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ÅRSBERETNING FOR KRISTIANSAND PISTOLKLUBB 2013
Styret i KPK har i 2013 bestått av
Leder:

Roy Baumann

Nestleder:

Harald Schjelderup

Oppmann:

Jarl-Edvind Edvardsen

Sekretær:

Kristin Bakka

Kasserer:

Jens Chr. Jepsen

Banemester:

Trond A. Nodeland

Styremedlem:

Ingunn Edvardsen

1. Varamedlem: Tone Østreng
2. Varamedlem: Hans H. Schjelderup

Det har i perioden vært avhold fire styremøter.
Varamedlemmene har møtt på styremøtene med talerett.
Det har vært avholdt tre nybegynnerkurs i 2013. Det har vært fulle hus, og stor interesse
for kursene. Roy Baumann, Jarl-Edvind Edvardsen og Trond A. Nodeland har hatt ansvar
for kursene.
Det er disse tre som har tatt seg av den daglige driften av klubben.
Det har vært en del uro og uenighet i styret denne perioden, med til dels store konflikter i
oppfattelsen om hvordan klubben skal drives for å ivareta medlemmenes interesser. Dette
resulterte i at både oppmann, banemester og styremedlem på høsten annonserte at de
ikke ønsket å fortsette i styret etter årsmøtet i 2014.
Resten av styret tok dette til etterretning, og valgkomiteen satte i gang et arbeid for å
skaffe folk til styret.
Etter jul ble så klubbens leder utsatt for såpass massiv kritikk fra medlemmer i klubben,
og fra enkelte av styrets medlemmer, at han valgte å trekke seg fra styret med
umiddelbar virkning.
Harald Schjelderup har vært fungerende leder etter dette.
Uroen i styret har tatt mye tid og energi fra de som har skullet drive klubb samtidig som
de ønsket å dyrke hobbyen sin på skytebanen.
Ordningen med vaktlistene for tirsdagstreningene i Gimlehallen har stort sett fungert etter
hensikten, men det har vært gjort justeringer i løpet av året.
Det har vært stor interesse og tidvis mange nybegynnere som har ønsket å trene på
tirsdagene.
Aktiviteten i klubben har vært stor, og mange trener både i hallen tirsdager og torsdager,
og på BLSSLs skytebaner på Flakke Loner på lørdager. Også andre dager benyttes dette
anlegget.

Når det gjelder det nye, prosjekterte skytebaneanlegget på Farvannet, er det Roy og
Harald som har vært styrets folk i møter med kommunen og KGP.
Dette er en sak som går sakte framover, men det er mye som ikke er på plass enda, blant
annet har ikke alle anbudene kommet inn, og kommunen gir oss ikke klarsignal for å felle
et eneste tre før anbudene for hele anlegget er klare.
Styret gikk sist sommer ut med henvendelse til klubbens medlemmer om å melde seg
dersom de var interesserte i å sitte i en byggegruppe inn mot Farvannet skytebane.
Pål Supersaxo er en mann med kompetanse innen bygg og anlegg som nå sitter i denne
gruppa sammen med Harald og Hans fra styret.
Klubben har i 2013 arrangert flere luftstevner og banestevner i Gimlehallen og på Flakke
Loner, samt et feltstevne på Flakke Loner. I tillegg bidrar KPK med mannskap til
feltstevnene som BLSSL arrangerer på Flakke Loner. I 2013 var det to stevner.
Vårfelten måtte avlyses på grunn av for mye snø.
Det ble også arrangert et morofeltstevne for klubbens medlemmer lørdagen før jul. Dette
var veldig sosialt, og vi hadde pølser på grillen, kaffe på kanna, og skyting i løypa.
Det var pr. 31.12.2013 330 medlemmer i klubben. Dette er en stor økning i
medlemsmassen, og aktiviteten har vært god.
Vi hadde 65 klasseførte skyttere, hvorav 44 hadde starter i 2013.
Totalt hadde vi 766 starter i felt og bane.
Klubben var i år ikke representert i NM i luftpistol.
Ingen deltakelse i NM bane i 2013.
NM feltskyting foregikk i Larvik, og KPK var representert der.
Også i år kom KPK hjem med medaljer fra NM.
KPK hadde også deltakelse i Nordisk feltmesterskap i 2013.
Elise Baumann, Ingunn Edvardsen og Trond Arild Nodeland var med og representerte
Norge da stevnet gikk av stabelen i Sverige i oktober. Roy Baumann var med som lagleder.
Alle våre skyttere gjorde en hederlig innsats!
Klubbens medlemmer har anledning til å kjøpe ammunisjon gjennom avtale med GMax og
XXL i Sørlandsparken.
Ammunisjon har også vært tilgjengelig via leder i klubben. Det samme gjelder muligheten
for hjemmeladerne til å få kjøpt kuler mv. til kostpris.
Klubben var representert på årsmøtet i VASK ved tre av styrets medlemmer, Hans, Trond
og Jarl-Edvind.
For styret
Kristin Bakka
Sekretær

