
Årsrapport LP og Bruks NBF 

Lp og Bruks har hatt felles treningstider på mandager gjennom hele året og dette har fungert veldig 

bra. Dette er lagt opp til egentrening der vi hjelper hverandre ved behov. 

 

LP:  

På LP Siden har det vært stor aktivitet før sommeren, noe mindre på høsten. Året har vært veldig 

positivt med mange startende ekvipasjer.  

Noen nye har turt å ta steget og stille på uoffisielle rekruttstevner og mange nye har tatt steget med 

å debutere i klasse 1. Det er mange som gjennom året har hatt stor fremgang og fått opprykk til 

høyere klasser og flere LP tilter er oppnådd i respektive klasser. Gjennom året har klubben hatt aktive 

deltagere i alle klasser. Og ved utgangen har klubben så langt oss bekjent hele 5 ekvipasjer som 

starter i Elite eller som har oppnådd opprykket til øverste klassen. Det er mange år siden klubben 

hadde så mange medlemmer på dette nivået. 

Klubben har også i år vært representert ved at to av våre medlemmer har deltatt på rekruttsamling 

med landslaget.  

I 2016 har klubben hatt et medlem som har gjennomført og bestått instruktørkurs trinn 1.  

Det ble også i år avholdt et LP stevne på høsten med rundt 25 startende. Tusen takk for hjelpen vi 

fikk med avviklingen av stevnet. 

 

NBF: 

Bruksgruppa er fortsatt ikke veldig aktiv i klubben men vi har hatt så langt oss bekjent 4 startende 

ekvipasjer i spor i 2016. Klubben gjorde seg bemerket på et sporstevne på Modum i høst hvor det ble 

arrangert stevne i klasse A og C og hvor klubben stilte med 2 ekvipasjer hvor begge gikk av med 

seieren i hver sin klasse. 

 

Medlemmer fra LP og bruks har i året 2016 vært flinke til å stille på arrangementer i klubbens regi, 

tusen takk til alle som har deltatt for innsatsen  

LP og bruksgruppen vil gratulere alle i gruppen for innsatsen, fremgangen og resultatene hver enkelt 

har oppnådd gjennom året! 

 

For LP og Bruksgruppa 

Vidar Pettersen 

19.12.2016  

 

Gruppen vil gratulere hver og en med innsatsen og resultatene hver enkelt har oppnådd gjennom 

året. 


