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Årsberetning for 2012 

 

Skytter året 2012 er over! Året har forløpt ganske normalt. 

Dommerkurs: 

Klubben har ikke deltatt på noen kurs i 2012. 

Trenerkurs: 

Klubben har ikke deltatt på noen kurs i 2012. 

Deltagelse hjemme: 

Årets aktiviteter er høyere i år enn i fjor. Det er registrert 311 (233 i 2011) starter på mandager og 300 (224 i 2011) på torsdag, totalt 

ble det 611 (457 i 2011) starter. Dette er en gledelig økning med 154starter. Registreringen rett på klubb pc ser ut til å fungere bra. 

Klubben har avviklet sikkerhetskurs i løpet av 2012. Nye skyttere kan starte opp på en torsdag for å få litt info og innføring i sporten, 

deretter vil de bli gitt opplæring fortløpende under en 6 måneders periode. Denne ordningen ble innført i 2011 og ser ut til å fungere 

ganske greit. 

I år som i fjor har klubben vært aktiv på Mysen banen på mandager i sommerhalvåret. Klubben har også arrangert flere feltstevner 

sammen med Mysen PL. 

Nye klubbrekorder? 

Ikke noen dette året heller er en vanlig frase i årsberetningen. Siden det er innført en del nye grener som Hurtig revolver - Hurtig 

militær og NAIS anser vi at klubbmesterne i disse innehar våre nye klubbrekorder. Disse vil bli lagt ut på våre klubbsider.   

Klubbmesterskapene ble forsøkt avholdt på Mysenbanen. Det har heller ikke i år vært avholdt klubbmesterskap i luftpistol. 

Deltagelse ute: 

Deltagelse på eksterne stevner….  i år som i fjor….  De fleste av skytterne fra Askim holder seg i nærheten og skyter i på Øverby i 

Strømstad, Mysen, Sarpsborg, Ørje og på Kurud. Det har også vært deltagere på luftstevner i distriktet. Anbefaler alle om å gå inn på 

resultatsidene og se på det som er lagt ut via link til NSF Stevnestatistikk. 

I år gikk felt NM på Oppdal. Fullstendige resultatlister ligger på klubbens resultatsider. Askim PK oppnådde meget gode resultater i år i 

og med at vi fikk en lagbronse i Spesialpistol og ett lagsølv i Grovpistol. Vår to lag besto av Anders Dingstad, Ole Morten Valø, Rune 

Johansen og Bjørn Lindblad. Beste plassering var av Bjørn Lindblad som fikk sølvmedalje og dermed en mulighet til å kjempe om en 

plass på landslaget i Feltpistol. Dessverre ble det bare en plass på reservebenken denne gangen. 

Klubben hadde ingen deltagelse på NM bane i Førde i år, NM må nok ned på Østlandet for at Askim skal delta. På NM luft på 

Lillestrøm stilte Ole Morten Valø opp og fikk en meget god 6. plass med 361 poeng bare 3 poeng bak en pallplassering. 

Diverse: 

Det er blitt gjennomført diverse dugnader i Askim og Mysen, og avholdt 6 styremøter i løpet av perioden, samt deltatt i kretsens 

ordinære og ekstraordinære ting. 

Samarbeid med Mysen Pistollag. 

Klubbene har i år igjen samarbeidet godt, både med banelån og stevner. Klubben og styret forventer at dette gode samarbeidet skal 

fortsette i 2013. 

 

Bjørn Lindblad 

 

Sekretær  

Askim Pistolklubb. 


