
Årsberetning – Bane 2021

Covid-19 viruset gjorde at hele vårsesongen og store deler av sommersesongen ble avlyst. Vi klarte å 
gjennomføre 4 stevnedager før sommerferien og 8 stevnedager i høstsesongen.

Norgesmesterskapet i bane ble også avlyst, der ble det riktignok gjennomført NM i Silhuett og 
Finpistol på Løvenskioldbanen i perioden 3.sep – 5.sep. Aron SK stilte med totalt 3 skyttere.

Aron SK gratulerer:
Espen Børsum Jensen Gull Finpistol klasse P3
Rune Hammer Sølv Finpistol klasse V65

Det ble gjennomført Cup og Klubbmesterskap i 2021.

Aron SK gratulerer:
Heikki Andre Toivonen - Cupmester 2021
Torfinn Kirkerud    - Vinner av nybegynnercupen 2021
Rune Hammer    - Vinner av banepokalen 2021.

Menn: Damer:
Espen Børsum Jensen Klubbmester Fripistol 2B
Petter Berg Klubbmester Silhuett
Erik Sveum Klubbmester Standard Wenche Solbakken
Rune Hammer Klubbmester Finpistol Wenche Solbakken
Petter Berg Klubbmester Grovpistol
Rune Hammer Klubbmester Hurtig grov
Rune Hammer Klubbmester Hurtig fin Wenche Solbakken

Som sagt igjen ett annerledes skytter år i 2021 men nå ser det ut til at skytteråret 2022 vil bli et normalt 
år med mye aktivitet på Aronsløkka, både når det gjelder trening og stevner.

Paraskyting:
Espen Børsum Jensen fikk plass på Skytterlandslaget for andre år på rad. Han vil derfor satse videre for 
å nå et høyest mulig nivå og dette gjør det enklere både økonomisk og sportslig da samlinger blir 
dekket og landslagstrener Uwe Knapp har ansvar for trening og oppfølging. Espen satser på disse 
grenene som parautøvere har i internasjonale mesterskap:
- Sportspistol 25m (VM-fin programmet)
- Fripistol 50m
- Luftpistol 60 skudd
- Luftpistol Standard (40 skudd: 8 serier av 5 skudd på 10 sekunder)
På grunn av pandemien har det kun vært deltakelse i en internasjonal konkurranse i 2021 (LF-Open i 
Danmark) men regner med at 2022 blir mer aktivt. Første store målsetning er EM luftvåpen i 
Vikingskipet på Hamar i mars 2022.
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