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Generell info 

 Vi ønsker alle medlemmer et Godt Nytt År. Vi begynner Månedsbrevet for 
2022 med å åpne for skyting igjen etter det har vært stengt siden midten av 
desember 2021. Lettelsene ser ut til å øke utover, nye regler kommer nok i 
nær fremtid. 

 Hjemmesiden vår greipstadpistolklubb.no har vært nede en periode men er 
nå tilbake etter noen oppdateringer. Derfor et noe forsinket Månedsbrev. 

 Ny standplassliste er laget for 2022 som inkluderer stevner og er sendt ut 
til alle standplassledere. Den finnes også på hjemmesiden. 

 Stevner for 2022 er oppdatert og er nå og finne på terminlista på 
skytterforbundets sider. Liste henger også i hallen og finnes på 
hjemmesiden under menyfanen ‘Om oss’. 

 Vi registrerer at flere ikke er medlem av Facebook-gruppen vår som heter 
Greipstad Pistolklubb Medlemmer. Mye informasjon som berører 
medlemmer direkte blir lagt ut der. Så er du ikke medlem av den så søk 
den opp og be om medlemskap. 

 
 
 
 
 
 
 



Styrets arbeid og saker 
 

 Naturlig har det vært lite å ta seg til under perioden det var stengt 2 uker 
før og 2 uker etter nyttår. Pr 25.januar ser det riktignok lyst ut med tanke på 
ytterligere lettelser i koronareglene. 

 Det er ikke avholdt styremøter i fysisk form, men styret var i dialog lørdag 
15. januar i forbindelse med gjenåpning av Nodelandshallen for innendørs 
skyting. Der ble det besluttet å åpne for 3 skyttere i hallen pluss skyteleder. 
Pr 25. januar er dette fordi 1-meters regelen gjelder. Vi besluttet også å 
innføre påmelding til treninger og konkurranser. Dette gjelder inn til vdere 
og til ny beskjed kommer.  

 Styret planlegger styremøte i februar 2022. 
 Styret er informert om at internett-tilgangen vi har i dag mistes i løpet av 

april 2022. Styret har derfor vært i kontakt med skole og kommune om ny 
løsning og arbeidet er i gang og håper overgangen går smertefritt. 

 Styret har blitt enige om nytt sikkerhetskurs for 2022. Siden corona-
situasjonen var såpass usikker helt frem til midten av januar ble det 
bestemt at vi kun arrangerer 1 kurs før sommeren 2022. Det kurset blir 
avholdt i uke 12, tirsdag 22. mars og lørdag 26. mars. Dette kurset er 
inkludert i standplasslista for 2022 og hallen er dermed ikke tilgjengelig for 
egentrening tirsdagen kl 16-22, og lørdagen kl 08-15. Det er ikke satt opp 
dato for kurs til høsten enda. 

 

 

Klubbens aktiviteter og arrangement 

 

På grunn av corona-situasjonen har det naturligvis vært lite aktivitet. Den planlagte 
Juleskytingen ble avlyst og det samme gjaldt den tradisjonsrike pussekvelden første 
mandagen etter nyttår.  

Lettelsene i koronareglene gjorde det slik at vi kunne arrangere hurtigstevnene våre 
18. og 20 januar. Pr. 25. januar opprettholder vi regelen om 1 meters avstand og 
påmelding til stevner og konkurranser inntil ny beskjed kommer. 

 



Fra undergruppene 

Greipstad Gunfighters ønsker alle et Godt Nytt År og ser frem mot ny sesong. 

 

 

 

GSS ønsker alle et Godt Nytt År og ser frem mot ny sesong. Det vil bli åpnet for 
innendørstreninger på enkelte tirsdager. Følg med på hjemmesiden til GPK og 
Facebook.

 
 
 

Svartkruttgruppa ønsker alle et Godt Nytt År og ser frem mot ny sesong.



Henvendelser fra medlemmer 
Styret har ikke mottatt henvendelser fra medlemmer siden siste Månedsbrev. Husk at 
dette brevet er åpent for alle og medlemmer kan skrive her hva de vil. Kom med det 
om dere har forslag eller kommentarer til hva det måtte være. Send i så fall et ferdig 
skrevet innlegg til styret@greipstadpistolklubb.no så vil det bli kopiert over. 

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 

 

 


