
  

     Lørenskog 31. desember 2018

Årsberetning for 2018

Styrets sammensetning:

Leder : Tom Lund
Nestleder: Roger Nygård på valg – 2 år
Kasserer: Unni Bakke  på valg – 2år
Sekretær: Ingar Rudi
Styremedlem: Knut Årnes
Varamedlem: Jon Anders Finnerud  på valg – 1 år

Valgkomite: Torbjørn Cato Jokstad
Kristian W. Solberg på valg – 2år
Kristin Onsum på valg – 2 år

Ungdomsutvalg: Ingen

Kontakt Dame/ jente skyting: Unni Bakke 

Revisorer  Øivind Herland
Heidi Bråten på valg – 2 år

Styremøter

Det er avholdt 2 ordinære styremøter ellers er det utvekslet mail og telefonsamtaler

Arrangementer 

I sesongen 2018 er det avholdt 176 treningsdager, inkl. veteranskyting, dameskyting, sporting 
og skeet. 
1 stevne i Nordisk Trap, og 1 klubbkonkurranse.
Det var 53 deltakere lørdag 28.april og 60 deltakere søndag 29.april på NT stevnet

Åpent stevne: 28.april vinner Pål Høines 100 poeng
Åpent stevne: 29.april vinner Ole Petter Nordli 100 poeng 

Lørenskog sports Skyttere bruker Leirdue.net på stevner, noe som har vært et løft ved 
avvikling av skyte stevner, Heidi Bråten var stevneleder og Rokas Abozorius dataansvarlig, 
de legger ned et godt stykke arbeid i forberedelsene til skyte stevnene.
Unni Bakke har stått for servering og forberedelser for salg over kjøkkenet på stevnet
Vi fikk også god hjelp fra noen andre medlemmer som meldte seg frivillig til en del praktisk 
arbeid
Uten bistand fra disse personer hadde ikke stevnet latt seg gjennomføre.
 Inntektene fra stevnene er et kjærkomment tilskudd til klubbens økonomi derfor er det 
skuffende at ikke flere av klubbens aktive skyttere vil delta.



 En stor takk til dere alle.  
Klubbmester 25 NT/ 25 variabel Herrer: 9/8 Ole Jørgen Eriksen, Torbjørn Cato Jokstad, 
25/25 duer
Nr. 3 Eirik Andreassen
Klubbmester damer: Heidi Bråten. Nummer 2 Anne Marit Dahler
Klubbmester skeet: Ikke avholdt på grunn av brannfare
Respitpokal: Ikke avholdt på grunn av brannfare
Høsttreffen:              Ikke avholdt ikke avholdt på grunn av brannfare

NM

Jon Anders Finnerud, Thor Hjalmarsen og Kim Andre Hjalmarsen representerte LSS på NM 
Fitasc Sporting på Brunlanes S.S. Hvor Kim Andre fikk en fin 4. plass i KL B. 

Jon Anders Finnerud og Kristian Solberg representerte LSS på NM Leirduesti hos Kroken 
JFF. 

Jon Anders Finnerud representerte LSS i NM Compak Sporting hos Sokna L.K 

Rokas Abazorius representerte LSS i NM Nordisk trap på Krødsherad JFF. 

Våpen
Vi har 3 våpen som er til utlån for de som ønsker å prøve leirdueskyting. Det har vært noen 
juniorer som har brukt disse i 2018. Våpnene er sendt til overhaling hos Mangne Landrø AS

Hus og baner

Det er utført div. arbeid på baneanlegget, noen utkasterhus på sportingbanen er flyttet. Det er 
byttet kastemaskiner på bane 1 og 2.
Det trengs å gjøre noen endringer på kjøkkenet for å bedre logistikk og få fjernet 
musetilgangen som skjer om vinteren

Kjøkkenet har blitt drevet av Ole Jørgen Eriksen som sammen med Ingar Rudi har stått for 
innkjøp av varer og forbruksartikler
Baneanlegget ble anbefalt stengt av Brannvesenet i sommer på grunn av stor brannfare, styret 
satte i gang visse tiltak som ble inspisert av brannvesenet og som gjorde at vi besluttet å åpne 
banen igjen 6. juni

Dugnader

Det er avholdt 2 dugnader i 2018, det var mange medlemmer som kom, så vi fikk utført alt vi 
ønsket. I tillegg har enkeltpersoner utført en god del arbeid på baneanlegget. 

Utleie

Lørenskog JFF har leid bane 1, 5 fredagskvelder i løpet av sommeren.. Hooked har leid bane 
1 for demoskyting.
Bladet Jakt har leid banen for å kåre beste damehagle.

Dameskyting

Det er også avholdt dameskyting 8 mandagskvelder i, mai, juni og juli.
Stor takk til Unni Bakke som har sørget for at dette har latt seg gjennomføre.

Pensjonistskyting



Hver onsdag gjennom hele året er det pensjonist skyting. Det er veldig stor interesse for dette 
det er godt oppmøte hele tiden. Aktiviteten blir ledet av Torbjørn Cato Jokstad som gjør en 
kjempejobb hver onsdag. Det har etter hvert blitt en sammensveiset gjeng med en høy 
trivselsfaktor.

Økonomi
Det har de siste 2 – 3 årene vært underskudd i drift av kjøkkenet, noe som kan virke noe 
forunderlig. Det er ikke enkelt å finne den egentlige årsaken til dette, men slik kan det ikke 
fortsette. Et alternativ, blant flere, som styret har vurdert, er å avslutte kjøkkenservering med 
kaffe og vafler etc. men det er å ta bort et tilbud til medlemmene som skaper en viss 
trivselsfaktor. Styret vurder fortløpende den økonomiske delen ved driften av kjøkkenet.

Når det gjelder honorar til styret gis det et gavekort pålydende kr. 500 til det enkelte 
styremedlem samt til Ole Jørgen Eriksen og Torbjørn Cato Jokstad for deres innsats for 
klubben.

Klubbens regnskap og revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.

Medlemsstatus pr. 31/12-2018

Status:   2017 - antall medlemmer 201   2018 – antall medlemmer 196 

Politiattest

Det er et krav fra Idrettsforbundet om at alle i en klubb/forening som har et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal ha politiattest.
Alle styremedlemmer i Lørenskog Sports Skyttere har slik attest.
Det er også et krav at det skal være oppnevnt en ansvarlig for at dette følges opp, 
styremedlem Jon Finnerud er ansvarlig for dette hos Lørenskog Sports Skyttere

Vaktlister

Ordningen med vaktlister for tirsdager og torsdager for Nordisk Trap, og mandag og onsdag 
for Sporting har blitt utført av Roger Nygård som har gjort en kjempejobb med dette. Unni 
Bakke har ordnet alle vakter for dameskytingen. Onsdagskyting for pensjonister har 
Thorbjørn Cato Jokstad styrt.
En stor takk til alle de som har bidratt til at disse aktivitetene har latt seg gjennomføre.

Avslutning

Da er enda et år til ende, og styret takker de som stadig stiller opp og sørger for at miljøet er 
så godt som det er i klubben vår.  Uten dere ville det vært vanskelig å drive klubben.

Vel møtt til nok et fruktbart år!

Tom Lund     Roger Nygård           Ingar Rudi                         Unni Bakke
    leder        nestleder             sekretær             kasserer

    Knut Årnes Jon Anders Finnerud
   styremedlem       varamedlem       


