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ÅRSBERETNING 
 

Stevner 
Klubben arrangerte i alt 6 stevner i løpet av 2016. 
 
Det var i alt 26 utøvere fra klubben som deltok på stevner, med totalt 88 stevnestarter. 
 

Resultater 
Utøverne oppnådde følgende resultater: 
 
4 KM gull 
1 KM sølv 
2 KM bronse 
1 NNM gull 
1 NNM sølv 
2 4.plass NM 
 

3D-dyr 
Vi fikk kr 20000 i sponsing fra HSB til innkjøp av 3D-dyr. Det ble kjøpt inn 8 dyr, samt at vi fikk 2 
godt brukte dyr fra kretsen. 
 

Kursing 
Klubben arrangerte aktivitetslederkurs våren 2016, og fikk utdannet 9 aktivitetsledere (Katarina, 
Trine, Ida, Tore, Asbjørn, Hilde, Asgeir, Knut Morten og Geir).  



Nybegynnerkurs 
Vi avholdt 2 kurs høsten 2016, med til sammen 15 deltakere. 
 
Kursene holdes av Geir og Trine. 
 

Annet 
Klubben har inngått en avtale med kommunen hvor vi holder én trening i uka for 
funksjonshemmede. I første omgang skal dette gå over 10 uker, så blir det en evaluering av 
ordningen. 
 
Dette skulle egentlig starte opp i november 2016, men ble utsatt. Det er nå startet opp (januar 
2017). 
 
Trine og Asbjørn styrer dette prosjektet. 
 

 

  



REGNSKAP 
Se vedlegg. 
 

BUDSJETT 
Se vedlegg. 

 

  



INNKOMMENDE SAKER 

Medlems- og treningsavgift 
Forslaget går ut på å dele opp medlemsavgiften i to deler, som er vanlig i klubber og idrettslag: 
 
Medlemsavgift: kr 200 
Treningsavgift: kr 800 
 
Det åpner opp for støttemedlemskap. 

3D-løype / uteområde 
Vi trenger å finne et område til bruk for 3D-skyting. Det optimale er å ha både 3D-løype og 
vanlig skiveskyting samlet. Det foreslåes å sette sammen en komite på 2 medlemmer som 
følger opp saken. 
 

Flerbrukshall på Gruben 
Gruben IL ønsker å sette opp flerbrukshall på gruben, og ønsker at vi skal ha treninger der. 
 
Vi vil få tilrettelagt bane ferdig rigget, og ferdig oppmålt, klar til stevner. Samt lagringsplass. Det 
koster imidlertid, foreløpig anslag er kr 1500.  
 
Årsmøte anmodes til å komme fram til en beslutning om klubben skal gå videre med planer om 
å lokalisere seg hit, eller avslutte prosessen. 
 

  



VALG 
Styre for 2016 har bestått av: 
 
Geir Klingenberg, leder 
Asbjørn Hansen, nest-leder 
Katarina Stål, kasserer 
Rigmor Gjerstad, styremedlem 
Remi Knapstad, varamedlem 
 
Innstilling for 2017 er: 
 
Asbjørn Hansen, leder 
Geir Klingenberg, nest-leder 
Katarina Stål, kasserer 
Rigmor Gjerstad, styremedlem 
Remi Knapstad, varamedlem 
 


