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MARS 2022 

 
Generell info 

 ÅRSMØTE 
Møte blir avholdt i Nodelandshallen, onsdag 9.mars kl 18:00. Selvsagt ingen 
skyting denne dagen. 
 

 KURS I FELT-SKYTING  
Kurset blir holdt i Nodelandshallen mandag 14.mars kl 18:00 i stedetfor vanlig 
trening. Dette er gratis og åpent for alle medlemmer om du har eget våpen 
eller ei. Kurset er en innføring i felt-skyting og vi går igjennom reglene som er 
noe annerledes enn for baneskyting. Ta med eget hørselvern om du har da det 
blir praktisk øving på feltskyting. 
 

 DUGNAD 
Nodelandshallen torsdag 10. mars kl 18:00. Da skal blant annet blyfanget 
tømmes, vi skal ha opp nytt bakdekke, bygge lydisolering rundt kompressoren, 
lage reservedeler til nye skivestativer 
 

 FELT-TRENING 
Vi ønsker å få til felttrening i feltløypa på faste datoer utover våren. 
 

 T96 
Vi har fått tildelt KM i T96 på stevnene våre 11.juni og 17.september. Vi ble 
forespurt av kretsen om vi kunne ha et stevne til så vi har etterapprobert et 
T96-stevne lørdag 27.august. Det blir KM på alle 3 datoene, først i fin og grov 



og så militær og revolver og til slutt spesialpistol og spesialrevolver. 
Standplassliste og stevneliste er oppdatert. 
 

 SIKKERHETSKURS 

Minner om sikkerhetskurs i Nodelandshallen i uke 12, tirsdag 22/3 og lørdag 
26/3. Kurset begynner å fylles opp. 

 

 GREVEN 2022 
Helgen 23 of 24 april arrangeres Greven for n’te gang på Sandrip. Vi trenger 
standplassledere og håper folk stiller.  

 

Styrets arbeid og saker 
 Forberedt årsmøte 
 Fredag 4.mars var det møte med 

kommunen i rådhuskvartalet. 2 
medlemmer fra hver av klubbene på 
Stemtjønn møtte Nina Malo og så over 
planene for overtakelse av området på 
Stemtjønn. Hovedformålet med møtet 
var å godkjenne tegningene over 
områdene vi har behov for. Grunn-
eierne rund Stemtjønn hadde også et 
innspill om en skytefri dag pr uke. 
Dette forslaget ble nedstemt av alle 
klubbene. Arbeidet videre fortsetter og 
er det èn ting vi lærte etter møtet så er det at slike omregulerings-planer TAR 
TID… Etter det vi erfarer etter møtet skal saken nå lyses ut internt i kommunen 
hvor diverse etater som park- og ingeniørvesenet skal få muligheten til å 
komme med innspill, så skal kommunen ha et møte med grunn-eierne som 
støter inntil våre områder. Så skal saken opp politisk i bystyret og muligheten 
er til stedet for at politikerne ønsker befaring, det gjenstår og se. Vi håper at 
denne overtakelsen er omme innen utgangen av 2022. En god nyhet er at 
kommunen planlegger å bygge et toalett-bygg ved badeplassen. 

 

 Styremøte ble avholdt 24/2 i Nodelandshallen. Referat finnes i perm 



Klubbens aktiviteter 

 

STEVNER I NODELANDSHALLEN 

 Lørdag 12. mars er det NAIS-lørdag i Nodelandshallen. 50,- pr start – pluss evt 
leie av våpen. Mulighet for 6 starter denne dagen. Stevnet begynner kl 10:00. 
Nybegynnere har alle muligheter til å delta, terskelen er lav og husk at 
stevnedeltagelse teller i sammendraget når du èn gang skal søke om våpen. 

 Uken etter NAIS-stevnet – tirsdag og torsdag 15 og 17 mars er det nye hurtig-
stevner i Nodelandshallen fra kl 17:00 begge dagene. 

 

Fra undergruppene 

Det er enda stille i det ville vesten, men ryktene vil ha det til at noe ulmer i horisonten 
neste måned. 

 

 

 
GSS minner om årsmøte i GSS kommende tirsdag 8. mars I Nodelandshallen og at 
det på dette møtet vil bli satt datoer for stevner og aktivitet frem mot sommeren. 



 
 

Det er ganske så røykfritt i Svartkruttgruppa enn så lenge.  

 

Henvendelser fra medlemmer 
Det er ikke kommet henvendelser fra medlemmer til styret siden siste månedsbrev. 

 

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 

 


