
STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTET 15. MARS 2023. 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2022:

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
*Torgrim Rønning har hatt permisjon fra vervet og Even Ruud har fungert som luftoppmann.

Andre tillitsvalgte:
Valgkomite: Geir Ove Næss (leder), Tor M. Kristiansen, Håvard Ellingsen, Rune Hjelle (vara).
Herderstegnkomite: Vidar Skai, Wenche Solbakken, Rune Hammer
Kontrollkomite: Victor E. Kjær, Eigil Jensen, Folke Fredrik Person (vara)

Styremøter:
Fra årsmøtet 2022 og fram til årsmøtet 2023 er det avholdt xx styremøter og en rekke 
telefonkonferanser mellom medlemmer i styret.

Måloppnåelse:
Årsmøtet 2022 vedtok en handlingsplan. Styret vil rapportere på måloppnåelse i henhold til planen og 
kommentere en del saker spesielt. 

Det er med glede styret kan melde om at man når har fullført arbeidene på banen slik at man fra neste 
sesong kan bruke både 25-meter og 50-meter med 20 skiver. Det er montert en skiveheis som gjør at 
skivene på 25-meter kan sveives opp ved behov for bruk av 50-meter. 
Dette arbeidet ble mer omfattende enn beregnet da det viste seg at fundamentene for taket over skivene 
på 25-meter ikke ville kunne bære et heisbart skivesystem. Det måtte derfor graves og støypes nye 
fundamenter før skiveheisen kunne monteres. Under gravearbeidene viste det seg at det sto mye vann i 
grunnen, og det ble nødvendig å legge ny drenering på deler av banen.
Skiveheisen er kjøpt og montert innen budsjettrammene. Støyping av fundamenter har i all hovedsak 
blitt dekket av midler avsatt til vedlikehold av banen. Ekstra graving og drenering har ført til 
budsjettoverskridelse. Dette er klarert med kontrollkomiteen.

Det legges fram en egen orienteringssak om arbeidet med nytt klubbhus og luftbane.



Programområde 1 – Konkurranseskyting
Mål Oppnådd

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 

Målene er nådd når det gjelder stevnearrangementer på pistol og på luftrifle. 50-meterbanen har ikke 
blitt ferdigstilt i tide til å arrangere riflestevne på 50 meter. Styret har bestemte å bruker Facebook til å 
avtale skyss til stevner og systemet er klart til kommende sesong.  13 medlemmer er interessert i 
dommerkurs. Dette er meldt inn til kretsen. Kretsen har utsatt dommerkurs i påvente av nytt reglement.

Programområde 2 – Trening og mosjonsskyting
Mål Oppnådd

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.

Det har ikke vært kapasitet til å arrangere «sosial skyting» i år.  Vi har hatt for mange approberte 
stevner og vil vri innsatsen mot flere klubbstevner og færre åpne stevner neste år.  Styret vedtok ei 
ordning med vakter på organiserte treninger og våpenutlån. Dette er iverksatt. 



Programområde 3 – Rekruttering, opplæring og informasjon

Mål Oppnådd

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.

Nybegynnerkurs for rifle var planlagt med teoridelen av sikkerhetskurset sammen med pistolkurset i 
høst, men måtte avlyses grunnet sykdom. Kurset planlegges gjennomført våren 2023. Det er foreløpig 
ingen som har meldt interesse for å starte ei ungdomsgruppe. Styret oppfordrer stadig interesserte til å 
melde seg. Trenerteamet har ikke kapasitet til å kontakte hver enkelt fra tidligere kurs. Informasjon om 
stevner sendes på Spond til nybegynnere og tidligere års nybegynnere.
Styret har ikke hatt kapasitet til å ha stand under Elvefestivalen eller ha åpen dag. Det var planlagt 
reportasjer om åpen dag og åpningsstevne på 50 meter. Begge ble avlyst.

Programområde 4 – Miljø
Mål Oppnådd

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

Leder har innhentet informasjon om blyoppsamling og hatt med en sakkyndig på befaring. Det er ei 
klar anbefaling om å vente med tiltak til reglene kommer. 
Prosjektering av klubbhus pågår. Se egen sak. 
Den planlagte klubbkveld i november med tema «lading» må utsettes fordi Interjakt ikke har nødvendig
utstyr på plass for å gjennomføre dette i høst.



Programområde 5 – Styring og administrasjon
Mål Oppnådd

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

Oppsummering av måloppnåelse:
Styret er tilfreds med høy grad av måloppnåelse på områdene konkurranseskyting, trening og 
administrasjon. Styret er ikke fornøyd med at man i liten grad har greid å gjennomføre arrangementer 
med mer sosialt tilsnitt. Dette er helt klart noe man må forbedre til neste år. At noen arrangementer må 
avlyses / utsettes grunnet manglende kapasitet, ser ikke styret som noe stort problem i et år der man har
arbeidet mye med byggeprosjekt og ferdigstilling av banen på 25- og 50-meter. Et handlingsprogram 
bør være så ambisiøst at ikke alle mål nås hvert år.

Statistikk

Klubbens medlemstall pr. 31.12.22 var 568.
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:

År 2019 2020 2021

Medl. 449 554 535

Årsmøtet 2022 vedtok at et overordnet mål var økt aktivitet i klubben. Vi har ikke historiske tall for 
aktivitet, men starter med å måle dette i 2022 og vil seinere kunne sammenligne tallene. Årene 2020 og
2021 var preget av pandemien, og styret mener det gir liten mening å foreta telling for disse årene.

Stevner

Gren Åpne stevner Starter åpne Klubbstevner Starter klubb

Pistol, bane 43 628 2 3

Pistol, felt 2 691

Luftpistol 63 6 1 5

Luftrifle 6 16

Trening
Det skilles ikke mellom egentrening og organisert trening. En person som har trent 6 ganger på banen 
er registrert som 6 treninger, og 8 personer som har deltatt i ei organisert trening er registrert som 8 
treninger. Det er grunn til å anta at det reelle tallet er høyere enn det som er registrert, fordi noen 
skyttere av og til glemmer å «skrive seg inn i boka».



Sted Ant. treninger

Aronsløkka 1843

Drammenshallen 860

SUM 2703

Aktive skyttere
Styret har definert en «aktiv skytter» som en skytter som har deltatt i minst ett åpent stevne.

Gren Ant. aktive

Pistol, bane 28

Pistol, felt 37

Luftpistol 16

Rifle 2

Luftrifle 2

Nybegynnere

Antall kurs 4

Deltakere 83

Deltakere, fullført 24

Takk!

Styret vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer som på en eller annen måte har hjulpet til så 
vi har kunnet gjennomføre de aktivitetene vi har hatt i 2022. Det gjelder trenere for nybegynnere, 
vakter på organiserte treninger på Løkka og i Drammenshallen, dommere og funksjonærer til bane- og 
feltstevner og ikke minst alle som har gjort en fantastisk dugnadsinnsats for å holde banene i orden.

Uten den frivillige innsatsen som medlemmene bidrar med, ville det vært umulig for styret å drifte 
klubben!

Sportslige resultater.
Klubbens skyttere har vært representert på en rekke åpne stevner i 2022. Det vil føre for langt å gå inn 
på enkeltresultater, men man kan fastslå at en del av klubbens skyttere hevder seg meget bra i disse 
stevnene.



Norsk rekord
Rune Hammer satte norsk rekord på Hurtig fin i klasse V55 med 561 poeng i 2019. Grunnet endrede 
veteranklasser og korona, ble ikke rekorden godkjent før i juli 2022. Styret gratulerer!

Klubbmestere 2023

Åpen klasse Kvinner Veteran
Felt fin Petter Berg Marit Borgersen Tor M. Kristiansen
Felt grov Mikkel Bast Rune Hammer
Felt militær Petter Berg Rune Hammer
Felt revolver Petter Berg Rune Hammer
Felt spesialpistol Petter Berg
Felt spesialrevolver Petter Berg
Felt magnum 1 Tor M. Kristiansen
Felt magnum 2 Petter Berg
Fripistol B Erik Sveum
Silhuettpistol Rune Hammer
Standardpistol Erik Sveum
VM fin Espen Børsum Jensen Marit Borgersen
VM grov Petter Berg
Hurtig fin Mikkel Bast
Hurtig grov Erik Sveum

Cup 2022
Petter Berg vant cupen i 2022
Kun 4 skyttere fullførte cupen med 5 tellende resultater. 
Ingen nybegynnere stilte opp i nybegynnercupen

Pokalskyting 2022
Felt Petter Berg
Spesialfelt Petter Berg
Luftpistol Terje Manfred Teigen Arnesen
Baneskyting Rune Hammer

KM og DM
Oversikt foreligger ikke fra kretsen.

NM Bane
Rune Hammer - sølv i VM Fin i klassen V65.
Rune Hammer - sølv i VM Grov i klassen V65.
Rune Hammer - bronse i hurtig grov i klassen V65.

NM Luftpistol
Terje Manfred Teigen Arnesen Sølv Åpen
Geir Ove Næss Bronse  V55
Rune Hammer  Sølv V65
Erik Sveum, Geir Ove Næss & Jonny Skevik Sølv  Lag Veteran



NM Sprintluft
Erik Sveum Sølv  V55
Rune Hammer Gull V65
Per Hagen Sølv V65 - rifle

NM Luftrifle 
Per Hagen Sølv V65

Para-skyting
Espen Børsum Jensen har representert Aron skytterklubb og deltatt på det norske landslaget.
Lista over oppnådde plasseringer er imponerende:

NM finpistol: 1. plass
NM fripistol: 1. plass
NM luftpistol: 2. plass
EM 10 Vikingskipet Hamar:

 Luftpistol 17. plass
 Luftpistol mixed team: 4. plass
 Luftpistol standard: 9. plass

Verdenscup München:
 Finpistol 8. plass (og med dette kval til VM)
 Luftpistol 24. plass
 Luftpistol standard 19. plass
 Fripistol 14. plass

Verdensmesterskap Al Ain (UAE):
 Luftpistol: 45. plass
 Finpistol: 29. plass


