
ÅRSMELDING MSS 2022 

 
Et begivenhetsrikt år for klubben, vi byttet navn fra Melhus pistolklubb til Melhus Sportsskyttere. 
Dette medførte ny profilering, internettadresse og e-post for klubben.  

Daniel vant 2 gull i NM Felt på Oppdal, og ble dermed tatt ut til Feltlandslaget.  

Han deltok i Nordisk Mesterskap i feltpistol i Sverige i september. Derfra fikk han med seg en 
sølvmedalje fra lagkonkurransen. 

I februar ble det avholdt kurs med Petter Brattli i mental trening, godt oppmøte fra den faste 
gjengen. 

På tidligvåren hadde vi flere grupper fra Gimse ungdomsskole (FYSAK) på banen for utprøving av 
luftpistol som idrett. Ble reportasje i avisa Gaula av det. 

Gunnar instruerte første del av en gruppe elever fra Rødde folkehøyskole som hadde luftpistol som 
valgfag høsten 2022. Totalt er de 24 stk. 

Landsstevnet for rekrutter gikk uten deltagere fra MSS i år, der må vi komme sterkere tilbake. 

Fremdeles ingen avklaring for utebane for klubben. Vi har leid bane hos SSK på furukollen mot et 
meget hyggelig vederlag. 

 Klubben arrangerte sitt første fullskala feltstevne på furukollen, i samarbeid med SSK, dette var i 
tillegg DM. Vel gjennomført stevne med deltagere fra fjern og nær. 

Vi har arrangert åtte luftstevner på egen bane i 2022. 

Klubben har igjen lånt ut sine lokaler til styremøter i skytterkretsen fra høsten 2022, etter at 
møtevirksomheten der ble gjenopptatt etter pandemien. 

Satsningen på skyting for personer med fysiske begrensninger fortsetter, og i 2022 hadde vi besøk fra 
Norges blindeforbund avd. Melhus. NSF sin parakonsulent Gyda Winther stilte også med alt av utstyr 
vi trengte. Det var representanter fra Melhus kommune til stede. Vel gjennomført intro for blinde, 
der vi håper de finner det interessant å skyte hos oss. 

NM 10 meter ble avholdt hos Kisen, med kun Gunnar Olaussen som deltagere fra Melhus. 

Medlemsmassen er stabil, men det kommer stadig nye fjes til Totalt betalte 18 stk. for 
nybegynnerkurs. Det ble avholdt et sikkerhetskurs. 

Fortsatt god økonomi, ingen store investeringer. Spillemiddelsøknad for luftskiver ble sendt, og går 
forhåpentligvis igjennom. 

2022 har vært, et godt driftsår, med masse sosialt, god skyting og flere begivenheter. 

 

For styret 

Arild Granmo 


