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Styrets sammensetning 
Leder: Per Erik Bjurstrøm  

Nestleder: Roger Sundsmoen 

Styremedlemmer: Anita Johannessen, Bjørn Roar Vee, Anita Bjurstrøm, Ulf Christensen, Yngve Holst 

Johansen, Trygve Hagness, Endre Holmen og Ole Løvaas 

Valgkomité: Are Christensen og Robin Haugen  

Utmerkelseskomitè: Willy Maage Alfsen, Jon Arne Gustavsen, Anita Bjurstrøm og Ståle Hansen(vara) 

Revisorer : Ståle Hansen og Bjørn Johannessen  

Styrets arbeid 
Styremøter 

Det er avholdt 5 styremøter hvor rundt 45 saker er behandlet. Styremøtene har blitt avholdt fysisk 

og digitalt, samt at vi har hatt god kontakt via telefon og epost.  

Aktivitet 

Sikkerhetskurs, utdanning og organiserte treninger 
Vi har avholdt 2 sikkerhetskurs med til sammen 21 deltakere. Vi har organiserte treninger 2 dager i 

uken, en for rekrutter og en for medlemmer med egne våpen. 

Stevneaktivitet 
Vi gjennomførte 2 approberte stevner med KM i spesialpistol, spesialrevolver, militær og revolver og 

DM i spesialrevolver og militær. Vi arrangerte også klubbmesterskap i fin og grov ble avholdt under 

Hokksund Pistolklubb sitt feltstevne 12.juni og klubbmesterskap i revolver og militær ble avholdt 

under Arons feltstevne 4.september. På tampen av året ble det arrangert bowlingstevne.  

Aktivitet feltløypa og 25-metersbane 

25 meters banen med vendeskiveanlegg kan nå betegnes som ferdig med alt som er planlagt så 

langt. El-motor er byttet ut med kompressor og luftsylinder som igjen har gitt oss den nøyaktigheten 

på start og stopp av skivene som vi ikke klarte å få til med el-motor. Luftsylinder er plassert ved skive 

10 med kompressor i en kasse like ved. Alt er beskyttet av 10 mm stålplater. Anlegget fungerer slik 

som det var planlagt/forutsatt, og denne banen blir mye brukt både til organiserte treninger og til 

egentrening av mange skyttere. I tillegg så blir mesteparten av rekrutt treninger også holdt på denne 

banen. Det er blitt montert flere/nye lamper som har bedret lysforhold både på standplass og 

skivestativer. 

Ved siden av 25 meters banen med vendeskiveanlegget har vi et område (friområde) der skyttere 

kan sette opp den type pappskiver de selv ønsker å trene på. Her er alle de gamle stativene fjernet 

da dette var skutt så sønder og sammen at det ikke vare noe å reparere på. Her er det blitt bygd opp 
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nytt med ramme i firkantstål 10 x 5 cm. Stativet er 6 meter langt og det er satt på to treplater for å 

stifte blinker på, hver plate er 2,4 x 1,2 meter. 

Mellom standplass 2 og 3 i feltløypa er det felt noe skog og laget avsatser for mål på ulike avstander. 

Her er det satt opp stativ for å henge opp stålblinker, samt satt opp en selvanviser som er støpt fast. 

I dette området vil det også bli laget et stativ for pappskiver som skal brukes for omskytinger når vi 

har stevner. 

På mer eller mindre alle standplasser i hele feltløypa er det blitt fylt opp med grus, laget ny voll bak 

skiver på nærmeste hold og planert der vi skal ha fallfigurer ved stevner. Dette medfører at det ser 

mye finere ut i feltløypa, det blir mye lettere å sette ut fallfigurer slik at de står rett og vi minimerer 

sprut på skiver på neste hold. 

På standplass 10 er alt det gamle revet og fjernet. Her er det nå to hold med en høydeforskjell på ca. 

1,4 meter. Her er det blitt bygd to stativer, hvert stativ med skiver for 5 skyttere. Disse stativene kan 

enkelt flyttes mellom korteste og lengste hold av et par personer. 

Det er i tillegg fjernet en hel del skog nede ved 25 meters banen i området fra kontainerne og mot 

Årbogen. Dette er for å få bedre mobildekningen i området, men det er vel fortsatt litt usikkert om vi 

har fått den mobildekningen som vi ønsker oss. 

Det er også fylt opp med grus der det var behov for det på veien gjennom hele feltløypa. 

Hele feltløypa og 25 meters baner kan og må nå betegnes å være i god stand. 

Videre planer for 25 meters baner og feltløype er å vedlikeholde alt det vi har bygd  opp slik at 

standarden holdes på det nivået den er i dag eller bedre. 

Til våren/sommeren 2023 er det planlagt å bygge tak på standplass 8 i feltløypa. Her må det bli en 

dugnad med noen snekkerkyndige, men først må vi lage en tegning og bli enige om hvordan det skal 

se ut. 

En stor takk til alle som har stilt opp på dugnader og bidratt til at vi har det fine anlegget som vi har i 

dag. En stor takk også til Ståle Hansen og Bjørn Johannessen for alt arbeidet de har hatt med 

vendeskiveanlegget, og ikke minst en stor takk til Per Erik Bjurstrøm for den jobben han har lagt ned 

i feltløypa sammen med sine to gode venner som bare går under navnet Volvo. 

Medlemstall (pr.31.12.22) 

 

Enkeltmedlemsskap Hovedmedlemsskap Juniorer Totalt 

79 217 5 301 

Årsregnskap  
Regnskap er ført av Regnskapssjefen AS og revidert av revisjonskomiteen.  
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