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Årsmøtet 
• Årsmøtet blir avholdt på Quality Strand Hotell, Gjøvik fredag 18. mars kl. 1900 

2022. 
 

 
Andre aktiviteter 
 
Markering av 8. mai/veterandagen  

• Markering i minneparken på Gjøvik sammen med NVIO, Forsvarsforeningen, 
Seniorforbundet. 

• Arrangeres i samarbeid med Gjøvik kommune 

• Annonseres i OA og pr. e-post og hjemmeside 
 
Medlemsaktiviteter 

• Besøk hos «Panservenner» på Gran lørdag 21.05.22 
Disse har samlet forskjellige militære kjøretøyer og viser de gjerne fra til andre 
interesserte. Samkjøres med NVIO. 

 

• Besøk ved Krigshistorisk senter på Moelv med mulighet for vandring på 
Lundehøgda sammen med gen. Harald Sunde i løpet av august/september. 

 
 
Medlemsmøter  

• Medlemsmøte med foredrag onsdag 23. mars kl. 19.00 i Eurekabygget på NTNU 
i Gjøvik. Maj. Harald Gaarder foredrar om Afghanistan og Taliban. 

 

• Medlemsmøte med foredrag oktober/november 
Annonseres pr. e-post og på hjemmeside 

 
 
Åpen dag på Bjønnhaugen 

• Avholdes i løpet av september 
 
 
Andre oppdukkende mål 

• Aktiviteter som dukker opp i løpet av året vil bli annonsert pr. e-post og på 
hjemmeside 

• Vi vil forsøke å ha et nært samarbeide med NVIO, Forsvarsforeningen og 
Seniorforbundet 

 
 

 
 



Terminliste skyting 2022 
 

04.05.2022:  PISTOL 
11.05.2022:  PISTOL 
19.05.2022:  RIFLE - 200m 
25.05.2022:  PISTOL 
01.06.2022:   PISTOL 
08.06.2022:   PISTOL 
15.06.2022:  PISTOL 
23.06.2022:  RIFLE - 200m 
29.06.2022:  PISTOL 
03.08.2022:   PISTOL 
11.08.2022:  RIFLE - 200m 
17.08.2022:  PISTOL 
24.08.2022:  PISTOL 
31.08.2022:  PISTOL 
08.09.2022:   RIFLE - 200m 
14.09.2022:  PISTOL 
21.09.2022:  PISTOL 
28.09.2022:  PISTOL - Siste skytedag 2022 

 

Skytingen foregår på Revhiholen skytebane 
Pistolskyting på Gjøvik Pistolklubb sin bane og rifleskyting på Gjøvik og Brusveen skl. 
sitt baneanlegg. 
Start er kl. 18.00 alle dager. 
Så vil det kunne bli noen ekstra kvelder hvis det er ønsker om skyting, spesielt rifle. 
Ekstra dager vil bli publisert på de ordinære skytedagene og pr. e-post. 
 
  
 

NB!  Kravet til aktivitet for militært og sivilt våpeninnehav.  

• Dette er deltakelse på minimum 4 NROF-godkjente treninger 
og/eller konkurranser.   

 
 
 

                                                  


