
Styret 

2018 var et spesielt år på flere områder med forskjellige innslag av naturens 
vrede som til tider gjorde det vanskelig og holde den ukentlige driften i gang. 

Alle våre vinterstevner både med hagle og rifle gikk veldig bra. Takk til alle som 
bidrar til gjennomføring av dette. Spesielt gruppeledere som bruker masse tid 
på å få dette til. 

En tørkesommer stengte banen i flere uker og fler av våre planlagte 
stevner/konkurranser ble avlyst. Vanlig treningsskyting gikk som normalt ut i 
mai, men i mnd skiftet mai/juni anbefalte brannvesen på romerike å stenge. 
Dette var noe vi fulgte. Etter hvert fikk vi 3000 liter vann tilgjengelig slik at vi ut 
på sensommeren fikk åpnet som normalt. Til og med gjennomført en 
elgkonkurranse i samarbeid med flere klubber på østlandet. Mange skal takkes 
for at dette lot seg gjennomføre.  

10 august førte kraftig vind til at vi fikk en del skader på byggningerå 
standplass, alt dette ble dekket av forsikring. Ved opprydding av dette tok vi 
kontakt med viken skog om å hogge den delen av skogen som sto igjen etter 
vindens herjinger. Vi trodde dette var vår eiendom, (noe som det er) men en 
feil i kommunen tilbake i 2009 har ikke vår avtale fra den gangen blitt fullført. 
Dette er i skrivende stund oppklart og vi får endelige papirer innen påske. Så 
dette er snart helt i orden. Viktig med tanke på at vi i fremtiden skal trene i 
lillestrøm kommune.  

Vi opplever stadig positive tilbakemeldinger når det gjelder våre områder, 
Strøknene forhold på banene gjør at folk som er å skyter har en god opplevelse 
med å komme til oss. Ikke minst alle tilbakemeldinger når det gjelder hvordan 
publikum opplever alle som jobber dugnad som standplassledere m.må hjelper 
nye skyttere med det å være på en skytebane, dette er meget godt å høre. 

Medlemstallene er stabile, gledelig er det også at mange støtter oss gjennom 
grasrotandel. Her får vi inn 37200,- for 2018. i tillegg har vi skrevet ny leie 
avtale med nsb om lerduebanen, dette tjener klubben også gode penger på et 
langsiktig perspektiv. Ellers er økonomien meget god. 
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