
Moe Rangers historie og opphav. 
 

 

Det hele startet midt i 90 åra da jeg ble interisert i CAS.(cowboy action shooting) 
Leita etter klubber og kom over SASS sin hjemmeside på nett og vurderte å melde meg inn der. 
Dette gjorde jeg ikke da det var litt vanskelig med medlemskap over dammen vedrørende 
bekymret samboer mhh til betaling fra nett osv... 
Så i 1998 fant jeg SWS.og en kar ved navn Kjell Heilvang.Han drev en klubb i Kristiansund.etter 
noen ringerunder så viste jeg at dette ville jeg drive med. 
 

Men reisejobb og kursing i sws passer dårlig sammen så det ble ikke før i 2003 jeg endelig kom 
meg på sikkerhetskurs i sws og helgen etter ble det  arrangert eget ro kurs for meg da jeg ville 
danne klubb i sør tøndelag og for at jeg skulle kunne holde egne sikkerhetskurs for SWS. 
 

Da var jeg ferdig kurset og nå startet jobben med å finne flere som ville drive med sws. 
I den tiden var jeg medlem i Orkla pistolklubb og ikke mange der fant dette særlig seriøst. 
Cowboyskyting?? nei det var for unger..krutthomser som kler seg ut...ja det var ikke måte på kor 
useriøs jeg var... 
Men ga meg ikke.. 
etter et par år var vi 4-5 stk som samlet oss med sws våpen og hadde skyting på lørdager på 
Hongslo. 
Så på våren 2005 så var vi enige om navnet og klubben og jeg sendte inn søknad om å danne en 
ny klubb i dalføret. 
 

01.07.2005 ble klubben godkjent som K20 Moe Rangers av klubbgodkjenningskomiteen. 
Vi hadde noen klubbstevnerstevner i sws regi i noen år men aktiviteten i opk og M.R gikk 
drastisk ned da banen ble stengt. 
 

Jeg flytta til Meldal i 2007 og meldte meg deretter inn i meldal pistolklubb.. 
 

18.08.2016 : 
Det ble da holdt introduksjon skyting og et kurs i sws for de som var interisert i westernskyting i 
meldal pistolklubb sin regi.og et nytt styre ble dannet. 
 

Dette styret har holdt det gående med både kurs og stevner i klubbregi frem til i dag. 
Årsmøte 4/2-18 skal avholdes og et nytt styre skal inn i både mpk og mr. 
I fremtiden skal vi prøve å få til flere stevner og prøve oss på stevner der vi inviterer de nermeste 
klubbene.. 
 

01.02.2018 
Leder Moe Rangers. 
Brage Lillery... 
SWS Perry Owens 
 

 


