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Vi ønsker velkommen til klubbens første Månedsbrev. Etter spørreundersøkelsen høsten 2021 ser vi et ønske blant medlemmene at det
kommer hyppigere informasjon fra styret og hva som skjer ellers i
klubben. Undergruppene er alle invitert til å komme med sitt av
informasjon og hva de har holdt på med og hva de planlegger. Til slutt
vil det også bli tatt opp hvilke henvendelser styret har fått fra
medlemmer.
Vi oppfordrer derfor medlemmer til fortløpende å sende inn
spørsmål/saker om det er noe klubben kan gjøre annerledes eller
bedre. Dette gjelder også om det oppdages feil eller mangler på
baner/utstyr både inne i hallen og ute på Stemtjønn.
Styret vil også oppfordre medlemmer med nøkkel til å legge ut beskjed
på Facebook-gruppa dersom de har planer om å dra i hallen utenom
ordinære treningstider slik at flere som ikke har nøkkel kan få være
med.
Vi oppfordrer alle til å ta vare på utstyr og baneanlegg på Stemtjønn,
lapp skiver og rydd opp etter deg.
Perm med kopier av referat fra styremøter og årsmøter blir lagt i perm i
Nodelandshallen.
Liste over stevner i 2022 blir snart hengt opp i hallen. Standplasslista for
2022 vil bli oppdatert med stevnene etter hvert.

Styrets arbeid og saker
STYREMØTER
Styret har siden årsmøte 14/6-21 hatt 1 styremøte 9.august 2021 i Nodelandshallen.
Referat fra møte blir å finne i perm i Nodelandshallen. Nytt styremøte planlegges i
november 2021.

NY CONTAINER
Den blå nye brakke-containeren på 25m har
dessverre blitt brukt til utstyr, feltskiver og
diverse overskuddsmateriell. Klubben har
derfor nylig kjøpt ny (brukt) container som er
plassert på Stemtjønn på utsiden av bommen
ved Western-byen og skal inneholde felt-utsyr
som skiver, kasser, verktøy og utstyr. Dermed
kan brakka på 25meteren på Stemtjønn blir
brukt slik at den opprinnelig var tiltenkt. Det jobbes med å skaffe bord og stoler til
denne så om noen medlemmer vet om noe som gis bort eller kommer over noe på
f.eks Finn.no så gi gjerne beskjed til styret.

REFERAT FRA MØTER
Styret arbeider med muligheten for å legge ut styrereferat og årsmøtereferat på
klubbens hjemmeside.

KOMPRESSOREN
Vi registrerer at kompressoren i Nodelandshallen bråker akkurat litt for høyt og
forstyrrer når en leser resultater ved skivene. Styret jobber med å lage en
isolasjonskasse rundt for å redusere støy.

ELEKTRONISKE SKIVER
Vi er glade for at Sigurd Solberg Tånes, et medlem i Greipstad PK har påtatt seg
oppgaven med å oppdatere programvaren til de elektroniske skivene. Dette har han
jobbet med siden august, men har møtt forsinkelser med innhenting av nye lisenser
fra Megalink. Skivene fungerer slik de er i dag, men det jobbes med å kunne kjøre
felles treninger med styring fra PC. Lisenser fra Megalink er hentet inn for å få dette
på plass. Vi planlegger også et kurs for standplassledere hvordan en kjører treninger
når alt er klart.

SPØRREUNDERSØKELSEN
Styret har hatt samtaler angående resultatene fra spørreundersøkelsen i oktober
2021. Se egen artikkel om dette og styrets respons på hjemmesiden.

REGULERING AV OMRÅDET STEMTJØNN
Reguleringsarbeidet av Stemtjønn skytefelt fortsetter, men har møtt noen utfordringer
som har utsatt arbeidet. Kristiansand Kommune arbeider med å omregulere hele
Stemtjønn slik at arealene skal eies av klubbene – altså Greipstad Skytterlag (rifle),
Songdalen Jeger og Fisk (hagle) og Greipstad Pistolklubb (pistol). Dette har det vært
arbeidet med i flere år nå og har vist seg å være et særdeles omfattende arbeid med
mange vurdering, målinger og rapporter som klubbene ikke har hatt noe del i. Men
klubbene (styrene ) i alle klubbene har i årene deltatt på flere informasjonsmøter,
befaringer og kartlegginger (grensesettinger og utarbeidelse av kart). Arbeidet har
vært tidkrevende! Klubbene har ikke hatt mulighet til å påvirke fremgangen. Klubbene
har heller ikke hatt utgifter i forbindelse med dette arbeidet og overtakelsen av
området skjer til slutt vederlagsfritt. Siste nytt i denne prosessen er at det skulle vært
ferdigstilt ca sommeren 2021, men dette lar tydeligvis enda vente på seg pr utgangen
av oktober 2021. Når prosessen er ferdig vil klubben(e) stå i særstilling i form av at vi
faktisk eier vårt eget skyteområde og det uten å sette oss i gjeld. Det vil dermed være
betraktelig tryggere økonomiske forutsetninger og vilkår for eventuelle investeringer
vi ønsker å gjøre i området vårt.

NØKLER TIL NYE STANDPLASSLEDERE
Styreleder har brukt mye tid på å skaffe nøkler til nye standplassledere. Noen nøkler
skulle hentes fra medlemmer som ikke trengte de lengre og kunne bli overtatt av

andre – dette var ikke en enkel jobb. Andre nøkler måtte kommunen bestille som
også viste seg å være tidkrevende. Det er en hel prosess og treffe de rette
menneskene og få fortgang i slike prosesser.

GREVEN 24. APRIL 2022
Stevnekomiteen har vært i samtaler med Vennesla Pistolklubb angående det årlige
feltstevnet GREVEN på Sandrip. Datoen er satt til 24.april (som vanlig siste søndag i
april måned). For de som ikke vet hva dette stevnet er så er det et ganske stort
feltstevne som vi arrangere i samarbeid med Vennesla PK – derav navnet GREVEN
for GREipstad og VENnesla PK og vært en tradisjon i mange, mange år – kanskje helt
tilbake til 80-tallet. Neste år skal Vest Agder arrangere DM så vi regner med at dette
stevnet får både KM og DM i militær og revolver og tiltrekke seg mange skyttere,
forhåpentligvis fra klubber fra hele Rogaland og Agder-fylkene. Vi er avhengig av at vi
kan stille med mannskaper og håper at medlemmer vil holde av datoen og stille opp
og hjelpe til med dette tradisjonsrike stevnet. Nærmere info kommer utover vårmånedene.

TERMINLISTE 2022
Stevnekomiteen har hatt terminliste-møte og satt opp stevner for 2022. Fristen for
innsendelse av stevner for 2022 var 15. november og disse er allerede synlige i
terminlista.

FELTSTEVNER 2022
Stevnekomiteen har registrert dalende interesse for å hjelpe til på felt-stevner og har
dermed besluttet å ikke arrangere feltstevner på Stemtjønn i 2022. Vi skal selvfølgelig
fremdeles være med å arrangere GREVEN på Sandrip sammen med Vennesla
Pistolklubb. Om mulig kan vi alltid etterapprobere stevner. De to feltstevnene vi har
pleid å arrangere er byttet ut med T96 som ikke krever like stort antall personer for å
arrangere. Vi ser alikevel for oss muligheten for å arrangere klubb-stevner i feltløypa
utpå våren, tidlig sommer og sensommer/høst i håp om å øke interessen for
feltskyting blant medlemmene. Det vil også bli arrangert et felt-skyting kurs i februar
for alle som ønsker det.

Klubbens aktiviteter og arrangement
STEVNER I NODELANDSHALLEN 2021
I høst har det vært arrangert mange stevner i hallen, både hurtig og T96 – alle listet i
terminlisten på skytterforbundets side: skyting.no. Det har vært deltagelse fra flere
klubber på Sørlandet. Fra skolestart i august og ut året er det satt opp over 20
stevner, 2 har vært avlyst. Lørdag 2. november ble det også arrangert NAIS-stevne
med muliget for 3 starter i fin og grov. Til sammen hadde vi 26 starter den lørdagen.

STEVNER PÅ STEMTJØNN 2021
Vi arrangerte også et feltstevne på Stemtjønn 19.september med KM i SP og SR,
ellers kunne en skyte alle øvelser – også Magnum. Vi hadde 40 skyttere fra klubber
fra Grimstad Sportsskyttere i øst til både Sola PK, Hå PK og Hafrsfjord PK i Vest. Det
spesielle med dette stevnet var at det hadde spesialpremiering og 1/10 av inntektene
gikk til U14 og U16 skyttere. Og siden det kom 1 ungdomsskytter så ble nok han glad
for å vinne rett over 1000 kroner.

SIKKERHETSKURS
26. og 30. oktober arrangerte klubben
sikkerhetskurs og alle deltakere bestod
og har dermed kunnet delta på
mandagstreningene. Det var påmeldt
12 deltakere (altså fulltallig) men
dessverre fikk vi 4 avbestilllinger like i
forkant. Vi ønsker våre nye medlemmer
velkommen i klubben.

JULESKYTING 30. DESEMBER I NODELANDSHALLEN
Stevnekomiteen planlegger å arrangere juleskyting i
Nodelandshallen og håper at mange stiller opp torsdag
30.desember 2021 for en uhøytidelig, litt seriøs og sosial
romjul-skyting. Mer informasjon kommer i desember.

Fra undergruppene

Rapport fra Ville Vesten I westerngruppa
i GPK går livet sin vante gang. Siste
søndag i hver måned møtes vanligvis en
håndfull cowboyer i Shadow Valley
(westernbanen på Stemtjønn) for
hyggelig samvær og en morsom
klubbmatch. Det skytes med gamle
våpen eller kopi av disse på stålmål på
relativt kort hold. Noen lader med
svartkrutt for å skape en virkelig ville
vesten stemning. Da kan det faktisk skje at blinkene forsvinner i kruttrøyken, men gøy
er det uansett (se bilde). I løpet av året har det vært ganske stille med hensyn til
deltakelse på større stevner, mest på grunn av et mindre antall stevner totalt i år, og
avlysing av Hell On Wheels- stevnet i
Kvinesdal som har pleid å være godt
representert av medlemmer fra
Greipstad Gunfighters. Annet å nevne fra
året er at Tveit Union Musikkorps vant
årets landsdekkende
musikkvideokonkurranse hvor de brukte
vår skytebane som kulisse for sitt bidrag.
Se video her:
https://youtu.be/3eMx8_DbvRE

I året som har gått har vi holdt flere klubbstevner samt 2 stk level 2 stevner.
Klubben har medlemmstall som øker og forespørsler kommer stadig inn.
Og ikke minst har vi skapt et unikt og godt miljø!
Dette er vi stolte av!
Senest avsluttet vi utendørs skytingen med en egen kveld for våre sponsorer, og
dette var svært vellykket.
Såpass vellykket at de håper på gjentakelse. Og selvfølgelig, gjentakelse blir det! hvert år!
Ellers blir det nå fremover innendørs treninger ca 1 tirsdag pr måned.
Her er det bare å stikke med for å se hvem vi er og hva vi driver med.
Bilder fra vår sponsorkveld:

Mvh
Thomas Meyer Nordstrand
Styret

Henvendelser fra medlemmer
 22. september mottok styreleder e-post fra et medlem om å få se
klubbens statutter og referat fra årsmøter og styremøter.
o Styrets respons til dette er at alle medlemmer alltid har
hatt anledning til å lese i styreboka på forespørsel om
dette. I alle år har det generelt vært liten til ingen interesse
for det. Men det er en enkel sak å lage kopier av
referatene og gjøre de tilgjengelige. Styret jobber med om
det er anledning til å publisere de på hjemmesiden. I første
omgang blir alle styrereferat siden oktober 2014 og

påfølgende årsmøter scannet og lagt i perm i
Nodelandshallen. Vi ber om at denne permen ikke fjernes
fra hallen slik at den alltid er tilgjengelig for medlemmer
som ønsker å se i den.

 Styret har ikke motatt flere henvendelser på e-post

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

