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ÅRSBERETNING – NYBEGYNNERUTDANNING 2020 
 

I 2020 var det planlagt 4 kurs totalt. Vi fikk gjennomført 3 kurs hvor 1 ble avlyst 
grunnet pandemien. Årets siste kurs startet i oktober 2020. Det ble totalt 69 nye 
skyttere, hvor samtlige er medlemmer i klubben i dag. 
 
Kursene ble holdt på Aronsløkka skytebane, lokalene til Åssiden IF og Arontunet 
med teoridelen. Disse lokalene ble benyttet, grunnet plassmangel i klubbhuset. 
 
I løpet av året har gruppa hatt mye å stri med. Vi måtte overholde alle 
retningslinjene, påbud og forbud fra det offentlige grunnet pandemien. Det har store 
deler av tiden ikke vært lov med organisert trening. Dette har vært ubeleilig for de 
nye som er avhengig av dette for å få fullført kurset og oppfylle aktivitetskravet for å 
kunne søke om eget våpen. De skal ha pluss i boka for tålmodighet og forståelse! 
 
Som i fjor var det planlagt å ha stand på Elvefestivalen samt å arrangere to åpne 
dager, en på våren og andre på høsten. Dette er i tillegg til kursene vi hadde satt 
opp. Grunnet pandemien ble alt dette avlyst. 

 

Trenergruppa: 
Trenergruppa består nå av følgende personer: Asbjørn Nikolaisen, Bengt A. B. Holm, 
Christian L. Sundfær, Heikki Toivonen, Johnny Amir Ahmad, Kato Tuveng, Marius N. 
Olsen, Martin S. O. Haugland, Mikkel Bast, Tor M. Kristiansen, Patric I. Lövström, 
Petter Berg, Pål Nag Aas og Vidar Skai.  

 

Alle i trenergruppa, samt flere i klubben, fortjener en takk og stor applaus for 
innsatsen. Det har vært mye jobb for alle involverte i trenergruppa. Utrolig mange 
timer legges ned i arbeidet og det snakk over 700 timer for hele 2020 totalt. Men vi 
alle synes det er givende da det er god dynamikk i gruppa og alle hjelper til. Klubben 
skal være stolt av hva gruppen klarer å gjennomføre da det er til tider kan være 
hektisk. 
 

Kompetanseutvikling: 
I 2020 er det ingen som har gjennomført trenerkurs da det har vært tilgjengelig 
grunnet pandemien. 
 
Per dags dato så har vi følgende personer som har gjennomført trener I/II kurs: 
Trener I:  Bengt A. B. Holm, Christian L. Sundfær, Johnny Amir Ahmad, Kato 

Tuveng, Martin S. O. Haugland, Odd-Magne Karlsen, Tor M. 
Kristiansen, Petter Berg, Pål Nag Aas og Vidar Skai 

Trener II: Mikkel Bast. 
 
Vi jobber med å tilby kurset til trenergruppa som ikke har dette. 
Kursene blir holdt i nærheten. 
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Statistikk: 
Skjematisk oppstilling for påmeldte på kursene i klubben fra 2014 fram til dags dato. 
Alle årene har det vært gjennomført 4 kurs med unntak av 2017, 2018 og 2020 hvor 
det var 3 kurs.  
 

 
 

Neste års mål: 
For de fire kursen som er satt opp i 2021 er interessen stor for nye skyttere, mange 
har meldt seg på. Grunnet pandemien ble det i desember 2020 besluttet at først kurs 
med oppstart 27.1.2021 er avlyst. Vi må se på hvilke utfordringer dette blir for resten 
av kursene i 2021. 
  

Rekruttering og nybegynnerkursene er stadig under utvikling noe man skal ha i 
tankene.  
 
Avslutningsvis ønsker jeg å takke alle trenere for god innsats. 
 

 

Mikkel Bast 
Trener / nybegynner ansvarlig 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Menn (antall): 52 40 67 37 42 72 49

Kvinner (antall): 15 6 19 5 11 16 20

Ungdom (antall): 0 3 8 1 9 2 8

Antall deltakere: 68 46 86 42 53 88 69
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