
Styrets årsberetning 

2016 har vært et stabilt år når det gjelder aktiviteter i foreningen.  

Medlemstallet er stort sett det samme og vi ser god aktivitet i gruppene med 

godt samarbeid. Riflegruppa arrangerer gode stevner, med meget stort oppmøte 

og fine overskudd. Det er investert i ny ”elgbane-bu” til bruk på Dalbakk i 2016. 

Takk til alle som har bidratt til dette prosjektet.  

Samtidige foregår det mye i de andre gruppene, med kalking, utsetting av fisk, 

salg av fiskekort og andre aktiviteter. En ny sportingbane er installert på den 

øvre leirduebanen og med litt finpussing så er denne oppe og går for fullt 

kommende sesong. Jegerprøven har ikke vært arrangert i 2016 og her er vi 

avhengig av at det utdannes flere jegerprøveinstruktører. Dette er gode kurs som 

vi oppfordrer flere til å gjennomføre siden jegerprøven er en viktig aktivitet for 

rekruttering av nye medlemmer til vår forening. 

Vi mottok også i år tilskudd fra Sørum kommune, både til vedlikehold og drift. 

På bakgrunn av dette har Dammerud fått ny kledning, vinduer og dører. Dette 

arbeidet har blitt mer omfattende en planlagt pga. råte som kom til syne under 

oppussingen. Grasrotandelen utgjorde i 2015 ca. kr.25.000,- Det er noe mindre 

enn i tidligere år, men et fint bidrag til klubben. Takk til alle de 71 spillerne som 

støtter oss på denne måten! 

Vi har også i 2016 blitt tilgodesett med kulturmidler fra Sørum kommune med 

kr 25.000,- som også er bevilget til oppussing av Dammerud. Det er søkt om 

ytterligere kr. 50.000,- fra Sørum kommunes vedlikeholdsfond, som nå er 

utbetalt og skal brukes til ny varme og ventilasjon på Dammerud. Toaletter er 

under planlegging og vil ferdigstilles i 2017. Til dette vil vi blant annet bruke 

grasrotmidler, rest av spillemidler og tildelte vedlikeholdsmidler. Regnskapet 

bærer preg av at vi har brukt mye midler på Dammerud. Dette er imidlertid 

varige verdier og vil gjøre at vi får mindre utgifter de kommende år. 

Takket være våre supre vaktmestre Jan Erik Stensrud og Sverre Hoel har også 

standarden på uteområdene vært på topp i hele sesongen og det er meget 

hyggelig å komme på våre skytebaner og til Dammerud. Det er jo som å komme 

til et parkanlegg! 

Vi vil takke alle tillitsvalgte og øvrige medlemmer for en god innsats i 2016. 
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