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DESEMBER 2021
 Generell info


Det blir Juleskyting 30.12 i Nodelandshallen fra kl 12:00.
Det blir ‘felt-skyting’ på vende-anlegget. Egen invitasjon
og regler kommer på hjemmesiden.



Terminliste for 2022 er nå lagt ut på skyting.no og klubbens stevner for
2022 henger nå på liste i Nodelandshallen. Legg merke til at på datoer
for Vinterserien, blir det nå mulig å skyte andre grener enn kun fin.



Stevnene våre for 2022 arbeides det med å få inn i standplasslisten. Ny
standplassliste blir snart synlig på hjemmesiden og sendt ut til alle
standplassledere. Klubbens stevneliste kan lastes ned på hjemmesiden.



Årsmøte 2021 blir i februar, nærmere dato kommer.



PUSSEKVELD: Første mandagstrening
etter nyttår, mandag 3. januar er det den faste
pusse-kvelden åpen for alle medlemmer. Da
pusses alle klubbvåpen og vi satser på som
vanlig at det blir en veldig sosial kveld uten
(planlagt) skyting og hvor medlemmer kan
lære hvordan en tar fra hverandre og setter sammen igjen de fleste
våpen vi har. Har du et nytt våpen du er usikker på så kan du helt
sikkert få hjelp, tips og råd til dette også på denne kvelden.



Arbeidet med de elektroniske skivene fortsetter og ikke så mye nytt å
fortelle siden sist. Når arbeidet med lisenser og diverse er ferdigstilt, vil
det bli opplyst om på hjemmeside. Skivene fungerer til skyting slik de er
i dag.



Oppdatering angående Corona:
Styret følger med på rådene fra myndigheter og vil selvsagt følge disse.
Dette er siste oppdatering fra 8. desember 2021:
Regjeringens anbefalinger om tiltak med betydning for utøvelse av
idrettsaktivitet:
o Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig,
og garderober bør holdes stengt.
o Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne
over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at
voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve
aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv
trening.
o Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og
unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og
fritidsaktiviteter.
o Toppidrett kan gjennomføres som normalt.
o Generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er å holde deg hjemme
hvis du er syk, ha god hånd- og hostehygiene og å teste deg for
koronavirus om du har symptomer på luftveisinfeksjon.
Kilde: https://www.skyting.no

 Styrets arbeid og saker


Deler av styret har vært på Stemtjønn og ryddet noe utstyr ut av den blå
containeren ved 25meteren og flyttet dette over i den nye feltcontaineren ved bommen. Arbeidet er ikke helt ferdig.



Vi fikk et lass med pukk
levert til Stemtjønn før
snøen kom og dette har
deler av styret planert ut
foran de to containerne
ved bommen. Arbeidet
kostet noen timer en

lørdag formiddag, noen vannblemmer og såre muskler i noen dager
etterpå…



Deler av styret har funnet gratis møbler på Finn.no og vært rundt
omkring fra Andøya til Hamresanden og hentet disse og kjørt de opp på
Stemtjønn. Blant annet et spisestuebord og stoler som kan brukes i
brakka ved 25m. Snøen som kom har satt denne jobben litt på pause.



Styret har jobbet med å scanne styre-referat og årsmøte-referat. Disse
ligger nå i perm i Nodelandshallen. Om vi skal legge styre-referat ut på
hjemmesiden blir en egen sak på neste styremøte.



Styret har tidligere sett for seg et styremøte i november men dette er
flyttet til januar 2022.

 Klubbens aktiviteter og arrangement


I november ble det arrangert Vinterserien (hurtig fin) i Nodelandshallen.
Vinterserien oppstår på nytt i ukene 3, 7 og 11 i 2022 og for de som
ikke vet hva dette er så kan dere lese om dette på forbundets sider.



7 og 9 desember 2021 er det hurtigstevner i Nodelandshallen, alle
grener.



Vi registrerer at flere har vært i hallen og skutt utenom ordinære
treninger. Det i seg selv er selvsagt bra, men også gledelig å se at disse
har vært annonsert på Facebook så vi kan inkludere flest mulig.

 Info fra undergruppene

Vinterstemning ifra westernbyen:

GSS har hatt noen tirsdagstreninger i Nodelandshallen, ellers er det liten
aktivitet ute om vinteren.

Intet nytt å melde fra Svartkruttgruppa.

Innkomne saker fra medlemmer
Det er ikke kommet henvendelser til styret siden siste Månedsbrev.

Hilsen styret i Greipstad Pistolklubb
VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL
Ønsker du å sende inn forslag til endringer/forbedringer eller oppdager du mangler eller feil
på klubbens utstyr så må dette meldes til styrets e-post: styret@greipstadpistolklubb.no
Er du ikke medlem i Facebook-gruppen for medlemmer av klubben, søk opp
Greipstad Pistolklubb Medlemmer

