
STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTET 23. MARS 2022. 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2021:

Leder: Vidar Skai 
Nestleder: Heikki André Toivonen
Sekretær: Tor Orsteen 
Økonomiansvarlig: Håkon Helgerud
Baneansvarlig: Mikkel Bast 
Materialforvalter: Petter Berg 
Baneoppmann:  Erik Sveum
Feltoppmann: Johnny Amir Ahmad
Luftoppmann: Torgrim Rønning
Rifleoppmann: Per Hagen 
Vara: Even Ruud, Wenche Solbakken, Kato Tuveng

Andre tillitsvalgte:
Valgkomite: Geir Ove Næss (leder), Tor M. Kristiansen, Jonny Skevik, Rune Hjelle (vara).
Herderstegnkomite: Vidar Skai, Wenche Solbakken, Tore Østvold
Kontrollkomite: Runar Kleverud*, Victor E. Kjær, Folke Fredrik Person (vara)

     *Runar Kleverud døde i januar 2022. Varamedlem rykket inn.

Styremøter:
Fra årsmøtet 2021 og fram til årsmøtet 2022 er det avholdt 11 styremøter og en rekke 
telefonkonferanser mellom medlemmer i styret.

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.

Covid-19 og smittevern
Dessverre har pandemien satt sitt preg på klubbens aktiviteter også i 2021. Drammen kommune var av 
de kommunene som måtte opprettholde strenge restriksjoner lenge fordi smittetrykket var høyt. Det 
gjorde at klubbens medlemmer ikke kunne reise på stevner i andre kommuner og at klubben måtte 
avlyse de fleste aktiviteter i vårsesongen.



Styrets overordna målsetting har vært at klubbens aktiviteter ikke skal bidra til spredning av smitte og 
at det skal være så trygt som overhode mulig å bruke klubbens bane. Styret har valgt ei forsiktig linje 
der hensynet til medlemmenes helse alltid skal komme i første rekke.

Det var allerede etablert gode ordninger for smittevern på Aronsløkka i 2020. Disse 
ble videreført i 2021 og har, så langt styret kjenner til, fungert etter hensikten.

Drammenshallen eies av Drammen kommune og det er derfor kommunen som har hatt ansvaret for 
gjennomføring av smittevern i dette bygget. I tillegg bestemte kommunen at hallen skulle være 
vaksinestasjon. I den perioden vaksineringen pågikk for fullt, var hallen stengt for all annen bruk. Dette 
i tillegg til perioder der hallen var stengt av hensyn til smittevernet. På toppen av det hele måtte 
klubbmesterskapet på luftpistol avlyses fordi en sentral person i gjennomføringen av arrangementet blei 
smitta av korona.

Høstsesongen utendørs har blitt gjennomført etter planene og cup, klubbmesterskap og pokalskyting er 
avviklet som vanlig. Det er imidlertid en kraftig nedgang i aktivitet i forhold til tida før pandemien. 
Styret har tatt tak i dette og spørsmålet belyses i egne saker for årsmøtet.

Tak over 50-meter
Det mye omtalte taket over skivene er endelig på plass. Det viste seg da at 
signalkablene til elektronikken og en del elektronisk utstyr måtte byttes ut. Dette 
er gjort på dugnad seinhøstes i 2021. Det betyr at banen nå kan brukes til trening 
på 50 meter, foreløpig med 5 skiver.

Styret fremmer sak for årsmøtet i 2022 med forslag om bevilgninger til nye 
skivestativ slik at skiver som ikke brukes kan heves og senkes ved behov. Når 
dette er på plass, får man en funksjonell bane der det lett kan byttes mellom 20 
skiver på 25 meter og 20 skiver på 50 meter. 

Økonomi:
Klubben har stadig solid økonomi. Det skyldes at det over tid har vært god 
økonomistyring i klubben. Pandemien har også hatt økonomiske konsekvenser for 
klubben. Inntektsgivende arrangementer er avlyst samtidig som de faste utgiftene 
løper. Det vises ellers til regnskap og budsjett.

Støtte til avlyste arrangement
I 2020 mottok klubben støtte som kompensasjon for avlyste arrangementer. Vi har ikke blitt tildelt slik 
støtte i 2021.



Saker styret har arbeidet spesielt med dette året
Fram til smitteverntiltakene blei betydelig mildnet i slutten av juni 2021, lå mye av styrets fokus på 
hvordan man kunne opprettholde aktiviteten og samtidig ivareta hensynet til smittevernet. Da vi alle 
trodde vi var ferdige med den fasen, kom det nye tiltak seinhøstes. Som nevnt har dette i det vesentlige 
gått ut over aktiviteten på luftbanen.

Styret har fått på plass rutiner for kommunikasjon med medlemmene som skal sikre at alle medlemmer 
får god informasjon om klubbens aktiviteter. Det er også utarbeidet personvernerklæring og skriftlig 
rutiner for bruk av datasystemer slik at kravene til personvern og datasikkerhet er dokumenter.

I tillegg til løpende drift, har styret høsten 2021 jobba mye med hvordan man kan øke aktiviteten og 
gjøre det attraktivt å delta i klubbens arrangementer. Styret legger fram et langsiktig handlingsprogram 
og en handlingsplan for behandling på årsmøtet 2022 der det framgår hvilke tanker styret har om hva 
som bør gjøres på kort og lang sikt.

I forbindelse med dette arbeidet kom styret fram til at det er nødvendig med et bedre klubbhus for å 
styrke det sosiale miljøet i klubben. Det er også ønskelig å bygge en luftbane i tilknytning til 
eksisterende skytebane på Aronsløkka. Man vil da samle all baneskyting på ett sted og er ikke avhengig 
av åpningstider i Drammenshallen for å trene og konkurrere med luftvåpen. Ekstraordinært, digitalt 
årsmøte i desember 2021 bevilget penger til et forprosjekt for å avklare mulighetene for klubbhus og 
luftbane på Aronsløkka. De foreløpige konklusjonene fra innleid konsulent framgår av egen sak som 
fremmes for årsmøtet 2022. Konsulenten jobber for å få fram et skisseprosjekt som kan presenteres for 
årsmøtet.

Det vises forøvrig til årsberetninger fra de enkelte oppmenn.

Nybegynneropplæring
Pandemien har vanskeliggjort organisert opplæring. Takket være stor innsats fra trenerteamet har man 
greid å ta igjen mye av etterslepet og vil være i rute i løpet av våren 2022. I 2021 ble det arrangert ett  
nybegynnerkurs på pistol med i alt 23 deltakere. 
Styret har diskutert nybegynneropplæringen grundig. Dersom rifleskyting ikke skal dø ut som gren i 
klubben, må det arrangeres egne kurs for nybegynnere på rifle. Dette er planlagt igangsatt i 2022.
Etter innspill på Facebook fra et av klubbens medlemmer, ønsker styret å etablere ei egen 
ungdomsgruppe for luftskyting. Dette bør planlegges, med bl.a. utdanning av trenere, slik at dette kan 
bli en realitet straks ny luftbane er ferdig.

Medlemstall
Klubbens medlemstall pr. 31.12.21 var 535.
Dette er en nedgang på 19 medlemmer fra forrige år, antakelig relatert til korona. 
Utvikling i medlemstall over tid er vanskelig å sammenligne fordi det har vært brukt ulike former for 
registrering og rapportering. Vi har relativt sammenlignbare tall for disse årene:
31.12.19: 449 medlemmer
31.12.20: 554 medlemmer


