
Styret for 2018 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   Jan Myre  
Utdanningskontakt  Martin Meltzer 

    Revisor      Siri-Ann Rekdal 
    Webmaster    Wilhelm Tvedt Gundersen 

Ungdomskontakt 1  Kim Andre Larsen 
Ungdomskontakt 2  Øystein Homdrom 
Kvinnekontakt   Marit Melvær (Ikke valgt på årsmøtet) 
Banemester Stuenshallen: Erik Øiestad 

 

Valgkomite 
 
Leder    Morten Melvær Nielsen 
Medl. 1    Frode Seljåsen 
Medl. 2     Ole Richard Nipedal (Ikke valgt på årsmøtet) 

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

Representanter Kretsting: 
1. Martin Meltzer 
2. Knut Sissener 
3. Rune Jobsen  
4. Jan Vegusdal (Vara) 

 

  ********************************************************* 
 
APK hadde ved årsskiftet 309 medlemmer, hvorav 6 er æresmedlemmer.  
 
APK har nå følgende æresmedlemmer; Helge Svensen, John Arvid Kristensen, Arvid 
Knutsen, Ole Haldor Pedersen, Harald Tvedt, og Wilhelm Tvedt Gundersen.  
Nytt æresmedlem Jan Myre ble utnevnt på årsmøtet. 
 
SCD hadde ved årsskiftet 20 medlemmer, hvorav ett er æresmedlem. 
 



APK Dommere (nasjonale dommere) og trenere 
APK følgende dommere: 
Hilde M. Olsen Morten Krystad Morten M. Nielsen Martin Meltzer 
Ole Haldor Pedersen Magnus Andersson  Nicolay Dannevig  
Kim Andre Larsen ble i 2018 godkjent som pistoltrener.  
 

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. 
 
APK var representert ved nedleggelsen av Aust-Agder idrettskrets 1.12.2018, og den 
påfølgende opprettelsen av Agder Idrettskrets. 
 
APK var også representert ved det årlige møtet om fordeling av idrettshallene.  
 

Utendørsbanen 
Klubbhuset ble i sommer malt innvendig med hvit og lysgrå farge. Dette var en stor jobb 
som ble utført i flere omganger, og med god hjelp fra flere av våre medlemmer. Det ble 
også utført et betydelig dugnads arbeid for å utvide feltløypen fra 5 til 7 skyttere på hver 
standplass. I tillegg ble det laget lemmer som skytterne kunne stå på. Diverse forefallende 
vedlikehold har også blitt utført. Det har vært et innbruddsforsøk, ved at noe av panelet på 
baksiden av klubbhuset ble revet ut. Ingenting ble stålet og skadene har blitt reparert. Mest 
sannsynlig var dette rampestreker utført av barn eller ungdom fra nabolaget.  
 
Medlemmene oppfordres til å møte opp på dugnaden 15.6.2019. 
 
Det har ikke skjedd noe i skytebanesaken i 2018. 
 

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. 
 
Det ble oppdaget hull i kulefanget bak flere av skivene i Stueneshallen. Bak de andre 
skivene var det også i ferd med å bli hull. Det ble derfor utført en dugnad, der det ble 
sveist inn 8 mm stålplater bak hver blink. 
 
 

Stevner 
Høstfelten ble avholdt 16.9.2018, og hadde 161 starter. Stevnet var verdenspremieæren for 
de nye feltblinkene med telefoner, biler, kjøkkenutstyr, glass og flasker som figurer. 
Oppmøte av funksjonærer fra APK var bra. I tillegg fikk vi verdifull hjelp fra kretsen som 
driftet to av standplassene, og administrerte påmelding og resultatføring.  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 har også arrangert fire NAIS skytinger, og to av disse var åpne for skyttere fra andre 
klubber. APK arrangert 5 åpne bane stevner. 
 
 

SWS-Stevner og aktiviteter 
Det har blitt avholdt et klubbmesterskap. Stevnet hadde 7 deltagere og ble vunnet av 
Hangman Dulch.  
SCD rakk akkurat å avholde et kurs mellom de to periodene da banen på Uvann var stengt 
på grunn av skogbrannfare. Resultatet ble 3 nye medlemmer. 
 

Begynnerkurs i Pistolskyting 
Kurset i april hadde 9 deltagere. Kurset i oktober/november hadde 24 deltagere.  
 
Neste kurs for voksne begynner 20.3.2019. 
 

Undomsgruppen 
Ungdomsgruppen er et tilbud til ungdommer mellom 12 og 18. APK har nå 20 
medlemmer i denne alderen. Det har blitt kjøpt inn 3 Benelli luftpistoler. Dessverre har de 
nå blitt liggende hos J&F i snart et år i påvente av nye pakninger.  
 
 

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. Som følge av at hjemmesiden blir 
flyttet til en ny plattform, og det er nye personer som overtar, så er en ny utgave av 
hjemmesiden under utvikling. Denne vil bli publisert om kort tid Adressen er den samme 
som før.  
 
APK har også både en uoffisiell og en offisiell Facebook gruppe. 
 


