Årsberetning – Lu. 2018
Ak5vitet trening:
Det har som vanlig vært treninger man/ons/fre. Fremmøte på treninger har også i år
vært meget bra med 949 registrerte sky>ere for 2018. Det er også en gledelig utvikling blant
nye sky>ere/medlemmer hvor ﬂere allerede har kjøpt seg egen luFpistol.
Under trening har vi i høst arrangert Julecup 40skudd 3A i nov/des, hvor det selvsagt var helt
frivillig å være med 1 gang i uken. De>e for å få mer konkurransetrening. Her har det vært 48
starter med premiering av marsipangriser.

Ak5vitet stevner:
Det er arrangert følgende stevner i Drammenshallen 2018 som inkluderer DM, klubb
og cup med totalt 236 starter
• 10stk luFpistol (3A)
• 7stk sprintluF (3D).
StaUsUkk: Av alle baneøvelser hvor Aron har delta> i 2018, så er det 17stk øvelser (luF &
kru>), det utgjør 744 approberte starter med Aron sky>ere i 2018, av disse har luF kun 3
øvelser (40/60 + sprint) som utgjør 326 starter og de>e er 43,8% av all baneskyUng i Aron
med bare 3 øvelser! Ref: fsu.no som henter ut alle innrapporterte stevner hos NSF.
Aron SK er også iår påmeldt ESC cup (European ShooUng ConfederaUon) som er en online
cup i Europa for sesongen 2018/19 med 8 sky>ere hvor det bare er heder & ære å vinne.

Spesielt nevnes:
Espen B. Jensen ble som eneste SH1 pistolsky>er i Norge ta> ut for deltakelse Ul EM i
Beograd - Serbia desember 2018.

Drammenshallen:
Ny> i Drm.hallen er at fra høsten 2018 har det vært åpent lør/søn for trening/stevne.
Noe som har gjort at vi har arrangert dobbelt stevner 3A & 3D med 2 lag i hver øvelse. Bedre
Ud Ul å arrangere, samt at man kan få med ﬂere sky>ere, enn å arrangere på kveldsUd en
ukedag slik vi må>e Udligere.
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Utmerkelser/medaljer:

Medalje oversikt 2018
Øvelse

Klasse

Resultat

Navn

NM

SH1

Gull

Espen B. Jensen

DM

Menn

Sølv

Jon Andersen

DM

SH1

Gull

Espen B. Jensen

DM

V50

Sølv

Geir Ove Næss

DM

V60

Gull

Rune Hammer

DM

V60

Sølv

Pål Nag Aas

DM

V70

Gull

Tore Østvold

KM

Menn

Gull

Terje M. Arnesen

KM

SH1

Gull

Espen B. Jensen

KM

V60

Gull

Rune Hammer

Med vennlig hilsen
Pål Erik Jensen
LuFoppmann

