
 
4 Årsberetning 2016 Fåset Pistolklubb 
 
Styret for 2016 
Formann Ronny Storå 
Nestformann Kjell Ingar Myren 
Kasserer Steinar Myren 
Sekretær Jan Nilsen 
Styremedlem Materiell 
forvalter Stig Trondsvang 

Varamann Per A Pedersen 
Varamann Geir Jordet 
Revisor Ola Mortensen 
Revisor Odd E Ressel 
Valgkomite Henning Hagen 
Valgkomite Magne Graven 

Det har vært avholdt ett styre møte for å avtale å planlegge terminlisten for vår, sommer og høst 
skyting. Ellers så har man hatt sporadisk kontakt via SMS eller telefon. 
 
Pr 31.12.2016 har Fåset Pistolklubb 60 medlemmer. Vinteren 2015/2016 har vi trent sammen med 
Tolga Pistolklubb i Sæters hallen. Vi har fortsatt ikke klart å skaffe eget lokale på Tynset. Oppmøtet 
på innendørs treningene er bra. På utendørs treninger er det Fåset som fortsatt gjelder, vi har ikke 
brukt feltbanen i 2016. Vi prøvde oss på å sette opp liste med ansvarlige for utetreninger, men det 
fungerte ikke helt etter intensjonen. 
  
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 to dugnader på Fåset. Oljet betongdekket og fått på plass ny duk. Vi kom ikke helt i havn 
med jobben, slik at noe duk gjenstår og vi trenger muligens ett nytt strøk med olje på dekket. 
Takk til alle som bidro på dugnaden. 
 
Arne Øien har laget platting for å komme seg fra standplassen til skivene tørrskodd. Stor takk til Arne 
for innsatsen.  
 
Når det kommer til konkurranser så har vi avholdt Standard fin, Hurtig Fin og ½ felt fin.  
 
Hjemmesiden til Fåset har vi gått over til Wordpress for å få ett enklere verktøy for å publisere. 
Håper at medlemmene har ideer for å få til en funksjonell hjemmeside. Siden er under konstruksjon. 
 
Til banen på Fåset har vi kjøpt inn skivekikkert og skytestøtte til felles bruk. 
 
 



 
Vi har opprettet en Facebook-gruppe for og enkelt nå ut til medlemmene våre. Her kan 
medlemmene publisere egne artikler, egne treninger etc. Det gjør det lettere å komme i kontakt med 
andre medlemmer. Gruppen er lukket, slik at man må søke opptak i denne.  
 
Det er opprettet en smsgruppe for å kunne sende felles sms til medlemmene. Til å begynne med 
hadde denne ikke restriksjoner, slik at det ble mye spam og kaos. Nå er det satt restriksjoner, slik at 
kun leder kan sende meldinger til gruppa. 
 
Vil med dette takke alle medlemmene for året som har gått, ser frem til en ny sesong. 
 
Ronny Storå                                     25.01.2017 


