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Årsmøtet. 
Årsmøtet i NROF Vestoppland blir avholdt på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 
Dato og tid er fredag 28. februar 2020 kl. 1900 
Etter årsmøtet inviterer avdelingen årsmøtedeltagerne på en matbit på ”Big Horn” 
 

 
Andre aktiviteter. 
 
Medlemsaktiviteter 
Krigshistorisk gruppe vil arrangere forskjellige aktiviteter året gjennom så som turer til krigsminnesmerker i 
distriktet og infomøter.  Disse vil bli bekjentgjort til medlemmene pr. mail og på vår hjemmeside. 
 
Årets tur til Kirkenes 
Tur til Kirkenes i tiden 26. – 30. mars. Det er i år bare plass til to medlemmer i tillegg til reiseleder og disse 
er allerede uttatt. 
   
Medlemsmøte nr 1  
Medlemsmøte med foredrag ila mars /april. Annonseres pr. mail og på hjemmesida. 
 
Krigshistorisk utflukt 
Tur til krigshistorisk museum på Moelv 25. april. Annonseres pr. mail og på hjemmesida. 
 
Markering av 8. mai/veterandagen – 75-års jubileum 
Markering i minneparken på Gjøvik sammen med NVIO, Forsvarsforeningen, Seniorforbundet. 
Arrangeres i samarbeid med Gjøvik kommune 
Annonseres i OA og pr. mail og hjemmeside. 
 
Åpen dag på Bjønnhaugen 
Avholdes i løpet av september. 
 
Medlemsmøte nr 2 
Medlemsmøte med foredrag på NTNU i Gjøvik i oktober/november 
Annonseres pr. mail og på hjemmeside. 
 
Andre oppdukkende mål 
Aktiviteter som dukker opp i løpet av året vil bli annonsert pr. mail og på hjemmeside 
Vi vil forsøke å ha et nært samarbeide med NVIO, Forsvarsforeningen og Seniorforbundet.  
 

 

  



Skyteaktivitet 2020 i regi av NROF avd. Vestoppland 

Dag Dato Klokka Disiplin Sted 

Onsdag 6. mai 18.00 Rifleskyting Gjøvik og Brusveens bane 

Fredag 8. mai 17.00 
Markering av 75 årsdag for frigjøringen,  
Minneparken, Gjøvik  

Onsdag 13. mai 18.00 Pistolskyting Gjøvik pistolklubbs bane 

Onsdag 20. mai 18.00 Pistolskyting Gjøvik pistolklubbs bane 

Torsdag 28. mai 18.00 Rifleskyting Gjøvik og Brusveens bane 

Onsdag 3. jun 18.00 Pistolskyting Gjøvik pistolklubbs bane 

Onsdag 10. jun 18.00 Pistolskyting Gjøvik og Brusveens bane 

Onsdag 17. jun 18.00 Pistolskyting Gjøvik pistolklubbs bane 

Torsdag 25. jun 18.00 Rifleskyting Gjøvik og Brusveens bane 

Sommerferie 

Onsdag 5. aug 18.00 Pistolskyting Gjøvik pistolklubbs bane 

Onsdag 12. aug 18.00 Pistolskyting Gjøvik pistolklubbs bane 

Onsdag 19. aug 18.00 Pistolskyting Gjøvik pistolklubbs bane 

Torsdag 27. aug 18.00 Rifleskyting Gjøvik og Brusveens bane 

Onsdag  2. sep 18.00 Pistolskyting  Gjøvik pistolklubbs bane 

Onsdag 9. sep 18.00 Pistolskyting Gjøvik pistolklubbs bane 

Torsdag 17. sep 18:00 Rifleskyting Gjøvik og Brusveens bane 

Onsdag 23. sep 18.00 Pistolskyting Gjøvik pistolklubbs bane 

Onsdag 30. sep 18.00 Pistolskyting Gjøvik pistolklubbs bane 

 
All skyting starter utendørs kl 18:00, men det oppfordres til tidligere fremmøte for oppsett av 
skiver osv.. 
 
Pistolskyting på Gjøvik pistolklubb sin bane og rifleskyting på Gjøvik og Brusveen sin bane, 
begge på Revhiholen skytebane i Vardal, Gjøvik. 
 
NB!  Kravet til aktivitet for militært og sivilt våpeninnehav.  
Dette er deltagelse på minimum 4 NROF-godkjente treninger og/eller konkurranser. 
 

 
 


