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Aron Skytterklubb, Drammen 

Postboks 3574 
3007 Drammen      Drammen, 12. mars 2022 

 
SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 

i Aron skytterklubb, Drammen: 
 

Onsdag 23. mars 2022 kl. 19:00. 
Åssiden Idrettsforening, Buskerudveien 54, 3024 Drammen 

 

 
1. Godkjenning av stemmeberettigede (betalt medlemskontingent). 

 
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

 
3. Valg av dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen. 

 
4. Årsberetning: 

o Årsberetning – Aron Skytterklubb for 2021. 
o Årsberetning – Bane 2021 
o Årsberetning – Felt 2021 
o Årsberetning – Luft 2021 
o Årsberetning – Rifle 2021 

 
5. Revidert regnskap 2020: 

o Balanserapport per. 31.12.2021 
o Noter til regnskap 2021 
o Kontrollutvalgets beretning for 2021 

 
6. Innkomne forslag og saker: 

o Sak 1: Anskaffe og montering av skivestativ 
o Sak 2: Handlingsprogram for Aron Skytterklubb 2022 – 2032 
o Sak 3: Handlingsplan for Aron Skytterklubb 2022 
o Sak 4: Utbygging av Aronsløkka skytebane 

 
7. Fastsette medlemskontingent 2022 

 
8. Budsjett 2022 – Aron Skytterklubb, Drammen. 

 
9. Valg. 



 

 

 
 

FORRETNINGSORDEN - ÅRSMØTET 2022 
 

Styret har bestemt at årsmøtet 2022 skal avholdes hos Åssiden Idrettsforening  
(Buskerudveien 54, 3024 Drammen) 

 
Under møtet: 

• Slå av lyden på telefon. Det er veldig forstyrrende med ringe og varsel lyder. 
• Rekk opp hånda om du vil kommentere/spørre om noe underveis. 

  
Behandling av sakene: 
Utsendte dokumenter forutsettes lest på forhånd. Årsberetninger, regnskap og budsjett vil ikke bli 
lest høyt. Disse sakene tas opp punkt for punkt med adgang til å stille spørsmål og fremme andre 
forslag. 

• Du ber om ordet ved å rekk opp handa. Ordstyrer gir ordet til deltakerne i tur og orden. 
• Hvis du vil fremme forslag under selve årsmøte må meddele forslaget skriftlig til dirigenten 

og være signert av medlemmet. Det kan bare stilles forslag til saker nevnt i innkallingen.  
 
Avstemning: 

• Avstemning skjer ved håndsopprekking. 
• Ev. alternativer blir vist på skjermen. 

 
Ifølge klubbens lover er det anledning til å kreve skriftlig avstemning.  
 
Valg: 
Valgkomiteens innstilling forutsettes lest før møtet. Dersom det kommer andre forslag, må det 
foretas skriftlig avstemning.  
 
Taletid: 

• Ingen får ordet til samme sak mer enn 3 ganger. Maksimal taletid er: 
! Første gang: 5 min 
! Annen gang; 3 min 
! Tredje gang: 2 min 

 
Uavhengig av dette har møteleder og styrets medlemmer anledning til å svare på konkrete spørsmål 
som blir stilt under behandling av sakene. Svarene skal være kortfattet og kun omhandle det 
spørsmålet dreier seg om. 
 



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



Årsberetning – Bane 2021

Covid-19 viruset gjorde at hele vårsesongen og store deler av sommersesongen ble avlyst. Vi klarte å 
gjennomføre 4 stevnedager før sommerferien og 8 stevnedager i høstsesongen.

Norgesmesterskapet i bane ble også avlyst, der ble det riktignok gjennomført NM i Silhuett og 
Finpistol på Løvenskioldbanen i perioden 3.sep – 5.sep. Aron SK stilte med totalt 3 skyttere.

Aron SK gratulerer:
Espen Børsum Jensen Gull Finpistol klasse P3
Rune Hammer Sølv Finpistol klasse V65

Det ble gjennomført Cup og Klubbmesterskap i 2021.

Aron SK gratulerer:
Heikki Andre Toivonen - Cupmester 2021
Torfinn Kirkerud    - Vinner av nybegynnercupen 2021
Rune Hammer    - Vinner av banepokalen 2021.

Menn: Damer:
Espen Børsum Jensen Klubbmester Fripistol 2B
Petter Berg Klubbmester Silhuett
Erik Sveum Klubbmester Standard Wenche Solbakken
Rune Hammer Klubbmester Finpistol Wenche Solbakken
Petter Berg Klubbmester Grovpistol
Rune Hammer Klubbmester Hurtig grov
Rune Hammer Klubbmester Hurtig fin Wenche Solbakken

Som sagt igjen ett annerledes skytter år i 2021 men nå ser det ut til at skytteråret 2022 vil bli et normalt 
år med mye aktivitet på Aronsløkka, både når det gjelder trening og stevner.

Paraskyting:
Espen Børsum Jensen fikk plass på Skytterlandslaget for andre år på rad. Han vil derfor satse videre for 
å nå et høyest mulig nivå og dette gjør det enklere både økonomisk og sportslig da samlinger blir 
dekket og landslagstrener Uwe Knapp har ansvar for trening og oppfølging. Espen satser på disse 
grenene som parautøvere har i internasjonale mesterskap:
- Sportspistol 25m (VM-fin programmet)
- Fripistol 50m
- Luftpistol 60 skudd
- Luftpistol Standard (40 skudd: 8 serier av 5 skudd på 10 sekunder)
På grunn av pandemien har det kun vært deltakelse i en internasjonal konkurranse i 2021 (LF-Open i 
Danmark) men regner med at 2022 blir mer aktivt. Første store målsetning er EM luftvåpen i 
Vikingskipet på Hamar i mars 2022.

Erik Sveum
Baneoppmann 



ÅRSMELDING 2021 - FELT
Ny person trådte inn som feltoppmann i klubben, Johnny Ahmad.

Aron SK har i 2021 arrangert 1 feltstevne(Høstfelten 19.september) i samarbeid med 
Hokksund, samt deltatt som hjelpemannskap på 2 feltstevner i regi av Hokksund PK. Det var 
lagt opp til 2 stevner, men Aron SK måtte trekke seg på grunn av endrede forskrifter relatert til 
Covid-19.

Det ble med 170 deltakere i Høstfelten, med 476 starter, der Tor Kristiansen var stevneleder. 
KM ble holdt i Revolver og Militær, samt DM i Sp.Pistol, Revolver, Militær. 

Petter Berg oppnådde gullmedalje i Revolver, klasse M, for både KM og DM.
Dag Kristiansen oppnådde sølvmedalje i Revolver, klasse V65, for DM, samt gullmedalje i 
KM. I samme øvelse (KM) så fikk Rune Hammer sølvmedalje for V65. 

Vinner av vandrepokal både i felt og spesialfelt for 2021 er Petter Berg. 



   ÅRSMELDING 2021 FRA LUFTOPPMANNEN

Klubbens aktiviteter og stevner

Pandemien har satt sitt preg på hele klubben, men luftskytingen har vært ekstra hardt 
rammet. Det er Drammen kommunen som har hatt ansvaret for gjennomføring av smittevern i 
Drammenshallen. Kommunen bestemte at hallen måtte være stengt i en lang periode våren 
2021. I tillegg ble hallen benyttet som vaksinestasjon for store deler av befolkningen. I den 
perioden vaksineringen pågikk for fullt, var hallen stengt for all annen bruk. Dette var derfor 
først langt utpå høsten 2021 at vi kunne komme i gang med treningen igjen.

Etter at det ble åpnet for trening i Drammenshallen 18. oktober har det vært god deltagelse på 
treninger. Gledelig er det at det har kommet en del nybegynnere på treninger. 
Cup og klubbmesterskap var planlagt 13.desember, men måtte dessverre avlyses da en 
sentral person i gjennomføringen av arrangementet ble smittet av korona.

Andre stevner og aktiviteter
Grunnet Covid situasjonen har det vært generelt lite stevneaktivitet i 2021. NM ble i sin helhet 
avlyst. 

Vinner av luftpokalen for 2021 blei Terje Manfred Teigen Arnesen.

Håper virkelig at 2022 blir et bedre år!

Even Ruud

Luftoppmannen



   ÅRSMELDING 2021 FRA RIFLEOPPMANNEN

Det har vært liten aktivitet på stevnefronten i riflegruppa .
Vi har bare hatt 3 stevner når det har vært åpent i Drammenshallen.

Ellers har vi trent når det har vært tilgang ihallen.

Vi har også skutt stevner hos Kisen.

Nå venter vi på at denne koronaen skal forsvinne så alt kan bli normalt igjen.

Per Hagen
rifleoppmann



3440 Andre tilskudd
3441 Momskompensasjon
3910 Inntekt anlegg Aron
3915 Kursinntekter nybegynnere
3920 Medlemskontingenter
3930 Inntekter Drammenshallen
3940 Inntekt kiosk
3944 Stevneinntekter bane
3945 Stevneinntekter feltløype
3946 Stevneinntekter Luftpistol
3947 Stevneinntekter Luftrifle
3950 Inntekt fra materialforvalter

4090 Beholdningsendring varelager
4201 Forbundskontigent
4230 Stevneutgifter Bane
4260 Innkjøp kiosk
4270 Treningsutgifter - nybegynnere
4290 Innkjøp av varer for videresalg. Mat.forvalter
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling
5500 Administrasjonskostnader
6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom
6020 Avskrivning på skiveanlegg
6025 Avskrivning annet
6340 Lys, varme
6341 Internett
6370 Vakthold
6390 Baneleie
6540 Drift Drammenshallen
6545 Datautstyr
6550 Drift Aron
6600 Reparasjon og vedlikehold banen
6620 Reparasjon og vedlikehold egne våpen
7400 Tilskudd særforbund (svartkrutt etc)
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Andre kostnader

8050 Annen renteinntekt

Regnskapsår: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 
Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

114 536,98 114 536,98
46 149,00 46 149,00
5 375,00 5 375,00

66 405,00 66 405,00
444 359,34 444 359,34

250,00 250,00
5 400,00 5 400,00

54 045,00 54 045,00
19 513,32 19 513,32
2 380,00 2 380,00
1 450,00 1 450,00

25 963,00 25 963,00
785 826,64 785 826,64

Driftskostnader
52 926,40 52 926,40

-151 550,00 -151 550,00
-216,00 -216,00

-2 914,60 -2 914,60
-17 070,00 -17 070,00
-73 750,00 -73 750,00
-19 500,00 -19 500,00
-5 991,00 -5 991,00

-58 125,00 -58 125,00
-48 253,00 -48 253,00
-6 300,00 -6 300,00
4 928,75 4 928,75

-3 568,71 -3 568,71
-12 475,00 -12 475,00
-1 391,00 -1 391,00
-3 660,00 -3 660,00
-4 470,00 -4 470,00

-72 755,49 -72 755,49
-25 035,00 -25 035,00

-834,00 -834,00
-2 000,00 -2 000,00

-21 777,00 -21 777,00
-2 915,22 -2 915,22
-8 673,83 -8 673,83

-485 369,70 -485 369,70

Driftsresultat 300 456,94 300 456,94

Finansielle poster
4 338,00 4 338,00

 
Ordinært resultat før skatt 304 794,94 304 794,94

Ordinært resultat 304 794,94 304 794,94

Årsresultat 304 794,94 304 794,94

Resultatrapport
Aron Skytterklubb, Drammen 
987465255

Utskrevet av Aron1 Aron1 03.02.2022 20:33:29 Visma eAccounting
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1120 Bygningsmessige anlegg Aron
1121 Påbygg 50m bane
1150 Skiveanlegg
1190 Skiveanlegg
1191 Gressklipper Aron

1460 Varer på lager
1579 Andre kortsiktige fordringer
1749 Andre forskuddbetalte kostnader
1900 Kontanter
1920 Spb.Øst 2310.20.02296
1940 BN Bank 9235.27.88963
1970 DNB 0530.58.50375

2050 Annen egenkapital

2240 Depositum

2400 Leverandørgjeld
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld
2910 Utlegg medlemmer til refusjon
2911 Mellomregning premiepenger

Regnskapsår 01.01.2021 - 31.12.2021 
 
Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Anleggsmidler
513 797,00 -50 000,00 463 797,00

0,00 154 375,00 154 375,00
10 914,00 -10 914,00 0,00

298 710,75 -37 339,00 261 371,75
18 900,00 -6 300,00 12 600,00

842 321,75 49 822,00 892 143,75

 
Omløpsmidler

145 551,60 40 407,40 185 959,00
1 436,00 -1 436,00 0,00

22 274,50 -22 274,50 0,00
2 245,00 100,00 2 345,00

416 384,15 114 955,48 531 339,63
1 032 759,22 105 684,66 1 138 443,88

2 278,59 -99,00 2 179,59
1 622 929,06 237 338,04 1 860 267,10

 
SUM EIENDELER 2 465 250,81 287 160,04 2 752 410,85

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-2 351 917,07 0,00 -2 351 917,07
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 -304 794,94 -304 794,94

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -2 351 917,07 -304 794,94 -2 656 712,01

Gjeld
Langsiktig gjeld

-45 600,00 -9 000,00 -54 600,00
 

Kortsiktig gjeld
-22 274,50 22 274,50 0,00
-45 459,24 21 000,00 -24 459,24

0,00 -15 753,60 -15 753,60
0,00 -886,00 -886,00

-67 733,74 26 634,90 -41 098,84

 
Sum gjeld -113 333,74 17 634,90 -95 698,84

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -2 465 250,81 -287 160,04 -2 752 410,85

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
Aron Skytterklubb, Drammen 
987465255

Utskrevet av Aron1 Aron1 03.02.2022 20:32:36 Visma eAccounting
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Kontrollutvalgets beretning for 2021. 

 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Aron Skytterklubb Drammen sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på 
at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar 
med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. Kontrollutvalget har ikke hatt noen 
fysiske møter i 2021. Pga Covid 19 har vi holdt dialog med telefonsamtaler og e-post. 

Kontrollutvalget har utført følgende handlinger: 

Gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 
det nødvendig å gjennomgå.  Kontrollutvalget har mottatt alle opplysninger som vi har bedt om fra 
idrettslagets styre og har gjennomgått årsregnskapet for 2021.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 
sjekket ved stikkprøver, kontrollert for attestasjon, dokumentasjon. Vesentlige inntekter er 
kontrollert mot avtaler og annen dokumentasjon.  
Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår, og det er avsatt for 
fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som ennå ikke er fakturert/mottatt.  

Balansen viser idrettslagets verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 
dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger 
som er av betydning for å bedømme idrettslagets stilling og resultat.   

Regnskapet viser et overskudd på kr.304 794,94 ,og ved årsavslutning 2021 økte den frie 
egenkapitalen med kr 304 794,94. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Rollefordeling mellom kvinner og menn i styret er ikke ihht til 40% fordelingen som er krav fra NIF. 
Styret har lovet at valgkomitéen har ekstra fokus på dette, og at dette følges opp videre. 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader utover 
det som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 

 

 

 

 



   
 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2021 godkjennes av 
årsmøtet. 

 
Sted, dato:  

Oslo 20.02.22 

 

 

Signatur medlem 1     Signatur medlem 2 

Victor Ektvet Kjær     Folke Fredrik Persson 

 



Konto Tekst Noter Regnskap 2021 Budsjett 2022

Driftsinntekter
3100 Ikke fordelte inntekter
3910 Inntekt anlegg Aron 5 375 10 000
3915 Kursinntekter nybegynnere 66 405 165 000
3920 Medlemskontingenter 1 444 359 460 000
3930 Inntekter Drammenshallen 250 2 500
3940 Inntekt kiosk 5 400 10 000
3944 Stevneinntekter Bane 54 045 40 000
3945 Stevneinntekter Feltløype 19 513 50 000
3946 Stevneinntekter Luftpistol 2 380 10 000
3947 Stevneinntekter Luftrifle 1 450 2 000
3948 Stevneinntekter Svartkrutt 1 000
3949 Stevneinntekter CUP/Klubbmesterskap 10 000
3950 Inntekt fra materialforvalter 25 963 50 000
3960 Diverse inntekter 3 000

Sum salgsinntekter 2 625 141 813 500

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 3 114 537 90 000
3441 Momskompensasjon 4 46 149 40 000

Sum andre inntekter 160 686 130 000
Sum driftsinntekter 785 827 943 500

          Aron Skytterklubb, Drammen 2022

Sum driftsinntekter 785 827 943 500

Driftskostnader
4090 Beholdning varelager 52 926
4200 Startkontigent NM/Hovedrenn -15 000
4201 Forbundskontigent -151 550 -160 000
4202 Kretskontigent 1,5 -32 000
4230 Stevneutgifter Bane -216 -2 500
4231 Stevneutgifter Felt -1 000
4232 Stevneutgifter Luft -500
4233 Stevneutgifter CUP / Klubbmesterskap -9 000
4234 Stevneutgifter Svartkrutt -500
4260 Innkjøp kiosk -2 915 -10 000
4270 Treningsutgifter - nybegynnere -17 070 -50 000
4290 Innkjop av varer for videresalg. mat.forvalter -73 750 -50 000

Sum varekostnader -192 574 -330 500
DEKNINGSBIDRAG 593 252 613 000

Lønns- og administrasjonskostnader
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling -19 500 -20 000
5500 Administrasjonskostnader 7 -5 991 -85 000

Sum lønn og administrasjon -25 491 -105 000

Avskrivning



6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom 6 -58 125 -66 250
6010 Avskrivning på pistoler/skap etc 6 -6 600
6015 Avskrivning på Låser & beslag 6
6017 Avskrivning på inventar 6 -6 300 -6 300
6020 Avskrivning på skiveanlegg 6 -48 253 -48 253

Sum avskrivninger -112 678 -127 403

Andre driftskostnader
6300 Leie lokaler -2 000
6340 Lys, varme 4 929 -35 000
6341 Internett -3 569 -4 000
6370 Vakthold -12 475 -13 000
6390 Baneleie -1 391 -15 000
6540 Drift Drammenshallen -3 660 -17 000
6545 Datautstyr -4 470 -10 000
6550 Drift Aron -72 755 -90 000
6551 Drift Kiosk -2 000
6552 Kjøp våpen -30 000
6560 Kurs/utdanning -10 000
6570 Arbeidsklær og utstyr -10 000
6571 Medlemsarrangementer -2 500
6600 Reparasjon og vedlikehold banen -25 035 -50 000
6620 Reparasjon og vedlikehold egne våpen -834 -8 000
6890 Diverse kostnader -10 000
7320 Reklamekostnader -25 000
7400 Kontingent til Norsk Svartkrutt Union -2 000 -2 0007400 Kontingent til Norsk Svartkrutt Union -2 000 -2 000
7500 Forsikringspremier -21 777 -25 000
7790 Andre kostnader med fradrag -11 589 -12 000

Sum andre kostnader -154 627 -372 500
Sum driftskostnader -292 796 -604 903

Sum kostnader -485 370 -935 403
Sum inntekter 785 827 943 500

Driftresultat 300 457 8 097

Finansinntekt og -kostnad
Finansinntekter

8050 Renteinntekt 4 338 5 000
Sum finansinntekter 4 338 5 000
Netto finansposter 4 338 5 000
Årsresultat 304 795 13 097



Noter 2021 

Aron Skytterklubb, Drammen 
 
Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
Kontingenten inntektsføres fortløpende med totalt innbetalt beløp fra medlemmene for 
fratrekk til Norges idrettsforbund og Buskerud skytterkrets. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For 
andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett ar 
etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 
Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en 
fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 
ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. 
 
Varebeholdninger 
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til anskaffelseskost og virkelig verdi. 
 
Medlemmer 
Antall medlemmer ved årets slutt var 531. 

 

  



Note 1 ‐ Medlemskontingent 
Medlemskontingenter, med krets- og forbundskontingent er beregnet ut fra medlemstall 
ved utarbeidelse av budsjett. 
 
Note 2 – Kompensasjon  
Klubben har i 2021 mottatt støtte i form kompensasjon for avlyste arrangementer grunnet 
COVID. Totalt utgjør dette kr. 54 575,-. Tilskuddet gjelder avlyste stevner i 2020, men ble 
utbetalt i 2021. Kompensasjonen er fordelt på inntektskontoene den dekker tapt inntekt for. 
 
Note 3 ‐ Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 
Grasrotandelen er ført på konto 3440. Grasrotandelen utgjorde i 2021 kr. 63 711,-. Øvrig 
saldo på kontoen er tildelte breddemidler. 
 
Note 4 ‐ Momskompensasjon 
Klubben har i 2021 mottatt kr. 46 149.- i momskompensasjon. 
 
Note 5 ‐ Forbundskontigent 
Medlemskontingenter, med krets- og forbundskontingent er beregnet ut fra medlemstall 
ved utarbeidelse av budsjett. Klubben mottar kretskontingent sent, og denne kostnadsføres 
når den mottas. Det er derfor ikke kostnadsført kretskontingent i 2021. 
 
Note 6 ‐ Avskriving 
 
Klubben har i 2021 investert i oppgradering av baneanlegget med 50m bane. Kostnaden ble 
på kr. 312 500,-, hvorav kr. 150 000,- ble dekket av Spiremidler fra Sparebank1. Grunnet at 
andre anleggsmidler er ferdig avskrevet i 2020/2021, og anlegget ble ferdig sent på året, er 
totale avskrivninger for 2021 lavere enn 2020.  
 
Det er foreslått innkjøp av rifler til luft og metallsilhuett, dette er hensyntatt i budsjettert 
avskrivning for 2022. 
 
Note 7 – Oppussing medlemslokaler Aronsløkka 
 
Det ble ved ekstraordinært årsmøte tildelt kr. 50 000,- til utredning av muligheter for å 
oppgradere klubbens lokaler på Aronsløkka. 
 



INNKOMNE FORSLAG

Forslag 1.

Forslaget omhandler: Anskaffelse og montering av skivestativ

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
I 2021 ble det montert tak over skivene på 50 meter. Til vanlig vil banen være rigga med 5 skiver på 50 
meter og 15 skiver på 25 meter. Dette vil til antakelig dekke behovet under trening. Ved stevner og kurs 
vil det imidlertid være behov for å ha 20 skiver på ett av holdene. Det er relativt enkelt å flytte 
«innmaten» i skivene, men stålet rundt blir det for tungvint å flytte fram og tilbake. 

Det må derfor lages en innretning som gjør at stålet på 25 meter han heises opp eller legges ned når det 
skal skytes på 50 meter. Styret har innhentet tilbud på en slik anordning. Tilbudet følger vedlagt.

En pris på kr. 114.500 eks. mva betyr kr. 143.125 ink. mva. Det kan i tillegg dukke opp noen 
uforutsette utgifter når arbeidet skal utføres.

Styrets vurdering:
Det er frivillige som er funksjonærer på alle stevner og treninger. Disse kan ikke pålegges å bære tunge 
stålplater med risiko for å skade både på rygg og tær. 

Skal man ha et system som er enkelt å betjene, holdbart og sikkert, har styret vurdert at dette må 
konstrueres og monteres av profesjonelle som har kompetanse på området. 

Når nye skivestativer er på plass, vil klubben få en bane som er i førsteklasses teknisk stand og hvor 
man kan tilby skyting på alle programmer både på 50 og 25 meter. Styret vurderer at nye skivestativ er 
en forutsetning for å kunne benytte banen slik årsmøtet forutsatte da det ble vedtatt å bygge tak over 
skiver på 50 meter.

Forslag: Årsmøtet bevilger inntil kr. 150.000 til anskaffelse og montering av nye skivestativ.



Forslag 2.

Forslaget omhandler: Handlingsprogram for Aron skytterklubb 2022 – 2032.

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
Styret har brukt mye tid på å diskutere hvordan man ønsker at Aron skytterklubb skal utvikle seg. 

Styret mener det er viktig at klubben kan tilby forskjellige typer aktiviteter og legge til rette for at et 
stort antall medlemmer finner disse aktivitetene attraktive.

Styret ønsker at flest mulig medlemmer, gjennom demokratiske prosesser, skal være med å bestemme 
hva klubben skal satse på i åra framover.

Styrets vurdering:
Det har ingen hensikt å vedta styringsdokumenter fulle av honnørord og som kun består av generelle 
målsetting. Skal et styringsdokument vedtatt av årsmøtet ha verdi for styret, må det være så konkret 
som mulig slik at årsmøtet gir styret klare oppdrag for å utvikle klubben i den retning årsmøtet ønsker.

Styret vil også anta at de fleste medlemmer finner det mest interessant å diskutere hva man konkret skal 
gjøre i klubben. Samtidig er det viktig å ha noen overordnede mål for hvordan klubben skal utvikle seg.

Styrets øvrige vurderinger framgår av vedlagte forslag.

Forslag: Årsmøtet vedtar handlingsprogram for Aron skytterklubb for perioden 2022 – 2032.

Forslag 3.

Forslaget omhandler: Handlingsplan for Aron skytterklubb 2022.

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
Se forslag 2.

Styrets vurdering:
Styret mener det er riktig at årsmøtet fastsetter en langsiktig plan for utvikling av klubben gjennom et 
handlingsprogram med et tidsperspektiv på 10 år. Alt kan ikke gjøres samtidig, og da er det viktig at 
årsmøtet bestemmer hva styret skal prioritere fra år til år. 

Mens et langsiktig handlingsprogram peker ut en retning for styrets arbeid, skal handlingsplanen si 
hvordan man konkret beveger seg i ønska retning.

Styrets vurdering av hva som bør prioriteres i 2022, framgår av vedlagte forslag.

Forslag: Årsmøtet vedtar handlingsplan for Aron skytterklubb for 2022.



Forslag 4.

Forslaget omhandler: Utbygging av Aronsløkka skytebane.

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: 
For å legge til rette for et godt sosialt miljø i klubben, er det avgjørende å ha et møtested i forbindelse 
med treninger og stevner. Nåværende klubbhus er i dårlig forfatning. Det står dessuten delvis inn på 
naboens eiendom. Dagens klubbhus innbyr ikke til å oppholde seg på banen ut over den tida man 
skyter. 
Klubben har en funksjonell bane for luftskyting i Drammenshallen. Pandemien har vist at det er 
problematisk at eieren av Drammenshallen kan stenge banen uten at klubben har mulighet til å påvirke 
dette. Fri tilgang til banen er også avhengig av åpningstider og de systemene Drammen kommune kan 
godkjenne for adgangskontroll.

Styrets vurdering:
Styret ønsker å tilby medlemmene et moderne klubbhus med gode fasiliteter som WC, kjøkken og et 
trivelig oppholdsrom med direkte tilgang fra standplass. For å få til dette, må nåværende klubbhus rives 
og nytt bygges fra grunnen av. Det er ønskelig å kunne ha en egen luftbane i tilknytning til banen på 
Aronsløkka slik at all baneskyting samles på ett sted og gir klubben full kontroll med tilgang til 
anleggene.
Ekstraordinært årsmøte, gjennomført digitalt i desember 2021, ga styret fullmakt til å starte 
prosjektering av klubbhus og luftbane på Aronsløkka. Styret har engasjert et konsulentfirma til å 
gjennomføre en mulighetsstudie og et forprosjekt. Konsulenten har så langt gitt følgende råd:
- Nåværende klubbhus må rives.
- Det er ikke hensiktsmessig å forsøke å få leid eller kjøpt ekstra areal fra naboeiendommen fordi dette 
vil utløse krav om ny reguleringsplan. Å utarbeide ny reguleringsplan vil bli svært dyrt og ta lang tid. 
Dessuten er det stor risiko for at man ikke får tillatelse til å omregulere et bynært område fra landbruk, 
natur og friluftsliv (LNF) til bygging av klubbhus. Styret deler disse vurderingene og legger til grunn at 
all bygging må skje innfor området som er regulert til skytebane.
- Utbygging er mulig innenfor regulert område.
- Luftbane bør bygges som 2. etasje på eksisterende standplass.
Konsulenten har lovet et skisseprosjekt klart til framlegg på årsmøtet.

Planen er å søke en rammetillatelse for bygging ut fra konsulentens skisser. Skulle søknaden bli avslått, 
har man da begrenset klubbens tap. Konsulenten ser det imidlertid som lite sannsynlig at kommunen vil 
nekte tillatelse til nybygg. 
Straks rammetillatelse er gitt, må man innhente anbud på bygging. Det er styrets oppfatning at man på 
nåværende tidspunkt ikke skal låse seg til byggemetode eller detaljer i utformingen av bygget. 
Detaljprosjektering og anbudskonkurransen må gi svar på disse spørsmålene.
Det er opplagt at utbygging i en slik skala vil koste. Å gi et noenlunde sikkert estimat på kostnadene er 
foreløpig ikke mulig. Ut fra erfaringstall kan man anta at utbyggingen vil koste godt over 1 million. 
Samtidig vil man kunne motta et betydelig beløp i anleggsmidler (spillemidler) og via andre 
støtteordninger. Man vil også kunne redusere klubbens direkte utgifter ved dugnadsinnsats. Styret 
vurderer at riving, maling og innredningsarbeider er noe man kan gjennomføre på dugnad. Selve 
byggeprosessen bør utføres av profesjonelle.



Det er et dilemma for styret at man på den ene siden ønsker å gi årsmøtet og medlemmene så eksakt 
informasjon som mulig. Samtidig vil det skade klubbens posisjon i en anbudsprosess og påfølgende 
forhandlinger med anbydere dersom man har gitt fra seg informasjon om hvor mye klubben er villig til 
å betale for prosjektet. 
Det er likevel ingen tvil om at det kun er årsmøtet som kan vedta bygging og fastsette de økonomiske 
rammene. Dette kan etter styrets oppfatning best løses ved at årsmøtet allerede nå gjør et 
prinsippvedtak om at det skal bygges nytt klubbhus og luftbane. Det er etter styrets mening ikke 
forsvarlig å gå videre i prosessen dersom man ikke er sikre på at årsmøtet virkelig vil gjennomføre 
planene. Det koster tross alt så mye å søke rammetillatelse og gjennomføre en anbudskonkurranse at 
man ikke vil bruke midler på dette uten at det er en klar intensjon om å gjennomføre prosjektet. At det 
kan oppstå uforutsette hendelser som stopper byggingen, virker ikke veldig sannsynlig, men er opplagt 
en risiko man må være villig til å ta. Uansett vil klubbens tap være begrensa til et sted mellom 50.000 
og 100.000 kr hvis prosjektet stoppes på dette tidspunktet.
Når det gjelder pengebruken, antar styret at det viktigste for medlemmene og årsmøtet er hvor mye av 
klubbens oppsparte midler som skal brukes på prosjektet. Hvor store de totale kostnadene blir og hvor 
mye man får i støtte, vil være av underordnet betydning så lenge det ikke brukes mer av egenkapitalen 
enn det årsmøtet har bestemt. Det vil dessuten være umulig å avholde ekstraordinære årsmøter hver 
gang det skjer endring i kostnadsanslag eller i tilsagn om støtte. Styret bør også ha fullmakt til å låne av 
egenkapital eller oppta banklån for å mellomfinansiere bygging fram til spillemidler blir utbetalt.

Styret mener derfor det vil være ryddigst om årsmøtet gir ei rammebevilgning til prosjektet. Det vil si at 
årsmøtet fastsetter en maksimal sum som styret gis fullmakt til å bruke av klubbens oppsparte midler 
for å gjennomføre prosjektet. Skulle det vise seg at dette ikke er tilstrekkelig, må det innkalles til 
ekstraordinært årsmøte som bestemmer om prosjektet skal stanses eller om man vil bevilge ytterligere 
midler. Dette vil først kunne skje etter gjennomført anbudsrunde, og man har da et helt sikre beløp som 
det er mulig å legge fram i full åpenhet. Ved denne framgangsmåten beholder årsmøtet full styring over 
økonomien i prosjektet. 

Hva angår detaljene i utforming av bygger, er dette lite egna til årsmøtebehandling. Oppmennene vil få 
ei sentral rolle ved å diskutere med aktive skyttere hvordan utformingen bør være. Anbudsprosessen vil 
så vise hva som er teknisk og økonomisk mulig. På dette tidspunkt kan det være aktuelt å innkalle til 
medlemsmøte for å velge mellom ulike løsninger dersom det blir aktuelt.

Forslag: 
Styret gis fullmakt til å søke om rammetillatelse for bygging av nytt klubbhus og 10 meter luftbane på 
Aronsløkka. Dersom rammetillatelse blir gitt, har styret fullmakt til å iverksette detaljprosjektering og 
innhente anbud på bygging. Styret kan bruke maksimalt 1.000.000 NOK av klubbens egenkapital til 
bygging av klubbhus og luftbane. Årsmøtet forutsetter at det utføres dugnad og søkes tilskudd til 
bygging. Skulle det likevel vise seg at prosjektet ikke kan gjennomføres uten økt bruk av egenkapital, 
skal årsmøtet beslutte om prosjektet skal stanses eller om det skal bevilges ytterligere midler.
Innenfor den gitte rammen har styret fullmakt til å inngå kontrakt om bygging og igangsette og fullføre 
byggingen. Styret har også fullmakt til å låne av klubbens egenkapital eller oppta banklån for å sikre 
framdrift av prosjektet dersom det går tid fra tilsagn av midler er gitt og til disse blir utbetalt.



Tilbud
Skivestativ Aron 

Skyteklubb
01.2022





Tilbudets omfang:

-Skivestativer montert på eksisterende trebygg (4 stk. a 5 skiver)
-Montering

Tilbudspris: 114 500kr + mva



Handlingsprogram

for

2022 – 2032



Klubbens handlingsprogram

Styret ønsker at årsmøtet skal vedta et handlingsprogram som gir langsiktige føringer (10 år) for 
klubbens arbeid og organisering.

Handlingsprogrammet skal inneholde overordna målsettinger og skal følges opp med en handlingsplan 
hvert år i planperioden. Handlingsplanen må utarbeides sammen med årsbudsjett som gir de 
økonomiske rammene for å gjennomføre de tiltakene som framgår av langsiktig plan.

Handlingsprogrammet bør rulleres hvert 3. - 4. år eller oftere hvis det blir nødvendig grunnet endringer 
i forutsetningene.

Årsmøtet fører kontroll med at planene følges opp gjennom årsberetninger og revidert regnskap.

Figuren viser sammenhengen mellom planverk, styring og drift.

Styringsmåten bygger opp om klubbens verdier ved å styrke demokratiet. Årsmøtet blir ansvarlig for 
klubbens langsiktige utvikling og må foreta prioriteringer fra år til år. Dette gjør at alle medlemmer får 
like muligheter til å påvirke hva som skjer i klubben og kan følge med på hvordan styret utfører de 
oppdragene årsmøtet har gitt.

Handlingsprogram

Klubbens overordna styringsdokument - rulleres hvert 3. - 4. år

Handlingsplan Årsbudsjett

Årsmøtets styringsrett

Årsberetning ÅrsregnskapÅrsmøtets kontollfunksjon

Styrets arbeid mellom årsmøtene



Verdier
Aron skytterklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for 
norsk idrett: 

Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: 

Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

De viktigste verdiene i vårt arbeid i klubben er 

Samhold, trivsel og inkludering.

Verdiene skal hjelpe oss til
 å skape et godt klubbmiljø, der vi tar vare på hverandre
 å skape gode holdninger, som fører til et godt miljø på treninger og i 

konkurranser
 å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
 å ha aktiviteter for alle som er interessert i sportsskyting med pistol og 

rifle
 utbre kjennskap om og skape aksept for skyting som sport
 å fremstå som en velorganisert klubb i alle sammenhenger
 å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår 

spesielle identitet



Handlingsprogrammets programområder

Handlingsprogrammet til Aron skytterklubb er delt inn i fem programområder. Innfor hvert område skal 
årsmøtet vedta mål som det er realistisk å oppnå i planperioden og som bygger opp under klubbens 
overordnede verdier og målsettinger. 

Siden handlingsprogrammet er et langsiktig styringsdokument, vil mange av målene være omfattende 
og ikke kunne gjennomføres på kort tid. Det er gjennom handlingsplan og budsjett for det enkelte år at 
årsmøtet vil konkretisere målene og bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes og når dette skal skje.

Dette handlingsprogrammet har disse programområdene:

P1 – Konkurranseskyting

P2 – Trening og mosjonsskyting

P3 – Rekruttering, opplæring og informasjon

P4 – Miljø

P5 – Styring og administrasjon



Programområde 1 – Konkurranseskyting

Konkurranser, kamper og stevner er en naturlig del av virksomheten til alle idrettslag. Aron 
skytterklubb skal være en klubb som har mange skyttere som deltar i konkurranser.

Mål:

M1.1 Klubben skal tilrettelegge for konkurranser på alle NSFs programmer på pistol og rifle samt 
svartkrutt.

M1.2 Klubben skal arrangere klubbmesterskap i de grener og klasser hvor det arrangeres NM.

M1.3 Klubben skal oppmuntre alle medlemmer – uansett ferdighetsnivå – til å delta i konkurranser.

M1.3 I løpet av perioden skal klubben ha doblet antallet aktive konkurranseskyttere.

M1.4 Klubbens egne stevner skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende reglementer, og 
arrangementene skal ha høy kvalitet hva gjelder teknisk gjennomføring.

M1.5 På klubbens stevner skal det være en trivelig atmosfære der det vises respekt for at skyttere har 
ulike ferdighets- og ambisjonsnivåer

Nødvendige rammebetingelser:

R1.1: Aronsløkka skytebane er klubbens hovedarena. Drammenshallen er tilsvarende arena for 
luftskyting. Banene skal være i god stand til å kunne arrangere konkurranser på alle NSFs programmer 
på 10 meter, 25 meter og 50 meter. For programmer som ikke kan gjennomføres på Aronsløkka eller i 
Drammenshallen, skal klubben samarbeide med andre klubber for å arrangere stevner. Klubben skal 
arbeide for å skaffe et egnet område til feltskyting. Det skal også arbeides for å få en egen bane, som 
klubben eier, for luftskyting.

R1.2: Klubbmesterskap skal som hovedregel arrangeres hvert år og være offentliggjort i terminlista ved 
sesongens begynnelse. Styret har fullmakt til å fastsette regler for klubbmesterskap.

R1.3: Klubben skal gjøre alle medlemmer kjent med klubbens arrangementer og jobbe aktivt for å få 
med flest mulig skyttere på disse og på åpne stevner i andre klubber. Klubben skal utvikle gode 
systemer for å få til dette. Urutinerte konkurranseskyttere skal vies spesiell oppmerksomhet og få 
nødvendig veiledning av erfarne skyttere. Klubben skal sette dette i system.

R1.4: Banen på Aronsløkka må være i god teknisk stand med moderne utstyr som vedlikeholdes og 
oppgraderes. Klubben skal til enhver tid ha et tilstrekkelig antall autoriserte dommere.

R1.5: Styret skal ha instruks for stevneleder som bemyndiger denne til å slå ned på upassende oppførsel 
som er egnet til å frata skyttere gleden ved å delta i konkurranser. Skyttere som ikke etterkommer 
stevneleders henstilling om å vise høvelig oppførsel skal vises bort.



Programområde 2 – Trening og mosjonsskyting

For at Aron skal være en attraktiv klubb for konkurranseskyttere, må klubben tilby gode 
treningsmuligheter. I likhet med alle idrettslag har Aron skytterklubb også medlemmer som ønsker å 
utøve idretten som hobby / mosjon uten å delta i konkurranser. Disse skytterne skal også føle at de blir 
ivaretatt i klubben. 

Alle idrettslag har en del passive medlemmer. For en stor del er dette tidligere aktive som er i en 
livssituasjon der man i en periode ikke prioriterer deltakelse i idrett og som beholder medlemskapet 
fordi de ønsker å komme tilbake seinere. Skytterklubber har en større andel passive medlemmer enn 
andre idrettslag. Det skyldes nok at f.eks. en orienteringsløper kan melde seg ut av O-laget, for så å 
melde seg inn igjen seinere, uten å risikere å bli fratatt kart og kompass i den tida han ikke er medlem. 
Skyttere mister derimot retten til å inneha våpen hvis man ikker er medlem i en klubb.

Aron skytterklubb ønsker å ha en stor andel aktive medlemmer. Likevel er det positivt at passive 
medlemmer ikke melder seg ut, da er det lettere å re-rekruttere dem til aktiviteter i klubben.

Mål:

M2.1 Aron skytterklubb skal tilby sine aktive skyttere gode treningsmuligheter og gjøre det enkelt å 
trene på alle NSFs programmer på rifle og pistol.

M2.2 Alle klubbens medlemmer skal føle seg like velkomne på klubbens baner, enten de trener for å 
vinne NM eller er hobbyskyttere som utelukkende ønsker å skyte noe skudd en gang i blant.

M2.3 I løpet av planperioden skal aktiviteten økes slik at minst halvparten av klubbens medlemsmasse 
har deltatt i klubbens aktiviteter hvert år.

M2.4 Klubben skal ha tilbud om treninger og arrangementer med mer sosialt preg der man ikke 
nødvendigvis skyter de fastsatte programmene til NSF.

Nødvendige rammebetingelser:

R2.1: Aronsløkka skytebane må ha alle fasiliteter lett tilgjengelig og i orden og tilby skytterne mulighet 
til å trene i hele banens åpningstid. Klubben skal ha en egen 10-meterbane der det er de samme 
betingelser for å kunne trene som på Aronsløkka. Klubben må også ha et eget område for trening på 
feltskyting og med våpen som Aronsløkka skytebane ikke er godkjent for, herunder svartkrutt.
I løpet av planperioden skal klubben ha en konkret plan for hvordan man kan tilby skyting innendørs på 
15 og 25 meter til sine medlemmer. Det skal utredes muligheter for å eie, leie eller få tilgang til slik 
bane i offentlige idrettsbygg.

R2.2 Aron skytterklubb skal organisere trening med skyteleder til stede på alle baner. Skytelederen skal 
spesielt vie oppmerksomhet til skyttere som er lite på banen og forsøke å motivere disse til mer 
deltakelse. Alle skyttere skal ha samme informasjon om hva som kreves for å få adgang til banene 
utenom organiserte treninger. Det stilles ikke krav til sportslige ferdigheter for å få adgangstegn til 
banene, men alle som får en slik adgang skal ha gjennomgått nybegynneropplæring eller ha tilsvarende 
opplæring i våpenbruk. De skal også være nøye instruert i hvordan utstyret på banen skal behandles.



R2.3 Klubben skal ha våpen av ulike typer til utlån, ikke bare våpen til nybegynneropplæring. 
Klubbens passive medlemmer skal vite at de kan låne våpen dersom de ønsker å komme i aktivitet. 
Aron skytterklubb skal utvikle systemer for å trekke lite aktive og passive medlemmer med på 
konkurranser og trening.

R2.4 De aktive konkurranseskytterne er ofte motivert av resultater, plasseringer og premier. 
Hobbyskyttere har ofte andre motiver for å skyte. Noen søker et sosialt fellesskap i klubben, noen er 
opptatt av våpenhistorikk, noen synes det er morsomt å skyte på fallfigurer, selvanvisere osv. Aron 
skytterklubb ønsker å inkludere alle som på en eller annen måte er interessert i skyting som 
fritidsaktivitet. Klubben må derfor ha enkelte arrangementer som også appellerer til de skytterne som 
ikke er interessert i å konkurrere.
                                          



Programområde 3 – Rekruttering, opplæring og informasjon

Alle frivillige organisasjoner har behov for å rekruttere nye medlemmer fordi det alltid er et naturlig 
frafall. For Aron skytterklubb er dette behovet akutt når det gjelder aktive rifleskyttere, der det høsten 
2021 kun er 2 aktive, begge i 60-årene.

Pistol har drevet godt med rekruttering og opplæring i flere år. Dessverre er det et stort frafall etter at 
opplæringa er over, og det er rekruttert få aktive konkurranseskyttere.

Aron skytterklubb har en medlemsmasse som i hovedsak består av middelaldrende, etnisk norske 
menn. Det kan gjøre det vanskelig for andre grupper skyteinteresserte å finne en tilhørighet i klubben.

Det er viktig for både rekruttering og allmennhetens holdninger til Aron skytterklubb at klubben er 
synlig og framstår som et seriøst og velorganisert idrettslag.

Mål:

M3.1. Aron skytterklubb skal ha en overordna rekrutteringsstrategi der man tar sikte på å rekruttere nye 
medlemmer slik at klubbens medlemsmasse i større grad gjenspeiler demografien i 
Drammensdistriktet. 

M3.2 Aron skytterklubb skal i løpet av planperioden har rekruttert minst 25 rifleskyttere, hvorav minst 
10 til enhver tid skal være aktive skyttere.

M3.3 Andelen deltakere fra nybegynnerkursene som blir aktive medlemmer i klubben etter endt kurs 
skal være minst 50% ved slutten av planperioden.

M3.4 I løpet av planperioden skal det være etablert ei aktiv ungdomsgruppe i klubben.

M3.5 Aron skytterklubb skal være en synlig aktør innen idretten i Drammen.

Nødvendige rammebetingelser:

R3.1 Det er lite attraktivt for de fleste ungdommer å delta i en forening der det er få unge og mange 
medlemmer i 50 – 60-årsalderen. Det er heller ikke spesielt gjevt å bli klubbmester for kvinner i en 
klubb der to skyttere konkurrerer om tittelen. Aron skytterklubb skal derfor utarbeide en 
rekrutteringsstrategi som retter seg spesielt mot bestemte grupper. Særlig viktig er det å rekruttere 
yngre skyttere dersom klubben skal bestå i framtida.

R3.2 Aron skytterklubb skal ha en plan for opplæring av nye rifleskyttere. Trenere må utdannes også 
for rifle og det må være tilgang på våpen og utstyr for å låne ut til nye rifleskyttere.

R3.3 Opplæringen av nye skyttere skal fortsatt være planmessig og velorganisert. Klubben skal ha 
utviklet et system for overgang fra kurs til aktiv klubbskytter som skjer gradvis og gjør at flere 
nybegynnere enn nå blir aktive i klubben etter endt kurs.



R3.4 Greier man å rekruttere en 15-åring som virkelig fatter interesse for skyttersport, vil klubben 
kunne ha et aktivt medlem i 60 år eller mer. Ungdom er ofte mer søkende og på leit etter aktiviteter og 
sosiale fellesskap enn voksne, som har mer etablerte interesser. Det er derfor naturlig at frafallet i ei 
ungdomsgruppe blir større enn blant voksne. Det er først og fremst luftskyting de yngste kan drive med 
uten følge av foresatte. For å etablere ei ungdomsgruppe må det derfor utdannes trenere som har 
luftskyting som hovedinteresse og som brenner for å få ungdom inn i klubben. De fysiske forholdene 
må også legges til rette for at ei ungdomsgruppe skal ha et sted å samles utenfor standplass.

R3.5 Noen idrettsgrener, særlig fotball, får mye oppmerksomhet i offentligheten. Skyttersport er ofte 
usynlig. Aron skytterklubb skal arbeide for å bli synlige i media, delta på arrangementer, ha åpne 
arrangementer der allmennheten får se hva skyttersport er osv. Det skal alltid formidles at skyting er en 
idrett med sunne verdier og som det er trygt å utøve. I nybegynneropplæringa skal det arbeides med 
hvordan man omtaler skyting som idrett og formidle at våpen er sportsutstyr man bruker utelukkende 
til å utøve en idrett.



Programområde 4 – Miljø

Med miljø menes både ytre miljø (f.eks. forurensning og støy) og indre miljø – det sosiale miljøet i 
klubben.

Når man skal vedta et handlingsprogram for 10 år framover, vil det være mange usikre momenter. Noe 
av det mest sikre er at det vil bli økt fokus på det ytre miljøet i tida framover. Det vil også påvirke drifta 
av Aron skytterklubb.

Alle er enige om at Aron skytterklubb skal ha et godt klubbmiljø. Det ville vært meningsløst om 
årsmøtet vedtok et styringsdokument som sa det motsatte. Samtidig er et godt klubbmiljø noe som ikke 
blir til ved et vedtak på årsmøtet, men noe klubbens medlemmer må skape sammen. Det årsmøtet og 
styret imidlertid kan gjøre, er å legge de ytre forholdene til rette for at det skapes et godt klubbmiljø.

Mål:

M4.1 Aron skytterklubb skal være en foregangsklubb når det gjelder å ta vare på det ytre miljøet på og 
rundt klubbens baner.

M4.2 Det skal være trygt for alle å utøve skyttersport på klubbens baner.

M4.3 Aron skytterklubb skal være kjent som en klubb med godt sosialt miljø.

M4.4 Aron skytterklubb skal tilrettelegge for sosialt samvær i forbindelse med trening og konkurranser.

M4.5 Aron skytterklubb skal ha medlemsmøter / temakvelder med faglig innhold og sosialt samvær.

Nødvendige rammebetingelser:

R4.1 Som alle andre lag og foreninger må Aron skytterklubb ha gode rutiner for avfallshåndtering. 
Skyting har to særlige miljøproblemer: Støy og blyforurensning. Aronsløkka skytebane er en av meget 
få skytebaner i landet som ligger inne i et byområde. Det gir særlige utfordringer med støy fra banen. 
Klubben skal kontinuerlig vurdere støynivået og arbeide med støybegrensende tiltak. Aron skytterklubb 
skal utvikle gode tekniske løsninger for oppsamling og håndtering av bly og ha iverksatt dette i god tid 
før pålegg om tiltak kommer.

R4.2 Aron skytterklubb skal ha baner der det er tatt hensyn til rikosjettfare og hvor utformingen er slik 
at det ikke medfører fare om et skudd går av mens skytteren er i ferd med å sikte seg inn. Alle baner 
skal ha sikkerhetsregler som er lett tilgjengelige for skytterne. Det aller viktigste sikkerhetstiltaket er 
likevel at våpen håndteres forsvarlig. I opplæring og instruksjon skal det legges stor vekt på de 
grunnleggende reglene for sikker våpenbruk. Dette skal også gjelde unge skyttere som får opplæring 
med luftvåpen. 



R4.3 Alle som er funksjonærer ved trening og stevner skal instrueres i å slå ned på oppførsel som andre 
skyttere kan finne støtende. Tillitsvalgte og funksjonærer skal framstå som gode eksempler og opptre 
vennlig mot andre skyttere. J.fr. M2.2, R2.2, M1.5 og R1.5.

Aron skytterklubb er en klubb med mange typer skyting på programmet. I motsetning til andre 
idrettslag som f.eks. kan ha skigruppe og fotballgruppe, har Aron skytterklubb valgt å ikke dele opp 
klubben i grupper med egne gruppestyrer. Det reflekterer et ønske om at skyttere skal kunne delta i 
flere grener og programmer. For å organisere aktivitetene har klubben oppmenn for rifle, baneskyting 
med pistol, feltskyting med pistol og luftskyting med pistol. Oppmennene skal ha et særlig ansvar for at 
skyttere som i utgangspunktet har sin hovedinteresse innen et spesielt område får mulighet til å prøve 
seg på andre skyteøvelser og at de føler seg velkomne, kan låne våpen osv. uansett hvilke øvelser de 
ønsker å prøve. Alle skyttere skal føle at de er med i et stort fellesskap som heter Aron skytterklubb og 
ikke tenke at man er medlem i «feltgruppa» eller «riflegruppa»

R4.4 Viser til R4.3. 
Samtidig må det tilrettelegges fysisk for sosiale møteplasser på banene. Dagens løsninger er ikke 
tilfredsstillende og klubben skal bygge om / bygge nytt klubbhus på Aronsløkka der det skal være 
attraktivt å oppholde seg før og etter treninger og stevner og i pauser.
Klubben skal også samle all baneskyting på Aronsløkka ved at det bygges anlegg for 10 meter skyting i 
tilknytning til eksisterende bane og nytt klubbhus. Klubben skal ikke bare ha en bane som er i 
førsteklasses teknisk stand for trening og stevner, men også ha et anlegg som innbyr til sosialt samvær i 
forbindelse med aktivitetene.
Mange skyttere deltar først og fremst i klubbens aktiviteter fordi de ønsker samvær med andre 
skyteinteresserte. Det skal være mulig å drikke kaffe, pusse våpen og følge med på hva som foregår på 
banen mens man oppholder seg i klubbhuset sammen med andre skyttere. 
Klubben skal etablere systemer som gjør det enkelt å avtale felles kjøring til stevner.

R4.5 Klubbens konkurranseskyttere kan være interesserte i mer kunnskap om trening, mosjonskyttere 
er kanskje opptatt av kunnskap om våpen og mange skyttere lader ammunisjon. Slike temaer kan danne 
utgangspunkt for samlinger med faglig innhold kombinert med sosialt samvær. Klubben skal arrangere 
slike samlinger både for å styrke miljøet i klubben og for å trekke med passive skyttere som kan 
motiveres gjennom slike aktiviteter. Avhengig av deltakelse på slike arrangementer kan de enten holdes 
i egne lokaler eller man kan samarbeide med andre idrettslag om bruk av lokaler.



Programområde 5 – Styring og administrasjon

Styring og administrasjon er ingen mål i seg sjøl. Skal de andre aktivitetene fungere tilfredsstillende, er 
man imidlertid avhengig av god styring og ledelse. For klubbens omdømme er det også viktig at dens 
virksomhet framstår som ryddig og velorganisert.

Mål:

M5.1 Aron skytterklubb skal kjennetegnes ved å ha god styring og ryddig ledelse.

M5.2 Aron skytterklubb vektlegger åpenhet og medlemsdemokrati.

M5.3 Det skal være et tydelig skille mellom styring – som er årsmøtets oppgave – og administrasjon og 
ledelse som er styrets oppgave.

M5.4 Aron skytterklubb skal ha god økonomistyring

M5.5 Aron skytterklubb skal ivareta medlemmenes interesser i forhold til myndighetene i alle spørsmål 
som gjelder skyttersport.

Nødvendige rammebetingelser:

R5.1 Aron skytterklubb skal ha gode rutiner for alt som angår driften av klubben. Det skal finnes 
skriftlig dokumentasjon på hvordan klubben skal drives. Klubben skal ha et oversiktlige systemer for å 
finne fram til nødvendig informasjon. Skriftlig dokumentasjon skal være kortfattet og begrenses til det 
som har nytte for den praktiske driften av klubben. Styremedlemmer og andre tillitsvalgte skal være 
myndiggjorte og kompetente til å ta avgjørelser innen sitt arbeidsområde. Møter i styrer, råd og utvalg 
skal være godt forberedt og effektive og det skal føres referat fra møter.

R5.2 Aron skytterklubb er et samlingspunkt for skyteinteresserte i Drammensområdet. Det er derfor 
naturlig at det er mange ulike interesser blant klubbens medlemmer. Noen ganger vil det oppstå 
interessemotsetninger både om praktiske forhold og om hvilke typer aktiviteter klubben skal velge å 
bruke ressurser på. Det er klubbens medlemmer som, gjennom demokratiske avgjørelser, skal 
bestemme hvordan klubben skal drives. Agenda for styremøter og referat fra styrets møter skal være 
offentlig tilgjengelig og alle medlemmer kan komme med forslag til styret. Det gjelder både forslag til 
saker styret skal arbeide med og konkrete forslag til saker som er til behandling.

R5.3 Årsmøtet er det høyeste besluttende organ i Aron skytterklubb. Styret er forpliktet til å 
gjennomføre det årsmøtet bestemmer, og alle medlemmer må rette seg etter dette. Det er bare årsmøtet 
som kan endre årsmøtevedtak. Skal dette fungere etter hensikten må derfor alle forslag som skal 
behandles på årsmøtet være gjort kjent for medlemmene på forhånd og være godt utredet. 
Aron skytterklubb er en frivillig organisasjon. Det er frivillig å være medlem, og det er også frivillig 
hvor mye innsats det enkelte medlem vil yte i klubben. Årsmøtet må derfor vise tilbakeholdenhet med å 
gjøre detaljerte vedtak som det kan bli vanskelig å gjennomføre fordi det ikke finnes frivillige til å 
uføre det som er vedtatt.



I hovedsak skal årsmøtet gjøre vedtak som fastsetter de overordnede linjene for klubbens drift og 
overlate til styret å utforme de praktiske detaljene. Styret skal på sin side gjøre alt som står i dets makt 
for å gjennomføre intensjonene i årsmøtets vedtak. Det kan tenkes to tilfeller der styret ikke 
gjennomfører årsmøtevedtak:

 Det oppstår en uforutsett hendelse
 Det kommer nye opplysninger som endrer forutsetningene for årsmøtevedtaket i en sak 

I slike tilfeller har styret hastekompetanse, det vil si at man må bestemme hva som skal skje fordi det 
ikke kan innkalles til årsmøte raskt nok til å løse situasjonen.

R5.4 Aron skytterklubb har meget solid økonomi ved inngangen til planperioden. Som det framgår av 
handlingsprogrammet, har klubben mål om å gjennomføre en rekke investeringer for å nå målene i 
handlingsprogrammet. Det betyr at økonomistyringen må være stram for at styret skal ha handlingsrom 
til å gjennomføre planene. 
Årsmøtet må derfor være nøye med å se den årlige handlingsplanen og årsbudsjettet i sammenheng 
med klubbens langsiktige planer. Alle vedtak i årsmøtet må følges opp med bevilgninger i budsjettet.
Alle vedtak som gjøres i styret – med unntak av hastevedtak – skal derfor ha dekning i vedtatt 
årsbudsjett. 

R5.5 Aron skytterklubb er medlem av NSF og NIF. Disse organisasjonene vil derfor ivareta 
medlemmenes interesser i forhold til sentrale myndigheter. Aron skytterklubb må derimot ivareta 
medlemmenes interesser i forhold til lokale myndigheter. Det betyr at styret må følge nøye med på 
kommunale planer og vedtak som kan påvirke rammene for skyttersport. Styret kan komme med 
direkte innspill til kommunen, men vil i de fleste tilfelle være best tjent med å fremme synspunkter via 
Drammen idrettsråd.
Det er en utfordring at våpenloven med forskrifter legger opp til at skytterklubber skal kunne 
dokumentere at medlemmer som søker om å erverve våpen «siste seks månader har gjennomført 10 av 
skyttarorganisasjonen sine organiserte treningar eller konkurransar».
Klubben skal ha gode rutiner for å framskaffe slik dokumentasjon på lik linje med at man har gode 
rutiner for å dokumentere at førstegangssøkere «har gjennomført tryggingsopplæring arrangert 
skyttarorganisasjonen og i minst seks månader har vore medlem i skyttarorganisasjon som har godkjent 
skyteprogram for den omsøkte våpentypen».
Aron skytterklubb skal være tydelig – både i forhold til medlemmer og myndigheter – om at klubbens 
rolle i behandling av våpensøknader er å dokumentere aktivitet. Egnethet til å inneha våpen er det 
myndighetenes oppgave å vurdere. Klubben skal ikke blande seg inn i slike forhold fordi man ikke har 
kompetanse på området.



Vedlegg 1: Gamle planer og årsmøtevedtak

Fram til nå har styret styret etter en utdatert organisasjonsplan og et fusjonsdokument fra den gang 
Åssiden skytterlag og Drammen pistolklubb slo seg sammen.

Man har også forsøkt å holde orden på en rekke mer eller mindre detaljerte vedtak fra årsmøter siden 
fusjonen og fram til nå. Mange årsmøtevedtak gjelder forhold som for lengst er bragt i orden eller ikke 
lenger er aktuelle.

Skal klubben styres slik som forutsatt i dette handlingsprogrammet, er det viktig at man har full klarhet 
i hvilke vedtak man skal styre etter. For å få orden på hvilke vedtak som gjelder, fattes følgende  av 
årsmøtet.

1: Alle tidligere årsmøtevedtak, fusjonsdokumentet og organisasjonsplanen oppheves av årsmøtet i 
2022.

2: Ny organisasjonsplan vedtas som vedlegg til handlingsprogrammet. Det delegeres til styret å 
bestemme hvordan styrearbeidet organiseres.

3: Årsmøtevedtak skal fortrinnsvis innarbeides i handlingsprogrammet og i årlige handlingsplaner. 
Gamle vedtak som skal stadfestes og nye vedtak som ikke passer inn i handlingsprogrammet  
vedlegges som en del av handlingsprogrammet.

4: Årsmøtet i Aron skytterklubb i 2022 stadfester følgende tidligere årsmøtevedtak:

 Aron skytterklubb skal arrangere årlig pokalskyting. Fastsetting av regler og den praktiske 
gjennomføringen delegeres til styret.

 Aron skytterklubb skal arrangere årlig cupskyting og klubbmesterskap. Fastsetting av regler og 
den praktiske gjennomføringen delegeres til styret.

 Aron skytterklubb er medlem i Norsk Svartkruttunion i tillegg til medlemskapet i NSF
 Aron skytterklubb er medlem i Norsk Metallsilhuettforbund NMF

5: Vedtakene i punkt 4, og nye punkt som tilføyes seinere, kan bare endres / oppheves av framtidige 
årsmøter.



Vedlegg 2: Organisasjonsplan.

Aron skytterklubb er medlem i Norges skytterforbund, og dermed også i Norges Idrettsforbund.
Slik NSF er organisert, er Aron skytterklubb en del av Buskerud skytterkrets. Alle medlemmer i Aron 
skytterklubb er automatisk medlemmer i skytterkretsen, NSF og NIF.

Aron skytterklubb er også medlem i Norsk Svartkruttunion. Medlemmer av Aron skytterklubb må  
betale ekstra kontingent for medlemskap i NSU. Det er frivillig for medlemmer i Aron skytterklubb om 
man ønsker å være medlem i NSU.

Aron skytterklubb er også medlem i Norsk Metallsilhuettforbund. Medlemmer av Aron skytterklubb 
må  betale ekstra kontingent for medlemskap i NMF. Det er frivillig for medlemmer i Aron 
skytterklubb om man ønsker å være medlem i NMF.

Aron skytterklubb har ikke grupper for de enkelte skyttergrener. Alle medlemmer står fritt til å delta i 
flere skytegrener.

Aron skytterklubb har oppmenn som er medlemmer av styret og som ivaretar praktisk organisering av 
ulike grener og programmer. Klubben har disse oppmennene:

 Rifleoppmannen har ansvaret for alle rifleprogram
 Luftoppmannen har ansvar for all luftskyting med pistol
 Feltoppmannen har ansvar for feltskyting med pistol 
 Baneoppmannen ar ansvar for alle pistolprogrammer på bane 

Aron skytterklubbs lover og styreinstruks gir ytterligere detaljer om organiseringen. Lovene vedtas av 
årsmøtet og styret fastsetter styreinstruksen.

Aron skytterklubb har følgende faste komiteer og utvalg:
 Kontrollutvalg
 Valgkomite
 Hederstegnskomite

Styret gis myndighet til å nedsette andre utvalg og komiteer ved behov.





Handlingsplan

for

2022



Om handlingsplanen

Handlingsplanen er årsmøtets konkretisering av hva styret skal jobbe med i 2022 for å nærme seg 
målene i klubbens handlingsprogram 2022 – 2032. Både økonomi og tilgang på frivillige som skal 
utføre oppgaver, gjør at man ikke kan jobbe med alle målene i handlingsprogrammet samtidig. 

I styrets forslag til handlingsplan er det lagt inn nødvendige midler i årsbudsjett for 2022. Årsmøtet står 
sjølsagt fritt til å endre både handlingsplan og budsjett. Det må imidlertid være en forutsetning at alle 
tiltak som innarbeides i handlingsprogrammet av årsmøtet følges opp med bevilgninger i årsbudsjettet.

Styret finner det riktig å påpeke at alt arbeid som gjøres i Aron skytterklubb er frivillig arbeid. Alle 
tiltak som skal gjennomføres forutsetter derfor at medlemmer er villige til å stille opp for å få tiltaket 
gjennomført. Styret vil gjøre alt som står i dets makt for at årsmøtets vedtak gjennomføres, men må ta 
forbehold om at det vil være mulig å få frivillige til å delta i tiltakene for at handlingsplanen skal kunne 
gjennomføres.

Det er dessverre fortsatt nødvendig å ta forbehold om at tiltak kan bli avlyst / utsatt grunnet pandemien.

Prioriteringer i 2022

Under pandemien har det vært store restriksjoner på hvilke aktiviteter klubben har kunnet gjennomføre. 
Det har ført til at færre medlemmer enn tidligere har deltatt på stevner og trening. Dette er en trend 
styret mener det er viktig å snu.

Økt aktivitet vil derfor være et stikkord for alle tiltak som planlegges i 2022.

Styret ønsker å bygge nytt klubbhus med tilhørende 10 meter luftbane på Aronsløkka. Dette behandles 
som egen sak på årsmøtet 2022. Etter styrets mening er et moderne klubbhus med direkte adgang fra 
banene et viktig tiltak for at medlemmene skal trives på Aronsløkka og at vi skal få flere aktive skyttere 
i klubben. Et slikt prosjekt vil være svært arbeidskrevende for styret og man bør derfor ikke legge opp 
til at andre store prosjekter startes opp før klubbhuset er ferdig.

Aron skytterklubb skal ha et tilbud til både rifleskyttere og pistolskyttere. Aktiviteten på rifle er nå så 
lav at styret mener det må ha topp prioritet å rekruttere flere rifleskyttere i 2022.

De øvrige tiltakene styret foreslår omhandler forhold som man kan si går under betegnelsen «daglig 
drift» men som vi mener vil kunne føre til økt aktivitet og et bedre sosialt miljø i klubben.



Programområde 1 – Konkurranseskyting

I løpet av 2022 skal Aron skytterklubb:
 Ha 6 dager hvor det arrangeres klubbstevner på Aronsløkka
 Ha 18 dager hvor det arrangeres åpne stevner på Aronsløkka
 Arrangere 2 feltstevner på banen til Hokksund pistolklubb
 Være medarrangør i 2 feltstevner som Hokksund pistolklubb arrangerer
 Arrangere klubbmesterskap, cup og pokalskyting
 Arrangere minst 1 luftpistolstevne pr. mnd. i sesongen.
 Arrangere 1 luftrifletstevne pr. mnd. i sesongen og minst 1 stevne på 50 meter.
 Ta i bruk klubbens side på Facebook for å etablere et system der medlemmer kan tilby eller be 

om skyss til åpne stevner
 Tilby gratis dommerkurs til alle medlemmer som ønsker det

Programområde 2 – Trening og mosjonsskyting

I løpet av 2022 skal Aron skytterklubb:
 Ha 4 arrangementer på Aronsløkka med uhøytidelige konkurranser og sosialt samvær
 Oppfordre alle aktive medlemmer som skal delta på disse dagene om å invitere minst ett 

medlem hver som de kjenner fra tidligere og som ikke lengre er aktive i klubben.
 Ha organisert trening på baneprogrammene på mandager og onsdager i sesongen. De 

organiserte treningene framgår av klubbens aktivitetskalender.
 Tilby utlån av våpen på minst 2 treninger pr. måned på mandag / onsdag i sesongen. Datoene 

framgår av klubbens aktivitetskalender.
 Ha på plass et system der man enkelt kan bytte skiver fra 25 meter til 50 meter
 Nedsette ei gruppe som leiter etter område for feltskyting innen grensene til Drammen 

kommune.

Programområde 3 – Rekruttering, opplæring og informasjon

I løpet av 2022 skal Aron skytterklubb:
 Arrangere nybegynnerkurs for rifle 
 Kjøpe inn 3 luftrifler som klubbvåpen
 Arrangere 4 nybegynnerkurs for pistol
 Tilby gratis trenerutdanning for alle medlemmer som ønsker det
 Rekruttere ei gruppe frivillige som ønsker å starte ei ungdomsgruppe
 Sørge for at trenerteamet prøver å kontakter alle passive medlemmer som har gått på kurs de 5 

siste åra, tilbyr oppfriskningskurs og utlån av våpen og gjør oppmerksom på de 4 
arrangementene med uhøytidelig skyting.

 Skrive minst to reportasjer om aktivitet i klubben som man prøver å få inn i lokalavisa.
 Arrangere  åpen dag på Aronsløkka.
 Være representert med stand på Elvefestivalen.



Programområde 4 – Miljø

I løpet av 2022 skal Aron skytterklubb:
 Skaffe seg bedre kunnskaper om regler for oppsamling av bly
 Prosjektere - og om mulig påbegynne bygging av - nytt klubbhus med luftbane
 Arrangere skyting med sosialt samvær etterpå
 Arrangere minst en klubbkveld med faglig innhold
 Arrangere reine sosiale treff på Aronsløkka

Programområde 5 – Styring og administrasjon

I løpet av 2022 skal Aron skytterklubb:
 Gå gjennom og revidere klubbens styringsdokumenter
 Opprette elektronisk dokumentarkiv
 Evaluere bruk av Handlingsprogram og Handlingsplan som styringsverktøy
 Utvikle en metode for å måle og rapportere måloppnåelse i handlingsplanen



Valgkomiteens innstilling til valget 2022

Styre

Verv Nåværende Valgt år Valgt for Innstilling Velges for Kommentar

Leder Vidar Norman Skai 2021 1 år Vidar Norman Skai 1 år Gjenvalg

Nestleder Heikki Andre Toivonnen 2021 2 år Ikke på valg

Sekretær Tor Orsten 2020 2 år Tor Orsten 2 år Gjenvalg

Kasserer Håkon Helgerud 2021 2 år Ikke på valg

Baneansvarlig Mikkel Bast 2020 2 år Mikkel Bast 2 år Gjenvalg

Baneoppmann Erik Sveum 2020 2 år Erik Sveum 2 år Gjenvalg

Luftoppmann Torgrim Rønning 2021 2 år Ikke på valg

Feltoppmann Jonny Ahmed 2021 2 år Ikke på valg

Rifleoppmann Per Hagen 2020 2 år Per Hagen 2 år Gjenvalg

Materialforvalter Petter Berg 2021 2 år Ikke på valg

Vara 1 Even Ruud 2021 2 år Ikke på valg

Vara 2 Wenche Solbakken 2020 2 år Wenche Solbakken 2 år Gjenvalg

Vara 3 Kato Tuveng 2021 2 år Ikke på valg

Øvrige verv

Hederstegn (leder) Vidar Norman Skai 2021 1 år Vidar Normann Skai 1 år Følger lederverv

Hederstegn Wenche Solbakken 2020 2 år Wenche Solbakken 2 år Gjenvalg

Hederstegn Tore Østvold 2021 2 år Rune Hammer 1 år Ny

Kontrollutvalg Runar Kleverud 2021 1 år Eigil Jensen 1 år Ny

Kontrollutvalg Victor Ektvedt Kjær 2021 1 år Victor Ektvedt Kjær 1 år Gjenvalg

Kontrollutvalg (vara) Folke Person 2021 1 år Folke Person 1 år Gjenvalg

Valgkomite (leder) Geir Ove Næss 2021 1 år 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Valgkomite Tor Michael Kristiansen 2021 1 år 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Valgkomite Jonny Skevik 2021 1 år 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Valgkomite (vara) Rune Hjelle 2021 1 år 1 år Velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

Repr. Idrettsrådet Utnevnes av styret

Repr. Idrettsrådet Utnevnes av styret

Repr. Idrettsrådet Utnevnes av styret


