
Styret for 2021 har vært: 
 

Formann     Martin Meltzer 
Nestformann    Kim A. Larsen  
Sekretær     Yngve Storbrua 
Kasserer     Morten Krystad 
1. Styremedlem   Line Olsen 
1. Varamedlem   Ragnar Seljåsen 
2. Varamedlem   Malene Nygård 
SWS-representant   Morten M. Nielsen 
Materialforvalter   Zoran Vojnovic  
Utdanningskontakt  Martin Meltzer 
Revisor      Siri-Ann Rekdal 
Webadmin    Ragnar Seljåsen 
 IT-ansvarlig    Nicolay Dannevig 
Ungdomskontakt 1  Malene Nygård 
Ungdomskontakt 2  Alastair A. Collins 
Kvinnekontakt   Linn Therese Larsen 
Banemester Stuenshallen: Erik Øiestad 

 

Kontroll utvalg: 
 
Leder    Alastair A. Collins 
Medl. 1    Kjell Rørvik 
Medl. 2     Glenn Tallaksen  

 

Valgkomite 
 
Leder    Geir Øia 
Medl. 1    Endre Mogen 
Medl. 2      Rolf Inge Guttormsen 

 
 

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

Representanter Kretsting: 
1. Martin Meltzer 
2. Adeleid Remen (Deltok på kretsting) 
3. Malene Nygård 

 

  ********************************************************* 
APK hadde ved årsskiftet 388 medlemmer, hvorav 8 er æresmedlemmer.  
 
APK har nå følgende æresmedlemmer; Helge Svensen, John Arvid Kristensen, Arvid 
Knutsen, Ole Haldor Pedersen, Harald Tvedt, Wilhelm Tvedt Gundersen, Jan Myre, og 
Knut Sissener. 
 
SCD hadde ved årsskiftet 27 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, Linn Therese Larsen, 
og Bjørn Thomas Olsen. Malene Nygård er feltdommer.  
APK har også en pistoltrener: Kim Andre Larsen 
 

Styremøter og andre møter 
Det er avholdt 5 styremøter i løpet av perioden. I tillegg har styret løpende behandlet 
diverse forefallende saker via e-post.  
 
Covid19 pandemien har medført mye ekstra administrativt arbeid, med tolking av stadig 
endrede regler, revisjon av Covid19 tiltak, åpning av baner, stenging av baner, avlysing av 
stevner, avlysing av kurs, endring av planer, svare på spørsmål fra medlemmer og så 
videre. Dette har stjålet fokus og tid fra klubbens egentlige formål.  
 
APK var som vanlig representert på kretsens årsmøte.  
 

Utendørsbanen 
På grunn av Covid19 pandemien så har det har vært begrensninger i bruken. Når dette 
skrives, så kan utebanen brukes som normalt. 
 
Diverse forefallende vedlikehold har blitt utført. Arbeidet med redskapsboden har startet, 
og deler av reisverket er montert. Prosjektet fortsetter i 2022. 
 
Medlemmene oppfordres til å møte opp på dugnaden 18.6.2022. 
 
Det har ikke skjedd noe i skytebanesaken i 2021. 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 
På grunn av Covid19 pandemien, så har Stueneshallen vårt stengt i periodert, eller så har 
det vært stadig endrede forutsetninger for bruken. Når dette skrives, så kan Stuneshallen 
brukes, forutsatt at det er maks 20 personer omgangen, og med minst 1 meters avstand.  
 
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. 

Stevner 
Covid 19 pandemien har medført at de fleste av våre stevner våren 2021 ble avlyst. 
Stevner for høsten 2021 ble gjennomført som planlagt. Dette gjelder også Høstfelten som 
ble avholdt 5.9.2021 med 137 starter og 56 deltagere. 
Stor takk til alle de som var med på å arrangere høstfelten! 
 



Vi har klart å avholde 8 av de 10 klubbmesterskapene. APK arrangert tre NAIS skytinger, 
og to av disse var åpne for skyttere fra andre klubber. APK arrangert også to åpne bane 
stevner, og et Norgesfelt stevne. 
 

SWS-Stevner og aktiviteter 
Det har vært lite aktivitet i SCD. Ingen kurs, og ingen interne stevner. 
 
SWS har fått avslag fra miljøverndepartementet på søknaden om dispensasjon fra 
blyhaggel. Dette gjelder også for SCD, og det derfor fortsatt forbudt å skyte med 
blyhaggel på Uvann. I forbindelse med våre treninger, har vi begynt å bruke stålhaggel på 
pappmål som er plassert slik at bom ikke kan treffe stål blinkene. 
 

Begynnerkurs i Pistolskyting 
Kurset som var planlagt for mars 2021 måtte avlyses pga Covid19 tilakene.  
 
Det var stor interesse for kurset vårt i oktober 2021. Det var satt en maks på 30 deltagere, 
og vi hadde flere på ventelisten. Kurset ble gjennomført med 27 deltagere.  
 
Neste kurs for voksne begynner 24.3.2022. Det er allerede 17 påmeldte til dette kurset. 
 

Undomsgruppen 
Ungdomsgruppen er et tilbud til ungdommer mellom 12 og 18. APK har nå 17 
medlemmer i denne alderen. Oppmøte varierer mye, men er typisk en til fem stykker. 
Ungdomsgruppen har 3 Benelli luftpistoler. De bruker også kaliber .22 utlånspistolene til 
APK. Det ble ikke arrangert eget begynnerkurs for ungdom i 2021.  
 

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.  
Når det har skjedd endringer i Covid19 regler, eller andre ting som påvirker våre 
aktiviteter, så har dette umiddelbart blitt publisert både på vår hjemmeside og Facebook 
side. Vi ser allikevel at det har vært usikkerhet hos medlemmene, om vi er åpne eller ikke, 
og hva som er de gjeldende reglene. Medlemmene oppfordres derfor til å følge med på vår 
hjemmeside og Facebook side. 
 
APK er registrert i Arendal kommunes friskus portal. Dette gjør det mulig å få fritidskortet 
og refusjon på medlemskapet, for de som er mellom 6 og 18 år. Dette gjelder frem til 
30.6.22. Etter dette kommer det en ny ordning. 
 


