Kristiansand Pistolklubb
Årsberetning for Kristiansand Pistolklubb 2020
Styret i KPK har i 2020 bestått av:
Leder: Anders Skotnes
Nestleder: Harald Schjelderup
Sekretær: Preben Bakken
Kasserer: Tom-Børre Olsen
Oppmann: Jørgen L Sandhåland
Banemester: Darrel Collum
Styremedlem: Kristin Bakka
Varamedlem: Tor Erling Nordgaard Tveit
Varamedlem: Chris Robin Bjørnå

Det har i 2020 vært avholdt 4 styremøter og 2 koordineringsmøter med Kristiansand Garnisons Pistolklubb.

Rekruttering:
Det har vært avholdt 3 nybegynnerkurs i 2020, totalt 41 personer har fullført sikkerhetskurs.
Kursene ble som tidligere holdt i Gimlehallen, teorikurs på torsdag med skyting nede i hallen påfølgende lørdag.
Grunnet flere restriksjoner som følge av Covid - 19, deriblant avstand og begrensning på antall personer ble det
utfordrende å holde sikkerhetskurs i Gimlehallen.
En stor takk til Jørgen Sandhåland og Chris Robin Bjørnå som la inn mye ekstra innsats i organiseringen for å kunne
gjennomføre kursene på en sikker måte med smittevern i fokus i tillegg til selve skytingen.
All idrett stoppet opp da Landet ble stengt ned 12.mars 2020. Det ble da et opphold i all skyteaktivitet fram til
Regjeringen igjen åpnet opp for idrettsaktiviteter. I juni måned var vi igjen i gang med skytetrening ute på Farvannet
skytebane.
Preben Bakken og Jørgen Sandhåland utarbeidet da en smittevernplan og hadde kurs med skytelederene i hvordan vi
skulle gjennomføre treningene samtidig som vi hadde fokus på smittevern.
Takket være god innsats fra Styret og klubbens skyteledere klarte vi å holde skytetreninger åpne ved farvannet
skytebane fra oppstart i Juni og ut hele året. Og vi har med det vært en av skyteklubbene i distriktet som har holdt
mest åpent gjennom Pandemien.
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Medlemstall:
Pr. 31.12.20 var det 231 medlemmer i KPK, av disse var 22 kvinner og 7 junior.

NM 2020:
På grunn av Covid-19 Pandemien ble det ikke avholdt NM i 2020.

Stevner:
Det ble i 2020 holdt 10 stevner i Gimlehallen, hvorav 4 luftsprint, 4 luftpistol, 1 nais og 1 hurtigstevne. De resterende
stevnene som var planlagt ble avlyst på grunn av Covid-19.

Styrets arbeid:
Hovedoppgavene til styret har i 2020 vært samkjøring med KGP om drift og bruksfordeling av farvannet skytebane,
nybegynnerkurs og treninger, utarbeiding av smittevernplaner slik at vi har kunnet holde aktiviteten i gang gjennom
året.

For styret: Preben Bakken, Sekretær.
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