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I 2017 har det vært avholdt 7 ordinære styremøter, og det er behandlet i alt 44 saker. Referatene er fortløpende lagt ut på 
klubbens nettside. 
Innmeldinger til klubben har vært 3 og utmeldinger 3. 
 
Klubben har i dette året gjort endringer i inntaksrutinene for nye medlemmer. Det er tvungen deltakelse i sikkerhetskurs 
som er to-delt: Først en praktisk gjennomføring av basiskurs på 1 – 2 timer før nybegynneren får bruke banen. På banen 
skal det brukes støttepute på trening, inntil et dyktighetskrav er oppfylt. I løpet av resten av halvåret som nybegynner skal 
det gjennomføres en teoretisk del, ved hjelp av Norges Skytterforbunds hefte ”Sikkerhetskurs for nye skyttere”, pluss noe 
mer om skyteteknikk og treningsmetode. 
 
Dette året har klubben hatt 14 klubbstevner, hvorav 5 i NAIS-programmet (som er blitt svært populært), 2 i Norgesfelt. 
Disse to grenene er nye i klubben. Norgesfelt ble innført i 2016 av Jørgen Flesvik, og han har stått for jevnlige treninger i 
denne skytegreina på Trytetjern. Resultatene fra samtlige stevner ligger på nettsiden. 
 
Klubben deltok i NM Felt i Bærum med 7 deltakere. Det ble sølv til Vidar Flesvik i finfelt, etter hårfin omskyting om gullet;  
og ellers gode resultater. På NM Bane i Ørland deltok Dagfinn Brøto, og tok hjem sølv i VM-fin, klasse V50, bare to poeng fra 
gullet. Rune Ålien deltok på NM i spesialfelt på Mysen, og svartkrutt-felt i Odalen. 
 
I løpet av året er det planlagt og gjennomført omlegging fra pappskiver til elektroniske skiver i Tinghuskjelleren. Denne 
omleggingen har vært omsnakket lenge, men da den først kom, gikk den  i voldsomt tempo.  En avtale med Skytterlaget om 
leie av deres monitorer ble fundamentet for at vi kunne gjennomføre det hele med minimalt låneopptak, da vi bare 
behøvde å kjøpe selve skivene, med det utstyr som fulgte med det, pluss at vi bygde om kulefangerne til hel veggbredde. 
Hele den praktiske jobben ble gjennomført i løpet av et par måneder, med imponerende dugnadsinnsats fra flere. I starten 
av november var alt klart, og det er ikke for mye å si, at Nesbyen Pistolklubb med dette er gått inn i en ny tid. 
Denne utbyggingen var et stort økonomisk løft for klubben. En hovedgrunn til at vi klarte å gjennomføre investeringen på 
bare et år, var at vi var så heldige å motta en gave på kr.30 000 fra Sparebank1, Hallingdal. 
 
Det er ikke feil å påstå at denne omleggingen har ført med seg et sterkt oppsving for klubben, både i generell aktivitet, nye 
rekrutter, og nye skyteprogrammer innendørs. 
 
Oppsvinget i aktiviteter har blitt lagt merke til andre steder, og i høst fikk vi en forespørsel fra Buskerud Krets av NSF, om vi 
kunne ta på oss å arrangere KM i Revolverfelt høsten 2018. Dette sa klubben ja til, og forberedelser med avtaler og andre 
ting er i gang. 
 
Med de endringer og tillegg som ble vedtatt av årsmøtet. 
 
 
Nesbyen 20.feb. 2018.02.19 
 
Styret.      


