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Om handlingsplanen

Handlingsplanen er årsmøtets konkretisering av hva styret skal jobbe med i 2023 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 2023 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.

Prioriteringer i 2023

Økt aktivitet vil være et stikkord for alle tiltak som planlegges i 2023.

Pandemien førte til synkende aktivitet i alle frivillige lag og organisasjoner. Dette har også prega Aron 
skytterklubb. I 2022 ble det gjort et omfattende arbeid for å få i gang stevneaktiviteter og organiserte 
treninger. Dette arbeidet vil bli videreført og utvikla i 2023. Styret ønsker å vri aktiviteten mot flere 
klubbaktiviteter og noen færre åpne stevner da tilbudet til aktive konkurranseskyttere også blir ivaretatt 
med åpne stevner i andre klubber i nærheten.

Årsmøtet i 2022 besluttet å gå videre med planlegging og bygging av klubbhus og luftbane på 
Aronsløkka. Styret har arbeidet mye med dette, og det er fremmet egen sak for årsmøtet i 2023 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. Muligvis må man etablere et midlertidig skytefelt mens 
bygginga pågår. 

Bygginga vil gjøre et stort innhogg i klubbens oppsparte midler. Driften av det ferdige anlegget vil også
øke klubbens faste utgifter. Det er derfor ikke rom for store investeringer ut over klubbhus med 
luftbane og område for feltskyting de nærmeste åra. 

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 2023. Dette arbeidet stoppet 
opp i 2022 grunnet sykdom.

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 2023 skal Aron skytterklubb:
 Ha minst 4 dager hvor det arrangeres klubbstevner på Aronsløkka 
 Ha 15 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.
 Bruke klubbens side på Facebook så medlemmer kan tilby eller be om skyss til åpne stevner
 Lære opp minst 5 medlemmer til å bruke elektroniske skiver til stevner på luft

Programområde 2 – Trening og mosjonsskyting

I løpet av 2023 skal Aron skytterklubb:
 Ha 8 arrangementer på Aronsløkka med uhøytidelige konkurranser og sosialt samvær T
 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 1 trening pr. uke på mandag / onsdag i sesongen. Datoene 

framgår av klubbens aktivitetskalender.
 Finne et område for feltskyting innen grensene til Drammen kommune.

Programområde 3 – Rekruttering, opplæring og informasjon

I løpet av 2023 skal Aron skytterklubb:
 Arrangere nybegynnerkurs for rifle 
 Arrangere 4 nybegynnerkurs for pistol  
 Utvikle ordninger som gjør at flere nybegynnere blir aktive etter endt kurs
 Tilby gratis trenerutdanning for alle medlemmer som ønsker det
 Kjøpe inn 2 junior luftpistoler, 1 spesialpistol og 1 revolver.
 Arrangere  åpen dag på vår og høst på Aronsløkka.
 Få pressedekning av åpen dag og åpningsstevnet på 50 meter.



Programområde 4 – Miljø

I løpet av 2023 skal Aron skytterklubb:
 Detaljprosjektere klubbhus / luftbane med tanke på byggestart i 2024
 Utarbeide en plan for å fjerne nåværende klubbhus og tak på standplass slik at bygninger og 

materialer i størst mulig utstrekning kan gjenbrukes
 Utrede muligheter for solstrøm i nybygget på Aronsløkka
 Arrangere skyting med sosialt samvær etterpå
 Arrangere minst en klubbkveld med faglig innhold
 Arrangere reine sosiale treff på Aronsløkka
 Tilby gratis førstehjelpskurs til medlemmene

Programområde 5 – Styring og administrasjon

I løpet av 2023 skal Aron skytterklubb:
 Ta i bruk elektronisk dokumentarkiv i all administrasjon og koble mest mulig mot klubbens 

hjemmesider
 Alle opplæringsplaner i klubben gjennomgås og legges i dokumentarkivet
 Utvikle metoder for å innhente aktuell statistikk som beslutningsgrunnlag for strategisk 

planlegging
 Utvikle en metode som gjør at man enkelt kan ha fortløpende resultatservice fra klubbstevner 

og oppdatert stilling i cup tilgjengelig på klubbens hjemmesider
 Innføre system for elektronisk registrering av aktivitet
 Gjennomgå styreinstruks med nytt styre, forta delegeringer og gå gjennom rutiner 
 Søke om byggetillatelse for klubbhus / luftbane
 Søke om spillemidler og økonomisk støtte til klubbhus / luftbane
 Ha utarbeidet alle anbudsdokumenter til bygging av klubbhus / luftbane


