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02.12.2021 

 

Referat   Styremøte NPK 26. januar 2022 

 
Tid: Onsdag 220126, kl. 18.00 

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

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

 

1. Sakslisten ble godkjent 

2. Strøm til Trytetjern 
 
Styret diskuterte fremgangsmåte. Jan Erik viste til behovet for å se på kart og evt. trekke 
strømkabelen bak bua ved bommen. Eksakt hvor bør klargjøres med og godkjennes av 
grunneieren Nes Kommune. Vi må også undersøke hvor det er fjell og unødvendig 
vanskelig å grave. Vi har fått beskjed av Anders Halland om at vi selv kan grave kanal 
over veien og koordinere tilkobling med Kraftlaget. 
 
Vedtak fra 24.11-21: Jan Erik tar kontakt med sjefen for uteseksjonen i Nes 
kommune Knut Erik Vinje for å sammen dra opp og se på trassé for kabelen 
gjennom skogen og langs veien for å bli enig med kommunen om hvor vi får trekke 
kabelen. Deretter scannes en tegning som sendes til Anders Halland for 
godkjenning. 
 
- Vi passer på å legge ekstra rør over veien med tanke på f.eks. Skytterlaget. 
 
- Jan Erik påbegynner om mulig i samband med annet arbeid for Skytterlaget men 
arbeidet har nå ingen hast pga. vinteren, men skal ferdigstilles til sommeren. 
 
- Jan Erik legger inn prosjektet i sin arbeidsplan og sender et tilbud til NPK. Dette 
skal gjerne inkludere oppgradering av veien fra bommen inn til standplass. 
 
Vedtak idag: Sten tar kontakt med Jan Erik for å peile utviklingen. 

3. Dugnad på Trytetjern 
 
Vedtak: Rydding av nedre banen gjenstår. Det arbeidet gjøres til våren før lauving. 
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4. Brøyting 
 
Jan Ole meddeler at møte er booket med Knut Erik Vinje mandag 1 februar. Jan Ole 
sender ut informasjon om resultat av møtet. 
 
Tilføyelse til protokollen: Kommunen tar på seg å brøyte på Trytetjern når de 
kommer opp runden sin til bommen. Saken er dermed avsluttet. 

5. Skyting i Tinghuskjelleren 
 
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. Gjenstår. 

6. Skivelapper. Det begynner å skrante med lapper og store skiver. 
 
Vedtak: Knut Torger og Sten snakker med Jørgen om Norgesfeltlapper store skiver 
og sørger for bestilling. Det skal også kjøpes T96-skiver. Gjenstår. 
 

7. Standplassene på Skytterlagets bane kan ikke brukes til vanlig feltstevne 
 
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: Jobben gjennomføres i samarbeid med Skytterlaget. 
 

8. Invitere lensmannsetaten i Hallingdal på Norgesfeltstevne. 
 
Vedtak: Forslaget følges opp og planlegges nærmere til våren 
 

9. Opplegg av resultat på nettet 
 
Truls U var misfornøyd med at resultatene fra stevner ikke kommer opp som ønskelig. 
 
Saken gjenstår: Det er fortsatt mangelfull rutine for opplegging av resultater. Sten 
tar kontakt med Truls. 
 

10. Deltakeravgift stevner og treningsavgift 
 
Vedtak:Stevneavgifter som hittil med tillegg: 50.- per start i Norgesfelt selv med betalt 
treningsavgift. Treningsavgiftene blir endret til sommer/vinter (april-sept, okt-mars) med 
400.- per sesong. 50.- per enkelttrening. 
 

11. Minstedeltagelse per klasse på klubbstevner 
 
Styret diskuterte hvorvidt det skulle være et minsteantall deltagere per klasse på 
klubbstever. 
 
Vedtak: Nei. Saken er avsluttet. 
 

12. En informasjonskanal mot medlemmer 
 
Styret diskuterte kanalisering av informasjon til medlemmer. Hjemmesiden alt. epost.  
 
Vedtak: Vi bruker hjemmesiden og når det må sendes påminnelser om ting bruker 
vi epost hvor det også skal minnes om og lenkes til hjemmesiden. 
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13. Trekking av strømkabel – punkt på årsmøtet 

 
Vedtak: Styret tar opp investeringen av strømkabel til Trytetjern på årsmøtet med 
tanke på at investeringen er ganske stor. 
 

14. § 4-6 i våpenforskriften og registrering av trening 
 
Det finnes krav på deltagelse på 10 treninger i løpet av de seneste 6 måneder. 
Truls Martin informerte om at vi fra 2021 har registrert deltagelse registrert på data. 
 

15. Årsmøtedato 
 
Vedtak: 23 mars. Frist for innkomne saker: 9 mars. 
 

16. Neste styremøte onsdag 16 mars 18.00  
 

17. Styremøtet ble avsluttet. 
 

 

 

v/ Sten Møller 

Tf. sekretær for Nesbyen Pistolklubb 
 
 

___________________________   _______________________________ 
Sten Møller       Knut-Torger Stensrud 

 


