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Melhus pistolklubb har vært igjennom et år med masse spennende utfordringer. 

Villmarksmessa ble gjennomført med greit overskudd til klubben, litt lite besøkende til 

klubben i år, men det skyldes vel det generelt dårlige oppmøtet på messa. Satser på å gjennta 

suksessen i 2011. 

 

Rekrutteringen til klubben er jevn, men noen faller fra underveis av forskjellige årsaker. Så 

medlemstallet ligger stabilt på ca 80 medlemmer. Det ble ikke så mange unge rekrutter i 2010, 

men alle rekrutter er velkommen uansett. 

 

Det ble en fin sommer på utebanen. Mange medlemmer tok turen til Kvål i sommer. De 

ivrigste kom med bussen fra byen, og ser ut til å trives godt i klubben vår. 

 

På utebanen er det blitt montert ny dør på brakka, den gamle var fryktelig dårlig. 

Inne på standplassen er det montert lys, og det er montert lyskastere på banen. Så nå kan vi 

skyte etter mørkets frembrudd. Noe som forlenger sesongen med et par uker. 

 

Innebanen har også fått et løft, veggen inn mot banen re foret ut og isolert mot støy. Ny dør 

inn til banen er på plass og det er frisket opp med litt maling. Kroken i gangen er kledd igjenn 

og det er satt inn dør, så der har vi fått et lite lagerrom. 

Kulefangerne er tømt for bly og hele skivestativet er revet, og nytt stativ i samme utførelse er 

på plass. Hele banen er også vasket ned med høyttrykksspyler og såpe. (Det trengtes). 

 

I skrivende stund går tirsdagskveldene sin vante gang, med gamle kjente og noen nye fjes. 

 

Det eneste vi kan sette fingeren på i 2010 må vel være at det har vært litt dårlig med 

stevnedeltagelse fra MPK, men det har vi mulighet å rett på i 2011. 

Klubbmesterskapet er enda ikke avholdt, men vil bli avholdt innen året er omme. 


