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31.08.2021 

 

Referat   Styremøte NPK 19 oktober 2021 

 
Tid: Tirsdag 211019, kl. 18.00 

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

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

 

1. Sakslisten ble godkjent. 

2. Strøm til Trytetjern, oppfølging av sak 2 fra styremøte 26.08.21 
 
Sten har snakket med Anders Halland og fått bekreftet per telefon at Jan Erik Løken i samarbeid 
med Kraftlaget kan grave kanal over veien og koble til kabel når det blir aktuelt. Vi kan dermed 
påbegynne arbeidet med graving og kabellegging. 
 
Vedtak: Sten snakker med Jan-Erik og bestiller tilbud og utførelse av arbeid. I samband med 
dette bør den nye parkeringsplassen ordnes med tanke på drenering. 
 
Saken følges opp på neste styremøte. 

3. Dugnad på Trytetjern, oppfølging av sak 3 fra styremøte 26.08.21 
 
Dugnad er gjennomført av 5 medlemmer og taket over skivene er kommet på plass. Dessuten er 
terrenget frisert. 
 
Gjenstår: å støtte opp forkant av taket. 
 
Det ønskes også rydding av nedre banen med tanke på planlegging for fremtidig bruk. 
 
Vedtak: 
- Knut Torger ordner material, organiserer arbeidskraft og setter opp støtter. 
 
- Skjemalegging av dugnader gjøres samtidig med skjemalegging av stevner, se punkt 17. 

4. Felles nøkkel til Trytetjern, oppfølging av sak 4 fra styremøte 26.08.21 
 
Nøkkel og ny hengelås til skivebua er anskaffet og ligger i øyeblikket hos Knut Torger. 
  
Vedtak: Knut Torger bytter hengelås på skivebua. Samtidig tar han ned kjettingen og legger 
hengelåsen i skivebua for vinteren. 
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5. Utbedring av veien/brøyting, oppfølging av sak 6 fra styremøte 26.08.21 
 
Sten har forgjeves søkt kontakt med den nye ansvarlige for uteavdelingen i Nesbyen Kommune. 
Det viste seg at Jan Ole kjente vedkommende.  
 
Vedtak: 
- Jan Ole snakker med Knut Erik Vinje om fortsatt brøyting på Trytetjern samt om å forhindre at 
det samles snø på «snuplassen» ved bommen. 
 
- Utbedring av veien går inn under punkt 2. Utføres eventuelt til våren. 

6. Medlemsstatus/integrering av rekrutter, også i styret, oppfølging av sak 7 fra styremøte 26.08.21 
 
Siden vedtaket sist ble for allment formulert og ingen hadde gjort noe ble det tatt beslutning om 
nytt vedtak. 
 
Vedtak: Sten tar kontakt med valgkomitéen om saken så får denne diskutere internt før neste 
årsmøte. 

7. Skyting i Tinghuskjelleren, oppfølging av sak 9 fra styremøte 26.08.21 
 
Skyting i Tinghuskjelleren er i gang. Styret diskuterte ønsket om å få klarere informasjon om hvem 
som er skyteleder når og muligheten for enklest å nå skyteleder om man f.eks. er forsinket til 
Tinghuskjelleren.  
 
Det er litt rot med kabellengder og skjøting av kabler til skjermene i kjelleren.  
 
Knut Torger fikk tilbud fra Kongsberg om komplette panserplater med belysning, men styret fant 
enstemmig at det ville koste mer enn det smakte. 
  
Vedtak: 
- Truls Martin sender på nytt ut epost om hvordan man melder seg på i håp om at vi skal få 
flere skyttere i gang. 
 
- Knut Torger snakker med Knut Sigurd Totland om lengre kabler til skjermene samt at en 
skjerm må byttes. 
 
- Jan Ole ordner med borrelås på døren til Tinghuset slik at skyteleder enkelt kan sette opp lapp 
med info for sentkommende skyttere. 

8. Nøkkelboks i Tinghuskjelleren, , oppfølging av sak 10 fra styremøte 26.08.21 
 
Vedtak: Knut Torger setter opp nøkkelboksen i Tinghuskjelleren. 

9. Forbedring av klubbens Browning Buckmark, oppfølging av sak 12 fra styremøte 26.08.21 
 
Truls M har sendt forespørsel til Oslo Skytesenter vedrørende komponenter og venter på svar.. 
 
Vedtak: Truls Martin 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. 
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10. Ny pistol for rekrutter med små hender, oppfølging av sak 13 fra styremøte 26.08.21 
 
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: Knut Torger sender inn søknad for å kjøpe en Ruger MkIV Light. Vedtak om kjøp ble sist 
vurdert kledelig å gjøre med flere styremedlemmer på plass og ble nå bredere forankret. 
 

11. Minkende lager av store skiver og skivelapper til Norgesfelt. 
 
Lageret av store skiver og skivelapper til Norgesfelt begynner å bli så lite at det må gjøres en 
inventering og ny bestilling i løpet av vinteren før utesesongen begynner på nytt. 
 
Vedtak: Knut Torger gjør en inventering i samråd med Jørgen og sørger for bestilling. Det sørges 
for at innstikkskiver og store skiver kommer fra samme leverandør slik at de passer hverandre. 
 

12. Standplasser for feltstevne kan ikke brukes 
 
Standplassene for feltstevne på Skytterlagets bane får ikke lenger brukes til vanlig feltstevne på 
grunn av feil skyteretning. Vi har fått tilbud om mulighet å grave for tre nye standplasser på 
Skytterlagets baner (og kan også bearbeide bortre banen hos oss selv). 
 
Vedtak: 
- Det gjøres en befaring sammen med Skytterlaget til våren om hvor og hvordan nye 
standplasser på Skytterlagets bane kan organiseres. Knut Torger holder kontakten med 
Skytterlaget. 
 
- NPK hopper over arrangement av feltstevne i 2022 og bruker året til å lage standplasser til et 
nytt forsøk 2023. 
 

13. Norgesfeltstevner kan forbedres 
 
Styret diskuterte forskjellige måter å forbedre opplegget for approberte Norgesfeltstevner. Det 
har vært et problem at skyttere har meldt seg på, men ikke kommet og at noen heller ikke har 
kommet i tide. Ved det seneste stevnet kom det tre langveis reisende som heldigvis fikk plass å 
skyte, men det var bare på grunn av at det ikke var flere som hadde meldt seg på på forhånd. 
 
Vedtak: Norgesfeltstevner vil heretter arrangeres etter «first come, first served»-prinsippet 
med påmelding for en runde om gangen og med fortløpende individuell start. Slik vil alle 
skyttere starte på standplass 1. Siden vi har 2x8 standplasser kan vi starte 2 nye skyttere per 
omgang. Samtlige skyttere i begge lag skal kunne skyte på felles kommando for ytterligere 
innsparing av tid. 
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14. Goodwill/sikkerhet hos lensmannsetaten i Hallingdal. 
 
Styret diskuterte politiets innsats med skytevåpen. Inntrykket er at politiet har bestemte 
meninger og krav til pistolklubber samtidig som politiet selv ikke virker å ha hverken tilstrekkelig 
trening i sikker våpenhåndtering eller tilstrekkelig skytetrening generelt. Det munnet ut i tanken 
om å invitere politiet i Hallingdal til et Norgesfeltstevne for å vise hvordan klubben driver sikker 
våpenhåndtering og skyting, forhåpentligvis til etterfølgelse hos politiet og for å få mer goodwill 
og bedre samarbeidsforhold med politiet. 
 
Vedtak: Lensmannsetaten i Hallingdal inviteres til Norgesfeltstevne til våren. Invitasjonen 
planlegges nærmere til våren 
 

15. Lavt antall skyttere på skyting i Tinghuskjelleren 
 
Det har ikke vært mange skyttere på trening innendørs så langt. Styret diskuterte årsaker og 
muligheter til å øke antallet. Et problem var at torsdagsskyting inklusive duell for erfarne 
begynner først kl. 20.00. Truls M. foreslo å skifte på med skyting på torsdager slik at rekrutter 
begynner tidlig hver annen uke og sent hver annen uke, slik at alle får anledning å skyte tidlig i 
hvert fall 2 ganger i måneden. 
 
Vedtak: Forslaget vedtas på prøve. Truls Martin formulerer en epost og legger ut info på nettet. 
Dette vil også fungere som påminnelse for medlemmene at skytingen innendørs er kommet i 
gang.  
 

16. Stevneplanlegging: 
 
Vedtak: 
- Sten og Truls Martin legger opp et forslag til stevneskjema inkl. dugnad og sender dette til 
styret for gjennomgang slik at det kan godkjennes til neste styremøte. 
 
- Dager for dugnad i 2022 ble bestemt til lørdagene den 7 og 21 mai samt lørdag den 27 august. 
 

17. Sen registrering av resultat etter stevner 
 
Resultatene fra Norgesfeltstevnet den 9 oktober har ikke kommet opp enda, noe som har ført til 
viss frustrasjon. Styret diskuterte muligheten å dele ansvaret for oppgaven med registrering for at 
noen til enhver tid skulle kunne registrere resultatene så raskt som mulig. Dette ble vurdert som 
viktig for markedsføring av klubben. 
 
Vedtak: Sten installerer programvare, tar kontakt med Vidar Flesvik for info om lisensnøkkel og 
legger selv opp resultatene. 
 

18. PC stasjonert på Trytetjern 
 
Truls M foreslor at vi når vi får strøm sørger for å ha en PC på Trytetjern til rask 
resultatregistrering. 
 
Vedtak: Truls Martin sørger for å organisere en bærbar PC til formålet. 
 

19. Neste styremøte ble bestemt til onsdag 24 november 18.00  
 

20. Styremøtet ble avsluttet. 
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v/ Sten Møller 

Tf. sekretær for Nesbyen Pistolklubb 
 
 

___________________________   _______________________________ 
Sten Møller       Knut-Torger Stensrud 


