
 
4 Årsberetning 2017 Fåset Pistolklubb 

 

Styret for 2017 

Formann Ronny Storå 

Nestformann Kjell Ingar Myren 

Kasserer Steinar Myren 

Sekretær Jan Nilsen 

Styremedlem Materiell 
forvalter 

Stig Tronsvang 

Varamann Per A Pedersen 

Varamann Geir Jordet 

Revisor Ola Mortensen 

Revisor Odd E Ressel 

Valgkomite Henning Hagen 

Valgkomite Magne Graven 

Det har vært avholdt to styremøter for å avtale å planlegge terminlisten for vår, sommer og høst 

skyting, samt forberedelse til årsmøte. Ellers så har styret hatt sporadisk kontakt via SMS eller 

telefon. 

 

Pr 31.12.2017 har Fåset Pistolklubb 61 medlemmer (i følge klubbadmin). Vinteren 2016/2017 har vi 

trent sammen med Tolga Pistolklubb i Sæters hallen. Vi har fortsatt ikke klart å skaffe eget lokale på 

Tynset. Det ble sendt ut forespørsel om ledig lokale til kommunen, men de har ikke noe som passer.  

Oppmøtet på innendørs treningene er bra. På utendørs treninger er det Fåset som fortsatt gjelder, vi 

har ikke brukt feltbanen i 2017. Vi prøvde oss på å sette opp liste med ansvarlige for utetreninger, 

men det fungerte ikke helt etter intensjonen. 

 

I 2017 kjørte vi med organiserte treninger fra 10. mai til 13. september. Deltakelsen på treningen er 

med variert oppmøte.  

  

Har hatt en del henvendelser fra medlemmer for å bekrefte medlemskap, treninger i forbindelse med 

våpensøknader. Virker som om politiet er flinke til å følge opp krav til dokumentasjon for aktive 

skyttere. 

 

Vi har hatt en dugnad på Fåset. Siste rest av duk på veggene er på plass.  

Takk til alle som bidro på dugnaden. 

 

Når det kommer til konkurranser så har vi avholdt to ganger standard fin 25m og to ganger med ½ 

felt fin. Takk til Jan for spennende løype. 

 

Hjemmesiden til Fåset er fortsatt under utvikling, men det meste er nå på plass. 

 

Vil med dette takke alle medlemmene for året som har gått, ser frem til en ny sesong. 

Ønsker med dette det nye styret lykke til 

 

Ronny Storå                                     15.01.2017 


