
Årsberetning – Felt 2018

Det har vært god aktivitet blant Arons SKs feltskytter I skytteråret 2018. Totalt har det vært
42 skyttere som har deltatt i ett eller flere approberte feltstevner, og 22 skyttere som har
vært med på Cup og Klubbmesterskap.  Arons feltskyttere har gjort seg positivt bemerket
med veldig gode resultater i svært mange stevner med bl.a. 22 gull, 5 sølv og 8 bronse i de
forskjellige KM og DM i 2018.

I 2018 ble NM i felt og spesialfelt avholdt i Oppdal med Sunndal Pistolklubb som
hovedarrangør. Aron SK deltok med 13 skyttere som totalt hadde 74 starter.

Aron SK gratulerer våre 2 Norgesmestere Mikkel Bast (M), Hans Sørensen Knigge (V50).
Gratulerer også til Peter Hirth som beste skytter i militær V70. Videre gratulerer vi Hans
Petter Knigge med sølv og bronse i ungdomsklassen og Wenche Solbakken med sølv
kvinneklassen.

Mikkel Bast var også med å kjempet om gullet i revolverfelt sammen med 9 andre, men
endte på 8 plass etter omskyting.

· Mikkel Bast – Gull i grovfelt klasse Menn
· Hans Sørensen Knigge – Gull i revolver klasse V50
· Hans Petter Knigge – Sølv i spesialrevolver klasse Ungdom
· Wenche Solbakken – Sølv i militær klasse Kvinner
· Hans Petter Knigge – Bronse i spesialpistol klasse Ungdom
· Peter Hirth - Beste skytter i militærfelt klasse V70 (ikke norsk statsborger og får

dermed ingen medalje)

I lagkonkurransen ble det ingen medaljer i år.

Aron SK har i 2018 vært med på å arrangere 3 approberte feltstevner som til sammen hadde
895 starter, Hokksund PKs stevne i juni, vårt eget stevne i september og Hokksund PKs
stevne i november og i tillegg var det flere frivillige som var med og hjalp til på Nesbyen PKs
stevne i slutten av august som hadde totalt 218 starter.

Feltoppmann vil med dette rette en stor takk til klubbens medlemmer som har vært med på
dugnader og som funksjonærer, dere gjør en kjempejobb.

Vi har også arrangert klubb/cup-mesterskap i alle feltgrenene på Juvebanen i Svelvik.
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