
Årsmøte Halden
Pistolklubb

Torsdag 24. Mars 2022

kl 18.30

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent, protokollfører, 2 representanter til å underskrive
protokollen, samt 2 til opptelling av stemmer.

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4. Årsberetninger

5. Behandle regnskap

6. Behandle innkomne saker

7. Vedta budsjett for 2022

8. Valg

9. Valg av kontrollkomite for 2022

10. Valg av valgkomité for 2022



4. Årsberetninger

Styret har i 2021 bestått av:

Leder Neil H Nielsen

Nestleder Johan Sand

Kasserer Niklas Pernevi

Sekretær Annette Skredderstuen

Styremedlem 1   Kenneth Andersson

Styremedlem 2   Elisabeth Egeberg Johansen

Varamedlem Per Falla

Det har i 2021 vært avholdt 6 styremøter og 1 årsmøte.

Halden pistolklubb har vært representert på Østfold skytterkrets ting i 2021.

Og pr. 31.12.21 var vi 199 medlemmer. Fordelt som følger på alder og kjønn:

6-12 år 3
13-19 år 8
20-25 år 7
26+ 181
Kvinner 22
Menn 177

Halden pistolklubb har avholdt 2 klubbmesterskap og 4 klubbstevner med bl.a Nais, banefelt,

vm halv og et feltstevne på Hisåsen.

Koronaen har dessverre tatt vekk mange stevner i 2021 også.

Flere HPK skyttere har vært litt rundt på stevner i 2021, med mye fine resultater.

Odd Willy har hatt et kjempe år, tatt 2 gull i distriktmesterskap: militær og revolver. Han har
også tatt 4 førsteplasser, 6 andreplasser og 4 tredjeplasser i litt forskjellige grener.

Johan har tatt 1 førsteplass, 1 andreplass og 4 tredjeplasser.

Iben har tatt 4 førsteplasser, 2 andreplasser, og 2 tredjeplasser.

Bjørnar tok Bronse i kretsmesterskap Hurtig fin, og sølv i kretsmesterskap Hurtig grov.

Neil har tatt 4 førsteplasser, 2 andreplasser, og 1 tredjeplass.

Det har også kommet litt nye skyttere inn i konkurransene, Besart har hatt en meget god
start, med 2 tredjeplasser. de Flon gutta har så smått begynt, regner med noen gode

resultater der utover :) Alltid gøy med nye skyttere som tar steget ut i konkurranser.



Vi oppfordrer alle, nye som gamle skyttere, til å bli med på stevner. Det er utrolig hyggelig og

gøy og passer for alle uansett hvilket nivå man ligger på. Vi ønsker også å stille med lag i

krets- og distriktsmesterskap fremover. Både herre og damelag hadde vært fint, målet er jo å

slå Mysen ;)

Det har blitt gjennomført 3 sikkerhetskurs hvor samtlige deltakere besto. Det er ganske stor

etterspørsel på kurs og det er også gode inntekter til klubben.

I løpet av 2021 har vi hatt 972 dugnadstimer fordelt på bl.a. vakter, dugnader, stevner, møter

og sikkerhetskurs.

På hisåsen har det vært noen dugnader hvor det er ordnet på standplassbygg, flaggstang og

standplass-bygget er malt, vollen ble ferdigstilt til sommeren 2021.

Det har vært befaring med politiet først nå i februar, så da håper vi at de kan få godkjent

banen i løpet av dette året.

I hula har det blitt nye lys på begge banene, dette er nå ihht ISSF standard så nå kan ingen

lenger skylde på dårlig lys. Luften har også blitt mye bedre på skytebanene da det er satt inn

ny vifte som fyller kravene til skytebane.

Vi jobber for å utvikle klubben i forhold til tiden og for medlemmene våre. Styret har fortsatt

jobbet med å søke midler og verkstedet kommer sakte men sikkert på plass.

Fremover så drømmer vi om en fast treningsdag for felt og et klubbmesterskap på Hisåsen.

Kruttjentene

Denne gruppa er startet opp for å rekruttere flere jenter, og for at jentene skal få mere

kontakt og bli litt bedre kjent med hverandre og klubben. Pga korona så har det ikke kommet

ordentlig igang før mars 2022.

Luftgruppa

Se vedlegg.

PPC gruppa 2021

Se vedlegg.

Svartkrutt

Se vedlegg.

5. Behandle regnskap

Niklas informerer. Se vedlegg.

6. Behandle innkomne saker

Forslag om dynamisk gruppe. Se vedlegg.

7. Vedta budsjett for 2022

Niklas informerer. Se vedlegg.



8. Valg

Følgende er på valg:

Leder, velges for 2 år

Kasserer, velges for 2 år

Styremedlem 1, velges for 2 år

Valgkomiteen sin innstilling:

Leder(Neil),

kasserer (Niklas)

styremedlem 1(Kenneth).

mvh

Thomas, Bjørnar, Odd Willy og Evert

9. Valg av kontrollkomite for 2022

1 Leder, 1 medlem og 1 vara

10. Valg av valgkomité for 2022

1 leder, 1 medlem og 1 vara



Halden PK

Årsberetning PPC-gruppa 2021

PPC gruppa deler mandagene med Kruttjentene, i 2021 har det vært lite skyting grunnet

Covid restriksjonene.

Da PPC gruppa også har flere medlemmer som skyter dynamisk har det også blitt trent på

dette på mandagene.

Vi er 3-6 skyttere på treningene, totalt ca 15 skyttere i klubben deltar og gruppa har mulighet

for å ta mot flere. PPC er for viderekomne skyttere, med eget våpen, det trengs også hylster

og magasinholdere og minimum 4 magasin/hurtigladere.

Interesserte kan ta kontakt med meg.

Halden 16 mars 2022

Johan Sand



HPK opptatt i Norsk Svartkruttunion (NSU) 17.11.2021

HPK søkte om opptak i NSU høsten 2021 etter at 5 medlemmer i klubben var interessert i

svartkruttskyting. NSU krever 5 interessenter i en klubb for å akseptere søknad, og det er

klubben som søker som blir medlem. NSU har ikke personlig medlemskap.

HPK betaler 200 kroner/svartkrutt skyter som kontingent til NSU , innen 1/4 hvert år, og

krever så tilbake 200 kroner fra enkeltmedlemmene.Utgiftene for HPK er altså 0. Per nå er 6

medlemmer meldt inn til NSU.Disse er : Johan Sand, Magnus Ludvigsen , Niklas Pernevi ,

Thomas Hansen , Andreas Redi og undertegnede  Torkil Pettersen.

Medlemskap i NSU må dokumenteres ved medlemskort når man søker om våpen.

Undertegnede ble antatt som oppmann for svartkruttskytterne.

Medlemsbladet MUSKEDUNDEREN sendes medlemmene direkte og ett eksemplar til

klubben/HULA sendes meg.

Skyting håper vi kan starte når Hisåsen blir godkjent. IKKE praktisk innendørs. Skyting på

banen antar jeg vil foregå i klasse 12 – Mariette – Individuell, med replika våpen. Foregår på

25 meter, 5+5 +3 skudd i løpet av ½ time mot presisjonsskive- de beste 10 treff teller i

poengsammendrag.

Innplastet Instruks for standplassleder og sikkerhetsinstruks/skyteregler finnes i Hula , og

etter hvert på Hisåsen.

Praktisk:

Gros Våpen selger svartkrutt replikavåpen og div tilbehør.

Kuler har jeg kjøpt via annonsør i Muskedunderen, de ser ok ut , 1 krone/stk uavhengig av

kaliber.

Fenghetter bestilt fra Jaktdepoet i Drammen.

Krutt?? Sjekker ut Christiana Fyrverkeri Compani, de er oppført som forhandler av NSU. Krutt

må hentes , kan IKKE sendes. Kommer tilbake med ytterligere info.















Til Årsmøtet i Halden PK 24 mars 2022

Som leder av PPC gruppa, ønsker jeg årsmøtets godkjennelse for å starte opp en offisiell

Dynamisk gruppe i Halden PK. Dette innebærer att klubben søker medlemskap i forbundet

«Dynamisk Sportskyting Norge» (DSSN).

Vi har kapasitetsproblemer med denne typen skyting i Hula i Oskleva, så dette er noe mer for

Hisåsen når det er mulig å bruke denne banen. Fler enn 10 skyttere på en kveld blir nok

vanskelig å få plass til.

Så forslaget innebærer att styret setter en maksgrense på aktive medlemmer.  Medlemmer i

Dynamisk gruppa i HPK skal konkurrere for Halden PK og skal være fullverdige medlemmer

dvs med i NSF da Halden PK i hovedsak er en NSF klubb.

Alle skyttere må søke til DSSN gruppa og det er styret i HPK som avgjør medlemskap i

Dynamisk gruppa.

Forslag:

-Halden PK søker medlemskap i DSSN.

-Leder av Dynamisk gruppa velges på årsmøtet 2022

-Forslag på leder, Johan Sand

-Styret i HPK får tillatelse fra årsmøtet å sette opp kriteriene som skal gjelde for medlemskap

i Dynamisk gruppa.

-Styret i HPK, får tillatelse av årsmøtet å sette maks antal  i Dynamisk gruppa.

-Dynamisk gruppa søker årsmøtet om 10.000.- for å utdanne minst 2-3 nye Range officer (dvs

skyteledere), styret velger hvilke vi sender på kurs og hvilke krav som settes på de som får

kurset betalt.

-PPC-gruppa slås sammen med Dynamisk gruppa.

For PPC gruppa

Johan Sand Halden 16/3 2022



Budsjett 2022 2022 2021 2020 2019
Halden Pistolklubb

Kontantbeholdning ved inngang til 2022: Kr. 313 793
(2021: Kr 325.929)
Utestående fordring 16.000kr. + 4.000kr

Inntekter
Salgsinntekter
Ammosalg 60000 38165 37035 42639
Kiosksalg 11000 4765 6265 9290
Treningsavgift 25000 10500 13480 21400
Stevne Startkontingent 9500 4700 9900 7450
Diverse salg 2000 2209 7906 16719
Sum Salgsinntekter 107500 60339 74586 97498

Driftsinntekter
Norsk Tipping 25000 25077 23031 24875
NIF (Medlemskontingenter) 182000 181492 184085 128757
Kursinntekter - Sikkerhetskurs 50000 52400 23400 38400
Diverse inntekter 18000 141235 52584 17966
Utleie lokale 16000 0
Sum Driftsinntekter 291000 400204 283100 209998

Salg av gammelt skap 4000

Totalt Inntekter 398500 464543 357686 307496

Utgifter
Ammokjøp 67000 64035 39980 62984
Leie Hula 39000 39000 19500 15000
Leie Hisåsen 1802 1802 1802 1802
Regnskapsprogram 3100 3018 3500 3247
Driftsmatriale 23000 19946 1739 16126
Bevertning 5500 3276 5500 5577
Medlemskontingenter 61000 68600 58000 66250
Stevner 2000 2000 2000 1750
Gaver og premier 10000 99 8658 9115
Forsikring 6300 6254 6000 5682
Gebyrer 1000 1000 642 949
Reparasjon og vedlikehold 10000 99000 33500 270
Trykksak 2000 2024 1000 938
Møte, kurs, oppdatering 20000 6500 5000 794
Renhold 1500 1491 500 220
Diverse 20000 13772 23689 30731
Klubbvåpen (innkjøp) 25000 6000 24759
Utvide pengepremier på enkelte klubbstevner og premiere resultat i f.eks. NM 5000 5000 5000
Våpenskap og alarm 13000 12656 28000
Sikkerhetskurs 5000 5000 5000
Dekking av utgifter på NM, DM og KM 6000 6000 6000
Hisåsen - utgifter til utebane, ekstravoll, gassfjær+luker, utedo, dren. Bruer 80000 68000 339
Vifte Hula 16k + omkost 0 16513 -37000
Bur m/hjul til gasstuber 0 0
Vagn+kompressor 25000 0
Sum Utgifter 432202 450986 243108 221435

Budsjettert resultat 2020 -33702 13557 114578 46000


