
  

     Lørenskog 31. desember 2019

Årsberetning for 2019

Styrets sammensetning:

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

Valgkomite: Torbjørn Cato Jokstad på valg – 2 år
Kristin Onsum
Anne Marit Dahler

Ungdomsutvalg: Ingen

Kontakt Dame/ jente skyting: Unni Bakke 

Revisorer  Øivind Herland på valg – 2 år
Heidi Bråten

Styremøter

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

Valg
Når det gjelder valg av kandidater til styret vises det til valgkomiteens innstilling som blir 
lagt ut sammen med beretningen
Valg til utvalg gjøres av styret utenom årsmøtet

Arrangementer 

I sesongen 2019 er det avholdt 158 treningsdager, inkl. veteranskyting, dameskyting, sporting
og skeet. 
Et stevne i Nordisk Trap, og to klubbkonkurranse.
Det var 46 deltakere lørdag 27.april og 38 deltakere søndag 28.april på NT stevnet

NT stevnet 27.4 Stevne vinner Robert Helmo med 98 poeng og Ragnhild Milsteinhaugen i 
dameklassen med 91 poeng.
NT stevnet 28.4 Stevne vinner Ole Johnny Oterholm med 97 poeng og Heidi Bråten i 
dameklassen med 95 poeng.



LørenskogsportsSkyttere bruker Lerduenet på stevner, noe som har vært et løft ved avvikling 
av skytestevner, Unni Bakke var stevneleder og Rokas Abozorius dataansvarlig, de legger ned
et godt stykke arbeid i forberedelsene til skytestevnene.
Tom Torp stod for servering og forberedelser av 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 25NT/25 variabel: Heidi Bråten 42 poeng og Rokas Abazorius 45poeng.

Klubbmester Sporting: Heidi Bråten 36 poeng og Jostein Bråthen 49 poeng.
            

NM
Kim Andre Hjalmarsen, Jon Anders Finnerud og Thor Hjalmarsen representerte LSS på NM 
Fitasc Sporting på Nidaros S.K.

Henning Knudsen og Magnus Wickstrøm Solberg representerte LSS i NM Figurjakt hos 
Ringebu og Fåvang JFF.

Fylkesmesterskap
Lag sølv til Roger Nygård, Jon Anders Finnerud og Kristian Wickstrøm Solberg. 

Hus og baner
Det er utført div. arbeid på baneanlegget, noen utkasterhus er flyttet. Drenering på bane 1 er 
forbedret. 
Bane 2 har fått integrert sporting bane, hvor alle kastemaskiner er knyttet sammen. I den 
forbindelse er det bygd et nytt utkasterhus på baksiden av bane 2. Det er også kjøpt inn og 
montert nytt akustikkanlegg til bane 2 som benyttes både til NT og sporting. Anlegget er 
forberedt for betalingsløsning. 

Dugnader
Det er ikke avholdt faste dugnader i 2019, men enkeltpersoner har utført en god del arbeid på
baneanlegget. Ole Jørgen Eriksen har gravd ny drenering foran bunker på bane 1. Tom Torp 
har bidratt med mange timer i forbindelse bygging av nytt utkasterhus for sporting og bistand
ved utskifting av luker på bane 2.

Utleie
Eventgarden har leid banen en ettermiddag 

Dameskyting

Det er også avholdt dameskyting noen mandagskvelder i, mai, juni og juli. Dette viser seg å 
være et flott tiltak når en ser oppmøte av damer.
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 
trivselsesfaktor.



Økonomi
2019 var det første året på flere år at det blei et overskudd på kjøkkenet. 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 og til Torbjørn Cato Jokstad for deres innsats for klubben.
Når det gjelder omsetning duer og patroner vises det til regnskapet som blir lagt frem på 
Årsmøtet.

Medlemsstatus pr. 31/12-2019

Status:   2018 antall medlemmer 196   Status 2019 – antall medlemmer  176

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 LørenskogSportskyttere har slik attest.
Det er også et krav at det skal være oppnevnt en ansvarlig for at dette følges opp. Denne 
person velges blant styrets medlemmer

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.
Det viser seg år etter år at det er vanskelig for noen å utføre de 2 vakter i sesongen en blir 
satt opp til, selv om den enkelte faktisk har skrevet under på at de forplikter seg til dette. Da 
faller det mange vakter på noen som stiller opp i overkant for å løse dette. Vårt medlem 
Reidar Otter er en slik kar, han stilte opp på 7 vakter etter hverandre, fordi noen ikke stilte på
sine vakter. 
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       


