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Å rsberetning for NROF avd. Ringerike 2018 

 

Kort beskrivelse av året som har gått                      
2018 ble et normalår hvor skyteaktiviteten på Buttentjern var den viktigste og skyteaktiviteten er gjennomført i henhold 
til vedtatt aktivitetsplan. På grunn av ekstrem tørke fikk vi kun gjennomført høstkonkurranse med innlagte enkle 
infanteriøvelser. 8 eksterne fra andre avdelinger deltok. Nytt av året var at Ringerike stilte med lag i NROF’s patruljeløp. 

Antall medlemmer ved årsskiftet: 
103  betalende medlemmer. 

Vurdering av videre drift i avdelingen 
Økonomien er god og gir forutsetning for videre drift.. 

Styrets sammensetning 

Leder 
Tor Espen Borgersen 

Nestleder  
Paul U. Markussen 

Sekretær  
Odd Ø. Hovde 

Kasserer  
Ola Ø. Hoel 
 
Skyteinstruktør/styremedlem 
Torstein Dynna 

Styremedlem   
Asbjørn Skille, Ole Martin Hakvaag, Espen Leiksett 

Vararepresentanter 
Lasse Sparby, Lars Erik Jensen 
 
Antall styremøter i perioden: 6 
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Styremøter/årsmøter 

Årsmøtet ble avholdt 08. mars 2018 

Medlemmer til stede på årsmøtet  18 

Innkallingen til årsmøtet ble kunngjort via - Flere kryss mulig 
X Via e-post 
X På lokale hjemmesider 
X sms 

Økonomi 

Årets driftsresultat  

Underskudd på kr. 9327,44 

Kommentarer til driftsresultatet 
Underskuddet er dekket gjennom kapitalen. I 2018 gikk avdelingen til innkjøp av 2 stk Glock pistoler til en samlet pris på 
kr. 11.358,-. 

Bankinnskudd 
Bankinnskuddet var pr. 31.12.2018 kr. 62477,- 

Verveaktivitet i avdelingen 
Avdelingen har i perioden ikke drevet spesiell verveaktivitet 
Skyteaktivitet i avdelingen                                                                 

Avdelingen har i perioden gjennomført skyteaktiviteter 
I henhold til vedtatt aktivitetsplan. Årets to siste måneder har vi startet opp med innendørs miniatyrskyting Frøystad 
idrettsanlegg på Roa.  

Antall tilfeldige skyttere som har deltatt i skyteaktivitetene : 4 
 

Antall registrerte skyttere som har deltatt i skyteaktivitetene (Godkjent med kurs -nivå 1-) : 4 

Antall Aktive Skyttere som har deltatt i skyteaktivitetene (godkjent med kurs -nivå 2-): 9 

Antall Videregående Skyttere som har deltatt i skyteaktivitetene (godkjent med kurs -nivå 3-) 
Avdelingen mest aktive skytter, Torstein Dynna, har i 2018 deltatt i 28 konkurranser og har oppnådd premiering i 26 av 
konkurransene. Under Mil. NM i Skjørdal fikk Dynna minnemedaljen. 
PÅ NROF N3-mesterskapet deltok Torstein Dynna, Magnus Torgersen, Johan Helgeland og Sunniva Gaasemyr. Torstein 
vant sin klasse. Magnus ble nr. 3 i sin klasse. 
John Anders Ingebo deltok i årets Nijmegenmarsj og har oppnådd godkjent prøver til NIF idrettsmerke, 
Skarpskyttermerket, Marsjmerket, dugleikmerket og feltidrettsmerke, og har dermed oppnådd nok poeng til NROF’s krus. 

Antall godkjente skyteinstruktører i avdelingen (utdannet av NROF) 
Torstein Dynna er avdelingens eneste skyteinstruktør. 

Antall skyteaktiviteter som er gjennomført av avdelingen : 27 

Arrangering av skytekonkurranser 
Avdelingen har i perioden arrangert høstkonkurranser for medlemmer, samt at det arrangeres månedsmatch den siste 
tirsdagen i hver måned. 
Vårkonkurransen måtte avlyses på grunn av ekstrem tørke. 
På Høstkonkurransen deltok 8 medlemmer fra andre avdelinger. 
6 medlemmer avla godkjent prøve til skarkyttermerket.  



 

3 
 

Aktivitetenes bidrag til måloppnåelse i avdelingen 
Skyteaktiviteten har vært viktig for avdelingens medlemmer. 
 

Feltidrettsaktiviteter i avdelingen 

I år stilte avdelingen lag under patruljeløpet på Hegnsvann/Heistadmoen. På laget var Sunniva Gaasemyr som leder, 
Marius Torgersen, Johan Helgeland og Stian Eide. 

I høstkonkurransen er det innlagt feltidrettsaktiviteter 

Følgende feltidrettsaktiviteter er gjennomført - Flere kryss mulig 

I hvilken grad bruker avdelingen hjemmesidene til å formidle informasjon til sine medlemmer? 
Normal 

Avdelingens erfaring med bruk av hjemmesidene 
Det er vanskelig å få medlemmer til å benytte hjemmesiden 
 

I hvilken grad bruker avdelingen e-post til å formidle informasjon til sine medlemmer? 
Jevnlig 

Avdelingens erfaring med bruk av e-post 
Dette er enklere, men det er ikke alle som leser e-posten sin. 

I hvilken grad bruker avdelingen sosiale medier til å formidle informasjon til sine medlemmer? 
Avdelingen har egen side på Facebook. 

Avdelingens erfaring med bruk av sosiale medier 
Et mindre antall medlemmer benytter avdelingens Facebookside .  

Avdelingens forhold til media (omtaler, leserinnlegg eller lignende) 
Minnemarkeringer 

Formannen har sammen med noen andre medlemmer deltatt under minnemarkeringen på Helgelandsmoen 8. mai. 
 

Følgende minnemarkeringer har blitt markert: 8. mai 

Æresvaktoppdrag - beskriv kort: Ingen 

Avdelingens samarbeid med lokalt veterankompani: Ingen  

 Avdelingens sosiale arrangementer 
Vi arrangerte et medlemsmøte / julemøte på Ringerike Gjestegård. Ved julemøtet deltok hadde vibesøk av presidenten i NROF. 

11 medlemmer var tilstede.  

Høstkonkurransene er blitt avsluttet med sosialt samvær med grilling. 
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Beskriv kort annen virksomhet eller aktivitet som ikke er nevnt over 
Hovde deltok som postmannskap under årets patruljeløp på Heistadmoen ogom medhjelper under årets Nijmegenmarsj.  

Kontaktutvalgsmøter 
Det er heller ikke i 2018 vært kontaktutvalgsmøter med lokalt HV-distrikt 

Samarbeidet med HV 
Det er et godt samarbeid. Vi får utlånt våpen og skivemateriell, samt ammunisjon og økonomisk støtte til 
baneleie/administrasjon fra HV 03.  

Samarbeid med andre avdelinger (enn HV) i Forsvaret 
Ingen 

Samarbeid med andre NROF-avdelinger 
Vi har i 2018 ikke hatt samarbeide med andre NROF avdelinger 

Hvordan vurderes samarbeidet? 
Samarbeidet med NROF sentralt er godt og vi får svar på de spørsmålene vi har, og generalsekretæren/ ass 
generalsekretær har jevnlig besøkt oss. Noe vi setter svært stor pris på. 

Samarbeid med andre forsvarsrelaterte organisasjoner 
Liten 
 
 
 

Åmot 06.02.18 
 
 

 
Odd Ø. Hovde, sekr. 


