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31.08.2021 

 

Referat   Styremøte NPK 26 august 2021 

 

Tid: Torsdag 210826, kl. 18.00 

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

Til stede: Sten Møller, Knut Torger Stensrud, Truls M Buseth 

 

1. Sakslisten ble godkjent 

2. Strøm til Trytetjern, oppfølging av sak 2 fra styremøte 19.04.21 
 
Saken har dessverre blitt liggende. Kommunen har ikke kommet med noen informasjon 
og 
Jan Erik har hatt svært mye å gjøre i jobben. 
Styret ønsker å få strøm opp til Trytetjern i løpet av høsten 2021 om mulig. 
 
Vedtak: Knut-Torger tar kontakt med Jan Erik for sammen med ham å prøve å få 
fortgang i prosessen. 
 
Saken følges opp på neste styremøte. 
 

3. Dugnad på Trytetjern, oppfølging av sak 3 fra styremøte 19.04.21 
 
Til dugnaden den 8 mai var det sparsomt med frivillige og flere ting kunne ikke 
gjennomføres. Styret må til dels påta seg ansvaret for dette på grunn av sen planlegging 
av dugnaden. 
 
Det nedfalte taket over skivene venter på å komme opp igjen og vurderes som viktigste 
punkt å få gjennomført før vinteren. Det er også avgjørende for muligheten å ha stevner 
og trening utover høsten når mørket faller på. 
 
Det ønskes også rydding av nedre banen med tanke på planlegging for fremtidig bruk. 
Her må hensyn tas til tidvis vanskelig vannforhold på visse deler. 
 
Vedtak: 
- En ytterligere dugnad snarest mulig må legges inn. Planlegging av dato skal skje 
på førstkommende trening, altså onsdag 1 september, for å få med flest mulig. 
 
- Dugnader for både vår og høst skal i fremtiden skjemalegges til nyttår. Datoer 
legges på nettet samt skal sendes ut per e-post til medlemmene samtidig med en 
oversikt over årets planlagte stevner slik at alle medlemmer kjenner aktuelle datoer 
og kan planlegge i god tid. 
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4. Felles nøkkel til Trytetjern 
 
Styret var enig i at skivebua i øyeblikket er det eneste området samtlige medlemmer med 
nøkkel til Trytetjern skal ha tilgang til. Bua i standplassbygget og den nye «badebua» er 
per dags dato ikke aktuelt for alle. 
 
Vedtak: Knut Torger går til innkjøp av hengelås til skivebua av en slik type at 
samme nøkkel kan brukes til kjetting ved innkjørselen som til bua. 

5. Innmelding av grenene Leirdue og Rifle i NSF 
 
Sten presenterte situasjonen hvor klubben nå offisielt har Leirdue og Rifle som aktivitet. 
Årsaken til dette er fire medlemmer som skyter leirdue og til NM må være med i en klubb 
som har aktiviteten registrert. Dette finnes ikke i Hallingdal og da medlemmene nødig 
ønsket å være med i en klubb på Sokna ble NPK spurt om vi kunne være behjelpelige. Vi 
har da registrert aktiviteten på Rubic og har plutselig ytterligere tre medlemmer (en var 
allerede tidligere medlem). 

6. Utbedring av veien/brøyting 
 
Veien inn til vår skytebane ble svært sjelden brøytet sist vinter og den har nå blitt ganske 
dårlig på grunn av sterkt regn. Klubben trenger å sikre at veien blir brøytet kontinuerlig når 
nødvendig. 
 
Vedtak: Knut Torger ber Jan Erik om et tilbud på utbedring av veien inn. Sten hører 
med Jørgen om muligheter for å få kommunen til å forbedre situasjonen. 

7. Medlemsstatus/integrering av rekrutter, også i styret 
 
NPK har per dags dato 82 medlemmer til tross for at vi siden 2017 har mistet 24 
medlemmer. Det betyr at vi har fått 32 nye medlemmer, til stor del takket være Truls M sitt 
arbeid med rekrutter. 
 
Sten ytret et ønske om å integrere rekruttene sterkere i klubben for å få dem å kjenne seg 
velkomne og å øke deres aktivitet. Klubben er i en generasjonsveksling som vil fortsette i 
flere år til siden det er ganske mange eldre skyttere som ikke er like aktive og som må 
kunne forventes å legge pistolen på hylla og melde seg ut. Der med er det viktig å holde 
aktiviteten oppe og å føre klubben videre. Et viktig punkt er å få med noen eller flere av 
rekruttene i styret for ikke å risikere at styret blir en gammel gubbe-gjeng som blir litt 
komfortabel. Truls M pekte på fordelen av å få med en kvinne i styret. 
 
I samband med dette meddelte Truls M at han ikke vil stille til omvalg som sekretær til 
neste årsmøte, men vil fortsette å ta ansvar for hjemmeside og rekrutter. Frem til 
årsmøtet overtar Sten ansvaret for å skrive referat. 
 
Vedtak: Styret tar kontakt med valgkomitéen om saken så får denne diskutere 
internt før neste årsmøte. 
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8. Hurtig-/VM-stevne på Trytetjern 
 
Sten ytret ønske om flere stevner utendørs, gjerne i Hurtigskyting, slik at vi får flere 
stevner utendørs hvor det kan skytes med grøvre kaliber enn 22LR. 
 
Vedtak: Styret planlegger stevne i Hurtigskyting til den 16 september. 

9. Skyting i Tinghuskjelleren 
 
Styret diskuterte skyting i Tinghuskjelleren dels når det gjelder når vi kan begynne og dels 
hvordan vi skal legge opp skytingen nå som klubben har mange rekrutter og det kan bli 
trangt i kjelleren. 
 
Vi trenger imidlertid skjermer til de elektroniske skivene for å kunne skyte der og må 
derfor diskutere muligheten med Skytterlaget å låne skjermer av dem mens de fortsatt 
bruker skjermene ute (Knut Torger kunne fortelle at Skytterlaget har et stort antall 
skjermer til rådighet, om enn flere er av eldre dato og nokså langsomme). 
 
Med tanke på skjemalegging beregnet styret antallet lag på torsdagene til fire. 
 
Vedtak: 
Knut Torger hører med Skytterlaget om muligheten å låne skjermer til 
Tinghuskjelleren mens vi venter på at Skytterlaget selv skal flytte innendørs. 
 
Knut Torger hører med Kongsberg om tilbud på skjermer samt på panserplater til 
kjelleren for raskere og sikrere skifte av skiver fra presisjon til duell. 
 
Skjemaleggingen fungerer med to roterende lag kl. 18.00-20.00 og to roterende lag 
kl. 20.00-22.00. Det blir holdt av 6 plasser til rekrutter frem til tirsdag morgen før 
trening. Etter dette blir øvrige plasser frigjort. Påmelding gjennomføres på NPK sin 
hjemmeside, og åpnes 5 dager før gjeldende trening: 
https://www.nesbyenpistolklubb.com/?page_id=2597 
 
Under første omgang vil det kun skytes presisjon for å spare tid på skivebytte. Det 
vil da også bare være en prøveskyting. 

10. Nøkkelboks i Tinghuskjelleren 
 
Vedtak: Knut Torger setter opp nøkkelboksen i Tinghuskjelleren før vi kommer i 
gang med skyting der. 

11. Dekning av utgifter til trenerkurs 
 
Truls M spurte om klubbens dekning av utgifter til trenerkurs. Styret bekreftet at trenerkurs 
dekkes som dommerkurs, dvs. reise og eventuell overnatting. 
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12. Forbedring av klubbens Browning Buckmark 
 
Truls M foreslo å kjøpe noen komponenter til Buckmarken for å gjøre den bedre å skyte 
med. 
 
Vedtak: Truls M bestiller nødvendige komponenter i samkjør med Sten. Truls N 
kjøper samtidig rengjøringsattiraljer til 22LR slik at våpnene våre kan vedlikeholdes 
på plass og rekruttene får opplæring også i det. 

13. Ny pistol for rekrutter med små hender 
 
Truls M pekte på behovet av i hvert fall en ny pistol til rekruttrening. Det er allerede flere 
rekrutter, spesielt kvinner, med så små hender at de ergonomiske skjeftene til Waltherne 
er altfor store. Vi har per i dag kun en Browning Buckmark som fungerer for disse 
skytterne. 
 
Vedtak: Styret sender inn søknad for å kjøpe en Ruger MkIV Light. Vedtak om kjøp 
ble vurdert kledelig å gjøre med flere styremedlemmer på plass. 
 

14. Styremøtet ble avsluttet. 
 

 

 

v/ Sten Møller 

Tf. sekretær for Nesbyen Pistolklubb 

 

 

___________________________   _______________________________ 
Sten Møller       Knut-Torger Stensrud 


