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                                                                                                                                                            17.07.2021 

 

Referat 
 
Sted: Brødrene Dahls på Gol, Elvevegen 5 3550 Gol. 

Kl. 18:00, 19.04.2021 

Til stede: Sten Møller Jan Ole Bakkerud, Truls Ursdalen, Knut Torger Stensrud, Truls M Buseth 

 

Saksliste: Godkjent 

Oppfølging av gamle saker: 
 

1. Oppfølging av sak 4 fra styremøte 21.02.21 angående gjennomføring av årsmøte i 2021. 
Her kom styret frem til at årsmøte avholdes 27. mai på Trytetjern kl 18:00. 
Det vil ikke bli servering, og medlemmer må melde seg på til sekretær på telefon eller e-post 
post@nesbyenpistolklubb.com. 
Truls sender ut mail til våre medlemmer med informasjon. 
Sak avsluttet.  
 

2. Strøm til Trytetjern, oppfølging av sak 3 fra styremøte 21.02.21 
Styret diskuterte videre planlegging angående å få strøm opp til Trytetjern. 
Der ble det tatt opp at vi må få fortgang i planene slik at vi får strøm opp til Trytetjern i løpet 
av sommeren 2021. 
Knut-Torger skal sjekke opp progresjon og arbeid med Jan-Erik. 
Sak følges opp på neste styremøte. 
 
 

3. Dugnad på Trytetjern. 
Styret diskuterte å gjennomføre dugnad på Trytetjern, gitt med tanke på å forbedre utseendet 
på våre områder på Trytetjern, samt reparere tak over skivestativ. 
Videre skift av olje på vendestativ og andre forefallende oppgaver på Trytetjern. 
Styret vedtok at det blir sendt innkalling til dugnad 8. mai kl. 10:00 på Trytetjern. 
Videre vurdere i mailen som blir sendt ut og vedlegge spørsmål om noen medlemmer har 
materiale til overs vi kan benytte på Trytetjern. 
Knut-Torger skal også sjekke med Jan-Erik angående olje og bytte av dette på vendeskivene på 
25-meters banen på Trytetjern. 
 

4. Avlysning av årets store feltstevne på Trytetjern. 
Styret vedtok gitt årets ramme og usikkerhet rundt koronatiltak og avlyse stevne som vi hadde 
hatt håp om å få gjennomført på Trytetjern. 
Sten melder inn avlysning av stevnet til kretsen. 
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Våre andre approberte Norgesfeltstevner vil gå med fulle lag og avholdes på vanlig måte. 
 

5. Smittesporing og skyting på Trytetjern 
Styret diskuterte føring av lister på skyttere under organisert aktivitet på Trytetjern. 
Der ble det i 2020, ført manuelle lister på baksiden av blinker, noe som medførte at det blir 
rotete å gå tilbake i tid for å se an, hvem som har vært på organisert aktivitet i NPK. 
Styret vedtok at det skulle anskaffes en loggbok som skyte lederne fører hver gang det er 
organisert aktivitet med hvem som har vært til stede. 
Sak avsluttet 
 

6. Felles nøkkel til buer/kjetting og områder alle skal ha tilgang til. 
I styret ble det tatt opp ønske om å samordne nøkkelsystemer til enten kodelåser eller 
fellesnøkkel. Det ble tatt opp at koder ville lett komme på avveie og ønske fra flertall i styret 
var at vi heller burde ha en fellesnøkkel som kan benyttes til buer/kjetting etc. som 
medlemmene har tilgang til. Videre der kun skyteledere skal ha tilgang vil få egne låser. 
Styret vedtok å arbeide mot å få en felles nøkkel for skivebu og kjetting. 
  
Sak avsluttet. 

 
 

 
 
V/ Truls Martin Buseth 

Sekretær for Nesbyen Pistolklubb 

_________________        _________________ 
Truls Martin Buseth        Knut-Torger Stensrud 


