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Årsberetning – Bane 2017 

Året 2017 har igjen vært preget av stor aktivitet i klubben. Våre skyttere har deltatt på 769 

stevner på bane i år. Det er bare tre klubber i Norge som har mer aktivitet på stevner enn 

oss. I alt har 49 skyttere som representerer Aron deltatt på banestevner, året før var det 51 

skyttere, så dette er stabilt. Vi er stolt av å være en av de mest aktive klubbene i landet. 

Klubbens skyttere forsyner seg godt av medaljene både i KM og DM. I KM har våre skyttere 

6 gull, 3 sølv og 9 bronse. I DM ble det 3 gull, 1 sølv og 3 bronse. 

Årets Norgesmesterskap ble arrangert på Brekstad med Ørland pistolklubb som arrangør. 

Her har vi vært på NM flere ganger før, men i år var det bare to skyttere fra oss som deltok, 

det var Erik Sveum og Wenche Solbakken. Beste plassering på Erik ble en 4.plass i finpistol, 

og Wenches beste plassering ble en 5.plass i silhuettpistol. 

Det har også vært Nordisk veteranmesterskap i Karlstad, og der var Rune Hammer eneste 

deltaker fra Aron. I klasse V55 tok Rune bronse i hurtig grov individuelt. I lagskyting kan man 

sette sammen lag fra forskjellige klubber i Norge, og her var Rune på lag som tok gull i hurtig 

fin, sølv i hurtig grov, finpistol, og grovpistol og bronse i standard. 

Klubben arrangerer også mange approberte stevner på Aronsløkka skytebane på våren, 

sommeren og høsten. Disse stevnene er veldig godt besøkt og det er ofte fullt på standplass. 

Gjennom hele året arrangeres også klubbmesterskap og cup. I alt 23 stevner kan man delta 

på, og de 16 beste teller i cupen. Her består øvelsene av baneskyting, feltskyting og 

luftpistol. Her er alle øvelser representert, en fin måte for skytterne å bli kjent med alle 

grener. Her ble Mikkel Bast cup vinner, Petter Berg tok andre plass og Wenche Solbakken 

tredje plass. Det er også en egen cup for rekrutter hvor 5 av 7 stevner teller. Her vant 

Sebastian Hakimi. 

Klubben har en flott bane på Aronsløkka med elektroniske skiver, og her kan det skytes hele 

året, bortsett fra noen stengte helligdager. Fra vår til høst er det treninger mandager og 

onsdager med vakter til stede på banen. 

Vi takker alle våre skyttere for en flott innsats gjennom året, og ønsker alle sammen et godt 

nytt skytter år. 

Wenche Solbakken 
Baneoppmann 


