
Årsrapport pistol 

Det er avholdt totalt 12 KM og 1 DM innen pistolskyting i 2018 med gode resultater. Kretsen har hatt 

skyttere i 2 DM og bane-, felt- og luftpistol NM. 

DM-medaljer i magnum 1 til Knut Egil Bakke (Brumunddal PK) samt magnum 2 til Stein Wormdal 

(Hamar Sportsskytterklubb) og Knut Egil Bakke (Brumunddal PK) og 8 NM-medaljer. 

NM-medaljer: 

Ole Henning Fjeld, M, Namnå pistolklubb, tok gull i luftpistol. 

Stein Vidar Amundsen, SH1, Hamar Sportsskytterklubb, tok gull i finpistol. 

Esten Murbreck, V60, Hamar Sportsskytterklubb, tok sølv i hurtig grov. 

Arne Granerud, V50, Elverum PK, tok sølv i revolverfelt. 

Arne Fuglesang, V70, Hamar Sportsskytterklubb, tok bronse i revolverfelt. 

Arne Granerud, V50, Hamar Sportsskytterklubb, tok sølv i militærfelt. 

Anders Lucas Gunnestad, V70, Hamar Sportsskytterklubb, tok sølv i militærfelt. 

Hans Petter Løberg, Åpen, Brumunddal PK, tok bronse i spesialrevolver. 

Brumunddal PK sitt lag, bestående av Knut Egil Bakke, Hans Petter Løberg og Bjørn Vidar Ramsberg, 

tok sølv i militærfelt.  

 

I 2018 ble det arrangert totalt 93 stevner i vår krets, av disse var det 50 pistolstevner, i tillegg var det 

totalt 8 stevner som ble avlyst av ulike grunner. Disse stevnene fordeler seg på ganske få av kretsens 

klubber som har pistolskyting som aktivitet. Dette er noe vi i kretsstyret håper det kan jobbes med 

videre slik at vi får flere klubber til å arrangere approberte stevner, og på den måten få økt 

aktiviteten uten å øke belastningen på de få klubbene som allerede arrangerer stevner. Geografisk er 

det dessverre et skille nordover ved Rena, så her bør det jobbes med klubbene slik at vi får 

stevneaktivitet nordover i kretsen. Samt at det bør jobbes med pistolklubbene sør i kretsen slik at 

tilbudet her blir større. 

Så langt ligger det an til å bli arrangert 88 stevner i 2019, vi håper dette tallet øker slik at vi kan 

arrangere like mange stevner som i 2018. Av disse stevnene utgjør 52stk pistolstevner, hvor det 

dessverre har blitt en klubb mindre som arrangør. Dette viser et økt aktivitetstilbud totalt i kretsen, 

men dessverre en nedgang i antall klubber som arrangerer.  

Kretsen ønsker å gratulere pistolskytterne og klubbene med gode prestasjoner, både sportslig og på 

aktivitetssiden.  

 

For styret 

Ida Sofie Vasaasen 

 


