillende stand.
 Oppgradering av skiveanlegget på Aronsløkka.
 Innkjøp og igangsetting av robotklipper på Aronsløkka.
 Fastsatt nye regler for feltpokalene (delegert sak fra årsmøtet 2019). Se vedlegg.
 Fastsatt nye regler for cupskyting og klubbmesterskap f.o.m. sesongen 2019/20. Se vedlegg.
 Planlagt tak over 50-meterbane. Fundamentene er på plass. Snøen kom før man fikk gått videre 

med saken. 
 Ny avtale med HPK om bruk av feltløypa er på plass.
 Arrangement av «Åpen dag» og deltakelse på stand under Elvefestivalen

Det er gjort en rekke større og mindre vedlikeholdsarbeider på banene, innkjøp av ammunisjon, 
ladekomponenter og klubbvåpen er foretatt og den daglige drifta av klubben er ivaretatt.

Det vises forøvrig til årsberetninger fra nybegynneropplæringa og fra de enkelte oppmenn.

Medlemstall

Klubben har hatt en kraftig medlemsvekst de siste 10 åra. Det framgår tydelig av diagrammet under. 
Telling er foretatt pr. 01.03. hvert år.
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Vedlegg til styrets årsberetning:

Regler for cup-skyting f.o.m. sesongen 2019/20
Antall stevner: 7.  Antall tellende stevner: 5
Øvelser: Luft (40 skudd), Standard, VM-Fin, Hutig-Fin, Felt-Fin, Felt-Revolver, Felt-Spesialpistol

Kontingent: 20 kr (10 kr til premier, 10 kr til utgiftsdekning).
Premiering: Symbolsk.Poengberegning: 10 poeng for å delta. 1 p. for hver deltaker man slår. 
Egen nybegynnerklasse.

Regler for feltpokalene f.o.m. sesongen 2019/20
Feltpokalen: 2 resultater på F/G og 2 på M/R teller. Ved poengliket regnes 2 nye 
stevner, 1 i F/G og 1 i M/R. Man fortsetter å regne 2 og 2 stevner på denne måten 
til en vinner er kåret.

Spesialfelt: 2 resultater i Spesialrevolver/Spesialpistol og 2 i Magnum1/Magnum2 
teller. Ved poengliket regnes 2 nye stevner, 1 i Spesialrevolver/Spesialpistol og 1 i 
Magnum1/Magnum2. Man fortsetter å regne 2 og 2 stevner på denne måten til en 
vinner er kåret.

For begge pokaler gjelder at kun resultater i åpne, approberte stevner teller.

Klubbmesterskap f.o.m sesongen 2019/20
Klubbmesterskap arrangeres i de øvelser og klasser hvor det arrangeres NM, men med en felles 
veteranklasse. Veteraner, damer og juniorer som vil konkurrere i åpen klasse, gir beskjed om dette ved 
påmelding og resultatet teller da kun i åpen klasse.

Dersom klubbmesterskap arrangeres som eget stevne, er startkontingenten 20 kr. Ingen premiering ut 
over medaljer.


