
Styret for 2019 har vært: 
 

Formann     Martin Meltzer 
Nestformann    Morten Krystad  
Sekretær     Sigve Nodeland 
Kasserer     Morten Krystad 
1. Styremedlem   Hilde Mari Olsen 
1. Varamedlem   Jan Harald Vegusdal 
2. Varamedlem   Nicolay Dannevig 
SWS-representant   Knut Sissener 
Materialforvalter   Zoran Vojnovic  
Utdanningskontakt  Martin Meltzer 
Revisor      Siri-Ann Rekdal 
Webadmin    Ragnar Seljåsen 
 IT-ansvarlig    Nicolay Dannevig 
Ungdomskontakt 1  Kim Andre Larsen 
Ungdomskontakt 2  Malene Nygård 
Kvinnekontakt   Linn Therese Larsen 
Banemester Stuenshallen: Erik Øiestad 

 

Valgkomite 
 
Leder    Morten Melvær Nielsen 
Medl. 1    Frode Seljåsen 
Medl. 2     Ole Richard Nipedal  

  
  ********************************************************* 

Representanter Kretsting: 
1. Martin Meltzer 
2. Morten Krystad 
3. Lars Dückert 
4. Malene Nygård (Vara) 

 

  ********************************************************* 
 
APK hadde ved årsskiftet 321medlemmer, hvorav 7 er æresmedlemmer.  
 
APK har nå følgende æresmedlemmer; Helge Svensen, John Arvid Kristensen, Arvid 
Knutsen, Ole Haldor Pedersen, Harald Tvedt, Wilhelm Tvedt Gundersen, og Jan Myre. 
Knut Sissener ble utnevnt til nytt æresmedlem på årsmøtet. 
 
SCD hadde ved årsskiftet 30 medlemmer, hvorav ett er æresmedlem. 
 



APK Dommere (nasjonale dommere) og trenere 
APK har følgende dommere og trenere: 
Hilde M. Olsen, Morten Krystad, Morten M. Nielsen, Martin Meltzer, Ole Haldor 
Pedersen, Magnus Andersson, Nicolay Dannevig, Yngve Storbrua (Ny), og Linn Therese 
Larsen (Ny).  
APK har også en pistoltrener: Kim Andre Larsen 
 

Styremøter og andre møter 
Det er avholdt 6 styremøter i løpet av perioden. I tillegg har styret løpende behandlet 
diverse forefallende saker via e-post. 
 
Det ble også avholdt et eget evalueringsmøte etter høstfelten. 
 
APK var som vanlig representert på kretsens årsmøte. 
 

Utendørsbanen 
Taket over skivestativet har blitt skiftet ut med et nytt tak i tre og takpapp. Det har blitt 
bygget en trapp opp til toalettet. Diverse forefallende vedlikehold har også blitt utført.  
 
I 2020 er det planlagt at det vil bli satt opp belysning på skivene, og en redskapsbod i 
forbindelse med standplassen. Det vil også bli utført vedlikehold på klubbhuset slik som 
skifte av noen kledningsbord, reparere skaden på grunnmur, og flytte noen stein som 
ligger inntil panelet.  
 
Medlemmene oppfordres til å møte opp på dugnaden 20.6.2020. 
 
Det har ikke skjedd noe i skytebanesaken i 2019. Fra pressen, vet vi at et mulig forbud mot 
utendørs skyting med bly, blir diskutert i EU. Dersom dette blir vedtatt, så vil det 
selvfølgelig gi store negative konsekvenser for APK. 
 

Stueneshallen 
Våre tider i Stueneshallen er mandag fra 19 til 21, og torsdag fra 1930 til 2200.  
Det er egen treninger for ungdommer fra 17 til 19 på mandager. For å ikke forstyrre 
treningene til ungdomsgruppa, må voksne huske på at de må vente til ungdomsgruppa er 
ferdige før de går inn på banen. 
 
I samarbeid med DSSA, ble det utført en dugnad i Stueneshallen med skifte av mattene, og 
fjerning av bly fra kulefanget.  



 
Stevner 

Høstfelten ble avholdt 15.9.2019, og hadde 179 starter fordelt på 73 deltagere. Oppmøte 
av funksjonærer fra APK var bra, men det var som vanlig plass til flere.  
Stor takk til alle de som var med på å arrangere høstfelten! 
 
Vi har avholdt 10 klubbmesterskap. 2 av disse ble avholdt samtidig med høstfelten.  
 
APK arrangert fire NAIS skytinger, og to av disse var åpne for skyttere fra andre klubber. 
APK arrangert også 5 åpne bane stevner, og to Norgesfelt stevner. 
 

SWS-Stevner og aktiviteter 
Det har blitt avholdt et klubbmesterskap. Stevnet hadde 6 deltagere. Wrangler ble vunnet 
av Hangman Dulch, og Geordie Mac Loud vant Elder Statesman.  
 
SCD har avholdt to kurs i 2019. Resultatet ble 7 nye medlemmer.  
 
Både NSF og SWS hadde glemt å søke om dispensasjon fra blyhaggel forbudet for 2012 
til 2020. Frem til ny dispensasjon foreligger er det derfor forbudt å skyte med blyhaggel.    
 

Begynnerkurs i Pistolskyting 
Kurset i mars hadde 14 deltagere. Kurset i november hadde 29 deltagere.  
 
Neste kurs for voksne begynner 4.3.2020. 
 

Undomsgruppen 
Ungdomsgruppen er et tilbud til ungdommer mellom 12 og 18. APK har nå 24 
medlemmer i denne alderen. Ungdomsgruppen har 3 Benelli luftpistoler. De bruker også 
kaliber .22 utlånspistolene til APK.  
 

Rekrutteringstiltak 
APK har nå egen kleskolleksjon med caps, T-skjorter, gensere, og jakker. Vi har også 
tøymerker og klistremerker. Medlemmene oppfordres til å kjøpe og gå med dette. 
 

Internett 
APKs hjemmeside er www.arendalpistolklubb.no.  
 
APK har også både en uoffisiell og en offisiell Facebook gruppe. 
 
APK er registrert i Arendal kommunes friskus portal. 


