Årsberetning – Bane 2016.
Året 2016 har vært preget av stor aktivitet på baneskyting. Klubbens skyttere har deltatt på
952 stevner. Det er bare to klubber i Norge som har deltatt på flere enn oss i år, det er
Bærum og Trondheim. Så vi er altså blant de tre klubbene som har mest aktivitet på stevner.
Det er hele 51 skyttere som representerer Aron som har vært med dette året. Alle grener
blir skutt, og det er stort sett i nærområdet på Østlandet vi er og konkurrerer.
Mange av våre skyttere har også fått med seg KM og DM rundt omkring, og vi forsyner oss
meget godt av medaljefatet. I kretsmesterskap har vi samlet i alt 58 medaljer, fordelt på 37
gull, 11 sølv og 10 bronse. I distrikts mesterskap tok vi 26 medaljer, fordelt på 16 gull, 6 sølv
og 4 bronse.
Årets Norgesmesterskap ble arrangert på Brekstad i Trøndelag. Her har flere av våre
skyttere vært før og konkurrert, et flott baneanlegg og et godt gjennomført arrangement.
Denne gang var både bane og feltgrenene i ett NM, og medaljene på bane programmene
individuelt ble 6 medaljer, 1 gull, 2 sølv og 3 bronse. I lagskyting på bane ble det 7 medaljer,
4 gull og 3 sølv. Skytterne som sto på pallen og fikk med seg medaljer var: Erik Sveum, Peter
Hirth, Rune Hammer og Wenche Solbakken. Vi gratulerer skytterne med flott innsats.
Klubben arrangerer også mange approberte stevner på Aronsløkka gjennom våren,
sommeren og høsten. Dette er populært og det er ofte fullt på standplass. Klubben har en
meget flott bane på Aronsløkka og her er det aktivitet hele året. Fra vår til høst er det vakter
på skytebanen mandager og onsdager. Og et flott trenerteam sørger for at ferske skyttere
får opplæring i skyting på tirsdager og torsdager.
Gjennom sesongen arrangeres det også klubbmesterskap og cup. I alt 23 stevner kan skytes,
og i cupen var det de 17 beste stevnene som telte. Årets cupvinner ble Mikkel Bast, på
andreplass Wenche Solbakken og Petter Berg tok tredjeplassen. Øvelsene består av
baneskyting, feltskyting og luftpistol.
Vi takker alle våre skyttere for flott innsats gjennom året, både de som trener og de som
velger å konkurrere.
Med vennlig hilsen
Wenche Solbakken
Baneoppmann
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