7.7.2021

Sport, Halden Pistolklubb | Nå smeller pistolskuddene igjen
Neil H Nielsen

MENY

SPORT

HALDEN PISTOLKLUBB

NIEL NIELSEN

ANNETTE SKREDDERSTUEN

Nå smeller pistolskuddene igjen

PISTOLSMELL: Annette Skredderstuen, Joakim Jæger, Niel Nielsen, Kenneth Andersson kan endelig sikte seg inn på
blinken igjen. Foto: Tom Minge Nilsen
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Del

De har mistet en fjerdedel av medlemmene etter måneder med total nedstenging, men nå
er Halden Pistolklubb på vei mot normalen igjen. Med kruttlukt og knallende pistoler i
klubblokalene i Oskleiva.
For abonnenter

- Utrolig deilig å kunne åpne treningslokalene igjen, smiler Niel Nielsen og Annette Skredderstuen. Leder
og sekretær i Halden Pistolklubb.
- Forrige uke kunne vi heldigvis åpne dørene i tilfluktsrommet i Oskleiva, for å gi de drøyt 150
gjenværende medlemmene tilgang til de to skytebanene våre, kunne Nielsen fortelle.
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NYTT LYS: Niel Nielsen og Annette Skredderstuen, leder og sekretær i Halden Pistolklubb, viser fram den fine, lyse
skytebanen. Foto: Tom Minge Nilsen

Nytt lys
- Flere av dem som har vært innom og skutt de siste dagene, har kalt det en åpenbaring. Ikke minst med
tanke på at vi under pandemien har investert 60.000 kroner i nytt lysanlegg på den ene skytebanen,
forklarer Annette og Niel fornøyd.
Og ved å ta en kjapp sammenligning av lyset på de to skytebanene, skjønner vi straks at dette
bokstavelig er som natt og dag.
- Nytt lys, etter den godkjente ISSF-standarden, vil ikke bare gi medlemmene våre mye bedre
treningsforhold. Det vil også åpne opp for å kunne arrangere approberte stevner. Ikke bare de
månedlige klubbkonkurransene.
- Det vil ikke minst åpne muligheter for å få penger inn i klubbkassa. Etter over et år med svært
begrenset, eller ingen aktivitet, sier Nielsen og Skredderstuen.
- Egentlig har vel alt vært "null" men heldigvis har vi fått litt igjen i form av korona-støtte forteller
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- Egentlig har vel alt vært null , men heldigvis har vi fått litt igjen i form av korona-støtte, forteller
klubbleder Niel Nielsen.

Og drømmer om å kunne la medlemmene "se lyset" også på den andre skytebanen, inne i fjellet i
Oskleiva.

MØRKT: Den mørke skytebanen er ikke like populær som den nye og lyse. Foto: Tom Minge Nilsen

Ønsker nye velkommen
- Normalt sett har vi stengt aktiviteten gjennom sommeren, men nå kjører vi på med vanlige
treningskvelder. Og håper å få arrangert det første klubbstevnet i august.
- Og vi ønsker ikke minst nye medlemmer velkommen. Gjerne ungdom og jenter.
- Vi har en voksen og mannsdominert medlemsmasse, men håper å kunne få i gang en ungdomsgruppe.
Blant de yngste har medlemstallet rast fra 32 til sju gjennom pandemien, forteller Niel.
Det betyr at 78 prosent av den unge medlemssmassen er borte.
- Og så passer det bra for jenter også. Jeg ble med for flere år siden for å se samboeren skyte.
Prøvde meg selv, hadde nybegynnerflaks og ble bitt av basillen, ler Annette.
Som gjerne ser for seg en egen "bli kjent dag" for damer, og en egen gruppe med "krutt-jentene".
PÅ PLASS: Joakim Jæger (tv) og Kenneth Andersson gleder seg til å bruke våpenet igjen. Foto: Tom Minge Nilsen

Sosial møteplass
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Sosial møteplass

Under treningskveldene de to siste ukene har det vært 8-10 skyttere innom og fått luftet pistolene sine
igjen. To av disse er Joakim Jæger og Kenneth Andersson.
Joakim kaller seg selv for en fersking, med et par år som skytter bak seg. Mens Kenneth har gjort
come back for tre år siden, etter å ha vært borte fra klubben i nesten 30 år.
- Etter å ha blitt hektet på skyting så er det jo for å sikte meg inn på blinken at jeg er her, men kanskje like
mye for det sosiale. For vi har et veldig godt miljø, skryter Joakim.
- Samlingene rundt kaffebordet er viktige. Og praten dreier seg langt fra bare om pistoler,
"skyter" Kenneth inn.
- Det hender vel at enkelte glemmer at de har våpenet med seg, og blir bare sittende med kaffen og
praten, ler Kenneth.
Som også gleder seg til å kunne ta opp konkurranseaktiviteten igjen.
- Reise rundt å treffe andre skyttere, på feltstevnene i helgene. Jo, jammen skal det bli godt å komme
skikkelig i gang igjen, sier Joakim Jæger og Kenneth Andersson. Før de klargjør våpnene, tar på
hørselvernet og retter siktet mot blinkene i den nyopplyste skytebanen.

Vil konkurrere
- Vi har en del medlemmer som reiser på konkurranser. Noen er veldig gode også, og har gjort seg
bemerket under NM-uka. Et arrangement som dessverre har blitt avlyst de to siste årene.
- Mange velger å legge den ene ferieuka si til dette arrangementet, forklarer Niel.
Som selv var på feltstevne i Fredrikstad sist helg, og gleder seg til neste mulighet.
- Jeg gleder meg mest til å ta opp det fine samarbeidet med pistolklubben i Överby ved Strömstad,
sier Annette.
- De har feltstevner hver lørdag, med Halden Pistolklubb som ansvarlig for den ene standplassen. Dette
er et savn. Ikke minst å få besøk av Överby-skytterne når vi arrangerer vår tradisjonelle "julegaveskyting", smiler Annette Skredderstuen og Niel Nielsen.
Med et snarlig håp om helt normale tilstander, i pistol-siktet.
TOMHYLSER: En tønne med tomhylser forteller at det var stor aktivitet på skytebanene før koronaen. Foto: Tom
Minge Nilsen
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Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være
overalt.
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