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Generell info 

 Vi har gjenåpnet 100%. All aktivitet i klubben er tilbake uten 
noen form for smitteverntiltak – bortsett fra regelen om å 
isolere seg ved påvist sykdom og holde seg hjemme dersom 
man har symptomer. 

 Det nærmer seg feltsesong med stormskritt. Det blir feltkurs i 
Nodelandshallen like i forkant av årets første feltstevne. Dette 
stevnet heter Neglespretten på Flakke Loner søndag 27 
mars. Følg med på hjemmeside og Facebook for utlysning av 
feltkurs. Her kan alle delta, nybegynnere uten våpen og 
erfarne skyttere som vil ha en oppfriskning i feltregler. 
Reglene endrer seg litt fra år til år. Det blir noe teori men i 
hovedsak praktisk øving på kommandorekke som er litt 
annerledes enn kommando-rekke på bane. Skyttere uten 
eget våpen kan låne våpen til stevnet om de ønsker å delta. 

 Husk årsmøte onsdag 9.mars kl 18:00 i oppholdsrommet i 
Nodelandshallen. Se hjemmeside for fullstendig innkalling. 

 Det er satt opp nytt sikkerhetskurs i uke 12, tirsdag 22 og 
lørdag 26 mars – se hjemmeside for mer info dersom dere 
kjenner noen som kunne være interessert. Førstemann til 
mølla, plassene er allerede i ferd med å fylles opp. 

 



Styrets arbeid og saker 
 Styret har planlagt årsmøte. Det blir styremøte dagen etter fristen 

for innsendelse av saker til årsmøte. 
 Styret har blitt kontaktet av Nina i kommunen som leder arbeidet 

med områderegulering av Stemtjønn. Arbeidet går sakte men 
sikkert fremover. Det viser seg at hun skriver i disse dager på selve 
reguleringsplanen, noe som antyder at prosessen er i sluttfasen. 
Det er planlagt møte mellom klubbene på Stemtjønn og kommunen 
fredag 4. mars kl 14:00. 

 Styret har jobbet med ny internettforbindelse i Nodelandshallen og 
fått beskjed at overgangen til ny løsning skal skje sømløst. 

 

 

Klubbens aktiviteter og arrangement 

 

STEVNER I NODELANDSHALLEN 

Etter gjenåpningen har det vært arrangert stevner i Nodelandshallen med 
økende deltagelse. 

Vi minner om den åpne terminlisten som finnes på hjemmesiden til 
Norges Skytterforbund, skyting.no. Liste over stevner arrangert av 
Greipstad Pistolklubb kan enten filtreres på skyting.no eller lastes ned fra 
vår hjemmeside under fanen ‘’Om oss’’.  

12.mars er det NAIS-lørdag i Nodelandshallen fra kl 10:00 og alle kan 
skyte 3 ganger med samme våpen i fin og grov – til sammen altså 6 
startere om ønskelig. Husk at i NAIS er grov-klassen fra og med kaliber 
9mm/.38. Dvs at .32 som normalt er grov-kaliber på bane og felt blir 
plassert i fin under NAIS-skyting. 

 

 



Fra undergruppene 

Det er stille og fredelig i det ville vesten nå på vinteren. 

 

 

 
GSS har startet treninger i Nodelandshallen. Se standplasslisten for tirsdager da GSS 
bruker hallen. 
 
 
 
 

 Svartkruttgruppa har sendt ut kontingentvarsel til sine medlemmer på e-
post. Dersom nye medlemmer ønsker medlemskap kan kontingenten 



betales til Greipstad Pistolklubbs konto 3090 07 07505 og merkes med 
Greipstad Pistolklubb Svartkruttlag og medlemmets navn. Satsen er 200,- 
Greipstad Pistolklubb vil da overføre kontingentene samlet til NSU. 

 Hvis noen er interessert i kulestøping og lading til svartkrutt-skyting, kan 
dere sende en melding til Endre Joa på 909 79 449 eller på e-
joa@online.no 

 Svartkruttgruppa håper på muligheten for å brenne av noe svartkrutt i 
løpet av mars, enten på Stemtjønn eller på Kimestad. 

 

 

 

Henvendelser fra medlemmer 
 Enkelte styremedlemmer har fått spørsmål fra et medlem om 

kontingentstørrelsen dersom en er medlem i flere klubber. Styrets 
respons er at det er frivillig å være medlem av pistolklubber og idrettslag 
i Norge. Det er samtidig mulig å være medlem i så mange klubber en selv 
ønsker så lenge en betaler medlemsavgiften. Skyttere skal allikevel kun 
betale 1 kontingent pr år til krets (80,-) og forbund (350,-). 
 
 
 

Hilsen styret i Greipstad Pistolklubb 

Er du ikke medlem i Facebook-gruppen for medlemmer av klubben, søk opp Greipstad 
Pistolklubb Medlemmer og be om medlemskap.  

  

GREIPSTAD PISTOLKLUBB MEDLEMMER 

 


