Sak 2 Årsmelding 2021

ÅRSBERETNING 2021
Styret har bestått av:
Leder:

Maj. Tom Gjestvang

Nestleder:

Oblt. Stein Aaslund

Sekretær:

Kapt. Trond Myhrer

Kasserer:

Lt. Onar Onsrud

Styremedlem: Lt. Torfinn Sørum
Styremedlem: Lt. Ronny Røise
Styremedlem: Lt. Morten Olstad
Varamedlem:

Maj. Arne B. Krokeide

Varamedlem:

Sjt. Hege Pettersen-Moe

Året 2021 har som i fjor vært et unntaksår på alle måter.
Som resten av samfunnet har NROF Vestoppland måttet tilpasse sine aktiviteter til de
til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale bestemmelser.
Dette har medført at bl.a. Kirkenesturen og to foredrag har måttet utgå. Øvrig aktivitet
har ligget på et minimum. Vi har heldigvis klart å avvikle vår skyteaktivitet på
Revhiholen på en koronatilpasset måte.

Medlemsoversikt

Pr. 31.12.2021 har NROF Vestoppland 81 medlemmer.
Møter
•

Årsmøtet ble avholdt på Quality Strand hotell, Gjøvik, fredag 26. februar.

•

Det er avholdt 3 styremøter i løpet av året.

•

Det er avholdt 3 dugnader på Bjønnhaugen.

Deltakelse i konkurranser
•

Maj. Ove Johansen representerte avdelingen i militært mesterskap NM som ble
avholdt på Terningmoen.

•

Ove Johansen deltok der i finaleskytingen og endte på en fin sjuende plassering
etter finaleskytingen.

Andre aktiviteter/deltakelse
•

8. mai markerte NROF Vestoppland sammen med Forsvarsforeningen, NVIO
og Seniorforbundet frigjøringsdagen/veterandagen i Minneparken i Gjøvik.

•

Maj. Gjestvang deltok under kransenedleggelse på Hoffsvangen 17. mai.

•

26. september skulle NROF Vestoppland ha åpen dag på Bjønnhaugen.
Arrangementet ble avlyst på grunn av stengt veg.

•

20. – 21. november deltok maj. Gjestvang på formannskonferansen på
Akershus festning. Han deltok også under jubileumsmiddagen.

•

24. november skulle vi ha arrangert foredrag med maj. Harald Gaarder på
NTNU.
Dette ble avlyst da foredragsholder ble syk.

•

Det er gjennomført skytetreninger på Revhiholen onsdager og torsdager i tiden
6. mai til 30. september. Oppmøtet har vært jevnt bra.

Økonomi
•

Økonomien er god.

Styret

