Kristiansand 16.12.2021
Pressemelding fra Kristiansand Pistolskyttere (en sammenslåing av Kristiansand Pistolklubb og Kristiansand
Garnisons Pistolklubb).
KPK (Kristiansand Pistolklubb) ble etablert i 1936 og KGP (Kristiansand Garnisons Pistolklubb) ble etablert i 1949.
Begge klubbene har drevet pistolskyting innenfor Norges Skytterforbunds programmer.
KPK har også en gruppe for luftpistolskyttere, og KGP har en gruppe for svartkruttskyttere.
Nå slår disse to klubbene seg sammen. Klubbene har hatt sammenfallende visjoner og ønsker for sporten, og en
målrettet dialog om sammenslåing startet for alvor høsten 2020.
På de respektive årsmøtene tidlig i 2021 ble begge styrene pålagt å arbeide mot en sammenslåing innen utgangen av
dette år.
Onsdag 01.12.2021 ble det på ekstraordinære årsmøter bestemt at klubbene skulle slås sammen fra og med
31.12.2021.
Kristiansand Pistolskyttere er nytt navn på klubben, og av praktiske årsaker vil organisasjonsnummeret til KGP bli brukt
videre, men altså med nytt navn.
Kristiansand Pistolskyttere får en medlemsmasse på rundt 600, og vi blir en av Norges største rene pistolklubber.
Klubbene har trent og hatt stevner parallelt gjennom mange år, og de har delt på skytebanelokaler i Gimlehallen i
Kristiansand.
I 2019 ble også Kristiansand Pistolbane ferdig bygget. Dette er et fellesprosjekt for klubbene, og den er
lokalisert mellom Ålefjær og Ryen, nærmere bestemt på Farvannet Skytebaner.
Per 30.12 dette år vil klubbene være gjeldfrie eiere av Norges største og mest moderne pistolbane med 40
standplasser. Vi har kjøpt SIUS elektroniske blinker, sveitsisk kvalitet og det ypperste som finnes på markedet i dette
segmentet. Dette er et godt utgangspunkt for en sammenslåing.
Kostnad for Kristiansand Pistolbane er ca. 14,5 millioner kroner.
En sammenslåing vil gi en mer rasjonell drift, sterkere økonomi, og vi vil få større idrettspolitisk gjennomslagskraft.
Det viktigste er likevel at våre medlemmer vil få et bedre og bredere treningstilbud, noe vi tror og håper at vil
frembringe flere gode skyttere som plasserer seg i øverste sjiktet på resultatlister på stevner og i konkurranser lokalt,
nasjonalt og etter hvert internasjonalt.
På vegne av styret i Kristiansand Pistolskyttere
Thomas Aanundsen, leder
Kontaktinformasjon fra og med 31.12.2021:
Organisasjonsnummer 990279977

Bankkontonummer 3060 13 67587

Postadresse:
Kristiansand Pistolskyttere
Postboks 4529 Grim
4673 Kristiansand S

Besøksadresser:
Kristiansand Pistolbane, Østre Ålefjærvei 281, 4634 Kristiansand
Gimlehallen skytebane, Jegersbergveien 4, 4630 Kristiansand

Klubb/sekretær epost:
Kasserer epost:

post@krsps.no
kasserer@krsps.no

Internettadresse: www.krsps.no

