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Aktiviteten på baneskyting av klubbens medlemmer er meget bra. Klubbens medlemmer har i 2015 

deltatt på hele 1206 stevnestarter. Vi ligger også i år på toppen av lista over flest stevnestarter. Vi er 

veldig stolt av medlemmenes stevneaktivitet. Fremdeles er vi den mest aktive klubben på 

baneskyting i Norge. 

Og vi har hele 69 skyttere som har deltatt på stevner i 2015, altså en økning på 9 flere skyttere enn 

året før. 

Aktiviteten på damesiden er også veldig bra med 175 stevnestarter, det er på 2.plass i landet, bare 

Sandnesjentene ligger foran oss. 

Juniorene våre er på 5.plass i landet med 79 starter. 

Norgesmesterskapet i baneskyting ble denne gang arrangert i Trondheim. Klubbens medlemmer 

kapret her 15 individuelle medaljer, 8 gull, 3 sølv og 4 bronse fordelt på øvelsene fripistol, silhuett, 

standard, fin og grovpistol, hurtig fin og grov. I lag NM ble det tatt 12 medaljer, 7 gull, 4 sølv, 1 

bronse.  Dette er imponerende resultater. 

Klubbens medlemmer har også deltatt i mange krets- og distriktsmesterskap rundt omkring. Her 

stakk Aronskyttere av med hele 51 kretsmesterskapsmedaljer, 32 gull, 14 sølv, 5 bronse. 

Vi tok også 33 distriktsmesterskapsmedaljer fordelt slik: 17 gull, 10 sølv, 6 bronse. 

Klubben arrangerte flere approberte stevner gjennom våren, sommeren og høsten, dette er 

populært med mange deltakere. 

Vi arrangerer også 23 klubbstevner som inngår i Aron sin cupskyting, 13 baneøvelser på Aronsløkka, 8 

øvelser på felt på Juvebanen og 2 øvelser på luftbanen i Drammenshallen. De 17 beste stevnene 

teller her i cupen.  

Banen vår på Aronsløkka fungerer bra og vi har en er veldig flott bane som er enkel å betjene. Man 

kan trene på banen hele året, bortsett fra enkelte dager i året som er stengt, helligdager og lignende. 

I sommerhalvåret er det vakter på banen mandager og onsdager hvor de med eget våpen kommer og 

trener. De litt ferskere skytterne som låner våpen av klubben har treninger på tirsdager og torsdager. 

Vi takker skytterne våre for flott aktivitet gjennom året . Klubbens medlemmer kan virkelig være 

stolte over sin aktivitet og resultater. 
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