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                                                                                                                                                      Dato: 22.05.2020 

Referat styremøte 14.05.20. 
Sted: tingstugu på Nes 

Kl: 1730 – 18:30 

Tilstede: Sten Møller, David Joy, Jan Erik Løken, Truls Martin Buseth, Knut Torger Stensrud, Truls 
Ursdalen, Jan Ole Bakkerud, Jørgen Flesvik. 

 

1. Tm og belysning på Trytetjern: 
Det ble informert om at det var stor sannsynlighet for at vi kan koble oss på strøm i fra 
skytterlaget/kommunen. Vi må selv dekke graving til denne kabelen. 
Grøftegraving med pris for elektrisk kabel er beregnet til kr 30.000,-  
Effektmåler betales til kommunen. 
NPK, tar også eventuelt kostnaden for kommunen som måtte oppstå innenfor rimelighetens 
grenser. 
Knut Torger følger opp med kommunen angående å få lagt opp strøm til Trytetjern. 
Primært ønsker styret at vi får strøm på Trytetjern, istedenfor å investere i nytt aggregat. 
 
Følges opp neste styremøte 
 
 

2. Salg av klubbvåpen. 
Truls B, informerte styret om at han hadde hatt våpnene liggende ute på Finn i lenger tid 
uten napp. Disse låg til en særdeles gunstig pris, men er dessverre ikke lettsolgte. 
Fra styret kom ønske om å forsøke å høre om å få disse våpnene byttet ut med for eksempel 
ammunisjon, effekter andre ting. 
Truls skal sende henvendelsen videre til aktuelle våpenforhandlere og følge opp dette videre. 
Styret gir han fullmakt til å ta alle avgjørelser og videre godta avtale på dette. 
Saken følges opp neste styremøte. 
 

3. Plassering, tidsplan og kostnadsplan for ny varmebu på Trytetjern. 
Søknad om plassering av varmebu er sendt til kommunen. Avventer svar, følges opp neste 
styremøte med status. Jørgen Flesvik sammen med Jan-Erik Løken følger opp dette. 
Plasseringen skal være på ny plass litt lenger unna skytterhuset, styret ønsker at det 
utarbeides plantegning for dette og gåes gjennom denne sammen med Jørgen på Trytetjern. 
 
Dugnaden på grunnarbeid begynner mandag 25 mai. 
Arbeid som skal utføres: 
Fylle på noen lass masse mellom standplass og skiver. 
Fylle på sand/grus på ny parkeringsplass/varmebulokasjon. 
Grave ned fundament til tak over skivene. 
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Styret vedtar å godkjenne tilbudet fra 24. november fra Jan-Erik Løken. 
Til å videre bygge ut Trytetjern. 
 

4. Nytt Medlemsregister 
Da det har vært problematisk for sekretær og kasserer og følge opp medlemmer i dagens 
medlemssystem, grunnet dårlig utformet, er ønske å se på ny løsning. 
Dette ble informert om på styremøtet, siden innkallingen har det vært en del endringer på 
idrettsforbundets løsning. Styret vedtar at klubben avventer med å se på nytt 
medlemssystem inntil dette er ferdigstilt. 
Saken anses avsluttet inntil videre. 
 
 

5. Fornye baneregler /Trytetjern / tingstugu 
Sekretær Truls Buseth la frem forslag til styre om å gjennomgå gjeldende banereglement på 
Trytetjern/tingstugu. Styret la frem at vi beholder det som er allerede eksisterende på både 
Trytetjern og tingstugu og ikke følger opp dette videre. Styret i samråd besluttet å beholde 
eksisterende reglement og anser det som godt nok. 
Sak avsluttet 
 

6. Påbud beskyttelsesutstyr/ flytting av stålmål. 
Det er vedtatt at hørselsvern/øreplugger er påbudt ved benyttelse av klubbens skytterbaner. 
Når det gjelder skyting på stålmål skal dette kun gjennomføres på praktisk banen på 
nedsiden ved Trytetjern. 
Det er sterkt å anbefale benyttelse av briller på praktisk banen. Truls informerte om at DSSN 
krever splintsikre briller ved skyting på stålmål og at minsteavstand bør være 7 meter. 
Sak avsluttet. 
 
 

7. Sikkerhetskurs for familiemedlemmer/venner på Trytetjern 
Det ble lagt frem spørsmål fra sekretæren om det burde være ett eget sikkerhetskurs for 
familiemedlemmer/venner av skyttere på Trytetjern. 
Dette i bakgrunn av opplevde incidenter av andre skyttere. 
Det ble vedtatt om at det var opptil hver skytter og sørge for nødvendig opplæring av venner 
og familie, når disse benytter NPKS skytterbaner utenom organisert trening. 
Sak avsluttet. 
 
 

8. Samarbeidsklubb for dynamiske skyttere 
Sekretær ved pistolklubben spurte styret om å vurdere etablering av samarbeidsklubb for 
DSSN. Dette i bakgrunn av at ett par skyttere i klubben ønsker å begynne med sporten, men 
synes det er for langt å dra på sikkerhetskurs/arrangementer for noe de er usikker på. 
Styret stilte seg ikke bak dette og mente Truls burde fremme skytesporten blant klubbens 
medlemmer og på sikt, se etter om interessen er der til å danne en egen DSSN gren i NPK. 
Truls kommer til å følge opp dette videre av egeninteresse og den dagen vi har mange nok 
medlemmer som er interessert vil vi ta opp saken igjen i ett styremøte. 
Saken anses avsluttet. 
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9. Politiattestansvarlig 
På bakgrunn av at vi av og til har unge medlemmer under 18 år innom NPK, er vi pliktig til å 
ha en egen politiattestansvarlig. 
På bakgrunn av at Sten Møller har satt seg opp til dette opp mot forbundet vedtar styret at vi 
formaliserer Sten Møller som politiattestansvarlig for NPK. 
Saken anses avsluttet. 
 
 

10. Gjennomføring av stevner/approberte stevner 2020 
Grunnet dagens coronoasituasjon og usikkerheten på videre avlegging av stevner har vi gått 
gjennom stevnene som er satt opp og bestemt følgende. 
Feltstevne 7 juni avlyses i bakgrunn av at vi bare kan samle totalt 50 personer til 
arrangement, dette inkluderer utøvere, funksjonærer m/mer. 
Approberte norgesfelt gjennomføres som normalt, da vi kan holde oss innenfor 20 
personsgrensen. 
 
Styret vedtar at vi følger idrettsforbundets anbefalte rutiner med følgende tiltak. 
Ved organisert trening skal kun ett fåtall utøvere lappe blinker, rydde frem utstyr for å 
redusere smitterisiko. 
Alle skyttere skal benytte personlige matter. 
Syke personer skal ikke være med på trening, bortvises hvis de møter opp. 
Antibac skal være lett tilgjengelig på Trytetjern. 
Under trening for å redusere kontaktflater skal døra inn til standplass stå åpen. 
Videre skal vi følge opp og tilpasse oss etter retningslinjer utarbeidet av NSF. 
 
Når det gjelder handicapstevnet forlenges dette utpå høsten i første omgang. 
Sak Avsluttet 
 

11. Eventuelt 

 

Rekrutt treninger. 
Truls Tok opp i styret at vi burde forsøke å legge til rette for rekrutt treninger da vi har 6-7 rekrutter 
som mangler nok treninger til å kunne erverve våpen ved endt rekrutt periode. 
Videre  
 
Det ble vedtatt at Truls kunne låne klubbens våpen og arrangere rekrutt treninger primært 
annenhver torsdag. 
Videre blir det i en periode på sommeren avholdt klubbstevner for klubbens medlemmer. 
Disse vil være kostnadsfrie og vil avholdes annenhver torsdag, når det ikke er rekrutt trening. 
Rekrutter vil være velkommen på disse. 
 

………………………… 

For Nesbyen Pistolklubb 
Truls Martin Buseth 
Sekretær  


