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Formann     Yngve Storbrua 
Nestformann    Kim A. Larsen  
Sekretær     Ragnar Seljåsen 
Kasserer     Morten Krystad 
1. Styremedlem   Line Olsen 
1. Varamedlem   Kjetil A. Haugland 
2. Varamedlem   Malene Nygård 
SWS-representant   Morten M. Nielsen 
Materialforvalter   Zoran Vojnovic  
Utdanningskontakt  Kim A. Larsen 
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 Stueneshallen: Erik Øiestad 
 

Kontrollutvalg: 
 
Leder    Martin Meltzer 
Medl. 1    Kjell Rørvik 
Medl. 2     Glenn Tallaksen  

 

Valgkomite 
 
Leder    Geir Øia 
Medl. 1    Rolf Inge Guttormsen 
Medl. 2     Bror Knut Skjeggedal 

 
 

  ********************************************************* 
Representanter Kretsting: 

1. Yngve Storbrua 
2. Ragnar Seljåsen 
3. Helge Twedt (deltok som vara) 

 

  ********************************************************* 
APK hadde ved årsskiftet 387 medlemmer, hvorav 8 er æresmedlemmer og 9 er 
sidemedlemmer.  
 
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 30 medlemmer, hvorav ett er æresmedlem; Øivind Hennum 
 
 



APK Dommere (nasjonale dommere) og trenere 
APK har følgende dommere og trenere pr 31.12.22: 
Hilde M. Olsen, Morten Krystad, Morten M. Nielsen, Martin Meltzer, Ole Haldor 
Pedersen, Magnus Andersson, Nicolay Dannevig, Yngve Storbrua og Linn Therese 
Larsen. Malene Nygård er feltdommer.  
APK har også en pistoltrener: Kim Andre Larsen 
 

Styremøter og andre møter 
Det er avholdt 8 styremøter i løpet av perioden. I tillegg har styret løpende behandlet diverse 
forefallende saker via e-post.  
 
Det er blitt etablert en utebanekomitè som har fått ansvar med å lete etter løsninger til ny 

utebane (behovet for dette blir oppgitt senere i årsmeldingen). Denne komitèen består av 

Yngve Storbrua, Ragnar Seljåsen, Line Olsen og Morten Krystad. Komitèen underretter 

styret om arbeidet i hvert styremøte og det blir tatt imot innspill fra resten av styret. 

 
APK var som vanlig representert på kretsens årsmøte.  
 

Utendørsbanen 
Tidlig på vårparten kom grunneier og underrettet om en forventet oppsigelse av leieavtalen 

grunnet etablering av boligfelt i bakgrunnen av utendørsbanen. Dette vil naturligvis 

komme i konflikt med vår aktivitet på anlegget. Vi har ikke mottatt en dato for 

oppsigelsen, men ble forespeilet 2-3år. Denne oppsigelsen har fått innvirkning på 

vedlikeholdsarbeidet og videre utvikling av banen. Redskapsboden som ble startet på i 

2021 har nå blitt revet. Vi håper og har tro på at det skal være mulig å benytte seg av 

utebanen til vanlige tider også ut hele 2023. 

 

Varselet om oppsigelse har også ført til at vi har fjernet magnum-forbudet som tidligere 

har vært aktivt tirsdag og torsdag fra vår til høst, siden det kun har vært aktivt på klubbens 

eget initiativ for å unngå flere disputter med naboene. 

 

Medlemmene oppfordres fortsatt til å delta på årets dugnad, denne gang lørdag 17. Juni 

2023. 

 
Stueneshallen 

Vi hadde en liten rest av corona-restriksjoner i begynnelsen av januar, noe som førte til at 
vi hadde ingen organiserte treninger de to første ukene på året. Ellers foregikk treninger og 
stevner som normalt. 
 
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 
Etter et fjorår med en del usikkerhet rundt muligheten for å arrangere stevner grunnet 
corona-restriksjoner, fikk vi dette året gjennomført alle stevner som planlagt og corona er 
ikke lenger et tema.  



 
Vi fikk en ny utfordring ved arrangering av Høstfelten, da det hadde blitt gjennomført 
hogst i området rundt feltbanen tidlig på sommeren. Dette førte til en helt ny bane der 
feltløypa blant annet gikk på et tidligere benyttet område opp bak skytebanen, og det som 
tidligere var første standplass ble nå den siste. Det krevdes en del rydding og planlegging 
for å gjøre dette på kort varsel og vi takker alle som var med på dugnadsarbeidene. 
Godkjennelse fra politiet rakk heldigvis også å komme i orden på den nye feltløypa. 
 
Høstfelten ble avholdt 11.9.2022 med 176 starter og 77 deltagere, og vi fikk utvidet 
skytetid til funksjonærskyting på lørdagen med godkjennelse fra kommuneoverlegen. 
Stor takk til alle de som var med på å arrangere Høstfelten! 
 
Vi klarte å avholde alle 10 klubbmesterskapene. APK arrangerte tre NAIS skytinger, og to 
av disse var åpne for skyttere fra andre klubber. APK arrangerte også fire åpne banestevner 
der ett var kretsmesterskap i Standard. Det ble også arrangert to Norgesfelt-stevner. Ett åpent 
stevne i Hurtig måtte avlyses pga elektrisk vedlikehold i Stueneshallen. 
 

SWS-Stevner og aktiviteter 
Det er blitt arrangert ett kurs i SCD, 2.-3. september. Det var fire deltakere på dette kurset, 
der en av deltakerne var et medlem som bare ønsket repetisjon. Det var flere som var 
interessert, men som av forskjellige grunner ikke hadde anledning til å møte denne helgen.  
 
Det ble arrangert klubbmesterskap i SCD den 13. August i Main Match og Side Match -  
Small Range Small Target. Det var 5 deltakere i Main Match og 4 i Side Match. 
 

Begynnerkurs i Pistolskyting 
Det ble arrangert to kurs i 2022, den 24. Mars og 13. Oktober. Det ble satt en maks grense 
på 30 stk pr kurs, og det var henholdsvis to og en ledig(e) plass(er) igjen på kursene.  
 
Det er planlagt to kurs i 2023, den 15. Mars og 10. Oktober. Også her settes det en 
maksgrense på 30 stk pr kurs, og det er allerede 15 stk påmeldt til første kurs. 
 

Ungdomsgruppen 
Ungdomsgruppen er et tilbud til ungdommer mellom 12 og 18. APK har nå 20 
medlemmer i denne alderen. Oppmøte varierer mye, men er typisk en til fem stykker. Det 
er tre standplasser som kan justeres til 10m luftbaner. Ungdomsgruppen har 3 Benelli 
luftpistoler, og det ble kjøpt inn en ny Buckmark luftpistol tilsvarende de var har til utlån i 
.22LR. De benytter også kaliber .22 utlånspistolene til APK. Det ble arrangert to 
begynnerkurs for ungdom i 2022. På første kurset 19.-20. Mars var det 3 stk som deltok, 
mens det var 5 stk som deltok den 22.-23. Oktober. Kursene blir holdt når det blir 
etterspørsel, men det er også mulig for ungdommer å melde seg på sikkerhetskursene som 
blir holdt for voksne. 
 

Klubbkvelder 
Det ble arrangert to klubbkvelder i 2022, onsdag 16. Mars og tirsdag 8. november. Den 
førstnevnte var en enkel sosial kveld der det ble servert pizza og drikke til de oppmøtte, 
både voksne og ungdommer. Det var rundt 15 stk som møtte opp til dette. Den siste 
klubbkvelden ble flyttet fra onsdag til tirsdag da vi skulle ha besøk fra Jakt&Friluft. 



Planen var at de skulle ha med seg våpen fra sin salgsavdeling, slik at våre medlemmer 
kunne få prøvd litt forskjellige våpen og kalibre. Dessverre måtte J&F avlyse, men vi 
ordnet oss med at egne medlemmer tok med diverse fra eget arsenal som nye og gamle 
skytter kunne prøve. Klubben holdt ammunisjon til 9mm og .38, mens prisen for dekning 
av annen ammunisjon ble avtalt mellom våpeneier og bruker. Det ble servert lapskaus og 
drikke til de oppmøtte, ca 20 stk. 

 
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 Facebookgruppe.  
Om det har skjedd endringer på arrangementer eller treninger blir dette publisert her, og det 
kommer også påminnelser om arrangementene. Dette blir også en interaktiv side der vi kan 
ha spørreundersøkelser og få innspill fra medlemmene. Resultater fra stevner blir publisert 
både på facebook og på hjemmesiden. Medlemmene oppfordres derfor til å følge med på 
både vår hjemmeside og Facebookside.  
 
I år er det også opprettet en egen elektronisk kalender som synkroniseres direkte til 
medlemmenes mobil-kalender. Link til dette er tilgjengelig på hjemmesiden vår. 
 

Annet 
Innkreving av kontingent ble i år gjennomført elektronisk gjennom klubbadmin. Det var 
litt arbeid i forbindelse med rydding, sortering og oppdateringer av egenskaper i 
medlemsregistrene, men ellers fungerte det fint. Noen medlemmer som ikke hadde 
registrert mailadresse fikk faktura tilsendt manuelt via post, ellers ble det sendt ut via e-
mail og e-faktura. Det var også mulig å finne faktura på minidrett.no. Registering av 
betaling gikk automatisk og purring ble gjennomført med noen få tastetrykk, slik at 
arbeidet på kasserer ble lettere. I 2023 vil det ikke være nødvendig med stort arbeid i 
registrene før kontingenten kan sendes ut, og sammen med lavere utgiftspost på porto 
mener vi dette er en god og moderne løsning som også letter arbeidet i videre 
registreringer. Medlemmene får nå også elektronisk medlemskort som de kan hente ned 
selv på minidrett.no eller som kan bli tilsendt manuelt ved forespørsel til 
medlemsansvarlige.  
 
 

http://www.arendalpistolklubb.no/
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