ÅRSBERETNING BANE 2018
Det har også i år vært bra aktivitet på baneskyting i klubben. Våre skyttere har deltatt med
744 approberte starter. Det er 25 starter mindre enn året før så det er ganske stabilt. Dette
er den fjerde beste klubben i Norge når det gjelder antall starter, det er det samme som året
før. Og noen har sikkert deltatt på uapproberte stevner også.
På juniorsiden var vi på 8.plass i landet med 46 starter. Og på damesiden på 13.plass i landet
med 42 starter. Det er kun Wenche som har deltatt aktivt i approberte stevner i klubben, så
her ønsker vi oss flere damer på banen.
Flere av våre skyttere har også tatt medaljer i DM og KM.
Årets Norgesmesterskap ble i år arrangert på Haraland – Sola. Et flott arrangement på en
helt ny skytebane på Vestlandet. Her deltok 4 skyttere fra klubben. Individuelt tok Bjørn
Johannes Øyestaul sølv i silhuett og finpistol i veteran 50.
I SH1 tok Espen Børsum Jensen sølvmedalje i finpistol.
Veteranene Wenche Solbakken, Erik Sveum og Bjørn Johannes Øyestaul tok 5 gullmedaljer i
lagskyting i veteran i silhuett, finpistol, standard, hurtig grov og hurtig fin.
Resultatene på NM individuelt ble som følger:
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Fra vår til høst arrangeres det mange stevner på Aronsløkka skytebane, og det er godt
besøkt av skyttere. Vi har også klubbmesterskap og cupstevner gjennom hele

sommersesongen som mange av dem arrangeres samtidig med approberte stevner. Her er
det også en egen cup for rekrutter.
Vi er stolte over å ha en flott bane på Aronsløkka med elektroniske skiver og fine
standplasser. Hele året er det mulig å skyte på banen vår, med unntak av enkelte stengte
dager vi må forholde oss til. Fra vår til høst er det vakt på banen hver mandag og onsdag
under skyting som foregår fra klokka 18 til 21.
Vi takker skytterne for året som har gått og ønsker alle lykke til med konkurranser og
treninger i et nytt år.
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