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Årsberetning – Felt 2016. 
 

Aron Skytterklubb arrangerte i 2016 ett approbert feltstevne på Myhrespiten i samarbeid 

med Hokksund Pistolklubb den 04.09.2016 .  Samarbeidet med Hokksund fungerer bra, og 

dette forenkler rekruttering av nødvendig mannskap. 

Under feltstevnet som Hokksund Pistolklubb arrangerte den 12.06.2016 så stilte Aron 

Skytterklubb opp med mannskap, som følge av  samarbeidsavtalen mellom våre to klubber. 

Større innsats ifra Aron Skytterklubb i forbindelse med dugnad før dette stevnet ble 

imidlertid etterlyst, og det hadde vært fint om flere hadde stilt opp her. De som stilte opp 

gjorde imidlertid en utmerket jobb, og Aron Skytterklubb bidro desto mer under stevnet 

som vi selv arrangerte. 

I tillegg arrangerte Aron Skytterklubb tre klubb/cupstevner i felt på Juvebanen. To av de 

arrangerte vi i samarbeid med Svelvik SportSkyttere, 1MR og  1FGSP. Ett stevne arrangerte 

vi alene, 1SR, 1M1 og 1M2. 

Under NM på Ørlandet så var Aron Skytterklubb representert med flere skyttere. Årets NM 

var preget av litt lavere deltagelse i felt enn normalt, og dette kan skyldes at det var satt opp 

skytefrie dager for felt blandet med baneskyting. Dette resulterte i at kostnadene for å delta 

i alle feltgrener kanskje ble litt for store for enkelte. 

For øvrig, så har Ørlandet en fantastisk bane og mannskaper der gjorde en utmerket jobb. 

Slik at for de av oss som valgte å dra, så var det utelukkende en fin opplevelse. 

Noen medaljer ble det også. 

I revolverfelt kvinner, så tok Wenche Solbakken sølv. Hun tok også bronse e.o. i militær. 
Peter Hirth tok gull i V70 revolver og Rune Hammer tok bronse i V60 revolver. 
 
Aron tok også gullplakett i lag, i både grov og militær.  
Skytterne som stor for det var Erik Sveum (V50), Rune Hammer (V60) og Peter Hirth (V70). 
 
Aron Skytterklubb takker alle skyttere for en fin innsats! 
 
 
 
Med Vennlig hilsen 
 
Rune Smedstuen 
Feltoppmann  
 


