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Styrets sammensetning 
Leder: Per Erik Bjurstrøm  

Nestleder: Roger Sundsmoen 

Styremedlemmer: Anita Johannessen, Bjørn Roar Vee, Anita Bjurstrøm, Ulf Christensen, Yngve Holst 

Johansen, Trygve Hagness, Endre Holmen og Ole Løvaas 

Valgkomité: Are Christensen og Robin Haugen  

Utmerkelseskomitè: Willy Maage Alfsen, Jon Arne Gustavsen, Anita Bjurstrøm og Ståle Hansen(vara) 

Revisorer : Ståle Hansen og Bjørn Johannessen  

Styrets arbeid 
Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter hvor rundt 20 saker er behandlet. Styremøtene har blitt avholdt fysisk 

og digitalt, samt at vi har hatt god kontakt via telefon og epost.  

Aktivitet 

Sikkerhetskurs og utdanning 
Vi har avholdt 1 sikkerhetskurs med til sammen 9 deltakere.  

Stevneaktivitet 
Vi gjennomførte ett stevne i oktober hvor det ble avholdt klubbmesterskap i alle grener, KM i 

fin/grov og DM i grovfelt.  

Aktivitet feltløypa og 25-metersbane 

Feltløypa er etter dugnader siste året i relativt god stand, men det må selvsagt gjøres en befaring når 

vinteren er over og snøen er borte. Vi må nok regne med et par dugnader for å holde løypa vedlike  

også kommende sesong. Tilstanden på løypa bør holdes i samme eller bedre stand som året i 

forveien. Det er ikke lagt noen store planer for heving av standarden i kommende sesong, men vi har 

snakket om å bygge nytt på standplass 10. Det er pr dags dato ikke laget konkrete planer for hva som 

skal gjøres eller når dette skal gjøres. I tillegg til vedlikehold og reparasjoner av skivestativer og bord 

etc. er det blitt felt noe skog for å bedre forholdene i feltløypa. 

Når det gjelder vendeskiveanlegget så er vi fortsatt ikke helt i mål. Vi har problemer med at skivene 

ikke stopper i riktig posisjon. Dette er et problem som involverer flere personer og det er ikke 

realistisk at vi får løst dette før det blir vår/sommer og snøfritt. Vi vet at vi skal klare å løse 

problemet, men er ikke helt sikre på om vi klarer dette med å bruke el-motor. I verste fall må vi gå 

over til å bruke kompressor og luftsylinder. Dette vet vi at fungerer, men vi hadde et håp om å få det 

til ved bruk av el-motor for å slippe de utfordringer som kommer ved å velge luftsylinder, i form av 

kondens og korrosjon som følge av store variasjoner i temperatur. Det er flere personer (Bjørn 
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Johannessen og Ståle Hansen er selvsagt blant disse) som jobber med å finne løsninger på dette 

allerede. Hele vendeskiveanlegget er blitt malt i en lys gråfarge og det er montert lys som belyser 

skivene. 

Vi har 3 stk. selvanvisere for grovkaliber som skal monteres (støpes fast). Dette vil også bli gjort når 

vi kommer inn i den varme årstiden. 

Per Erik har utenom oppsatte dugnader i tillegg gjort en formidabel jobb med drenering av vann i 

områdene inngang til standplass 2 i feltløype, hele standplassområdet, vei opp til anlegget og 

parkeringsplasser.  

Det er gravd ned trekkerør, samt trukket kabel på alle nødvendige steder og klubben har investert i 

et nytt og større dieselaggregat. Dette medfører at vi kan kjøre hele anlegget med lys og alt annet 

nødvendig uten å ha skjøteledninger over hele området, også ved store stevner. 

Vi kan alltid ønske oss mer, men i det store og hele må vi kunne si at vi har et flott anlegg. 

Medlemstall (pr.25.1.22) 

 
 10-17år 

Ungdom 

17-21 år 

Junior 

21 år og eldre 

Senior 

Totalt 

Kvinner 1 1 26 28 

Menn 1 1 262 264 

Totalt 2 2 288 292 

Årsregnskap  
Regnskap er ført av Regnskapssjefen AS og revidert av revisjonskomiteen.  


