Med tilbud både til unge og eldre
Hyggelig klubbmiljø
Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale
i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig
veiledning av Finn Christensen!

GENERALFORSAMLINGEN FOR 2009
Generalforsamlingen for året 2009 ble holdt i klubblokalet i Blåsenborg torsdag 18 februar 2010 kl.1900,
tilstede var 20 medlemmer.
Leder Harald Nilsen ble valgt som møteleder, som referent ble valgt sekretær Hilde Holter.
Generalforsamlingen gjennomført etter oppsatt dagsorden uten dramatikk av noe slag.
Kretsformann Haldor Hinna, møtte fra Rogaland Skytterkrets og stod for utdeling av medaljer, diplomer og
lagplaketter vunnet i kretsmesterskap og distriktsmesterskap.(Her må jeg tilføye at det manglet en god del
medaljer, de skyttere som mangler medaljer og har oversikt over det bør ta kontakt med RSK)
Der var utdeling av klubbmedaljer, pengepremier osv.
Gunnar Halvorsen sto for serveringen, og den syntes å falle i smak hos alle.
Valget ble gjennomført etter valgkomiteens forslag. (De fleste tok gjenvalg)
Utendørs skyteanlegg ble som vanlig etterlyst, og per i dag er der ikke noen fremgang her. Det arbeides videre
med saken.

II. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ÅRET 2010
V. 09 - V. 10 LEDER (President)
Harald Nilsen
NESTLEDER (Visepresident)
Arvid Simonsen
x
ØKONOMISJEF (Pengemester)
Trond Fosse
x
SEKRETÆR (Generalsekretær)
Hilde Holter
x
MATERIALFORVALTER (Våpen) Gunnar Halvorsen
x
OPPMANN
Ståle Waagbø
x
BANEMESTER –BLÅSENBORG Arnt O lav Flønes
x
EDB KOORDINATOR (EDB Guru) Leif Øverland
x
VARAREPR. 1. (Sjef .22 Bane)
Tor Inge Gudmestad
x
x
VARAREPR. 2.
Eva Føreid
x
x
REVISORER
Einar Frisvold / Arild Stokka
x
x
VARAREPR.FOR REVISOR. 2 Stk.
VALGKOMITE
Arvid Simonsen (Styrets representant)
x
VALGKOMITE
Kurt Hansen / Anders Inge Sæbø
x
HEDERSTEGNKOMITE
Arnt Flønes
Valgt 2008, Velges 2011
HEDERSTEGNKOMITE
Harald Nilsen
Valgt 2009, Velges 2012
HEDERSTEGNKOMITE (leder) Gunnar Halvorsen Valgt 2007, Velges 2013
UTDANNINGSKONTAKT
Gunnar Halvorsen (Utnevnt av styret)
REPR.KRETSTING
Harald Nilsen Ståle Waagbø,
REPR.KONTAKTUTVALG
Harald Nilsen Trond Fosse
VARAREPR.KRETST./KONT. Arvid Simonsen, Gunnar Halvorsen
Ungdoms rekrutteringssjef Arild Stokka (Fast ansatt på ubestemt tid uten lønn)

Velges 11
x (1 år)
x (2 år)
x (2 år)
x (2 år)
(2 år)
x (2 år)
(2 år)
(2 år)
x (1år)
x (1år)
x (1år)
x (1år)
x (1år)
x (1år)
x (3 år)
(3 år)
(3 år)
x (1år)
x (1år)
x (1år)

For de representanter som blir valgt til å representere klubben i utvalg etc., men ikke på
daværende tidspunkt er disponible, ber styret Generalforsamlingen om fullmakt til å utnevne
andre fra styret.
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III.MEDLEMSKONTINGENTER FOR ÅR 2010.
Kontingenten har vært:
- Menn og Kvinner f.o.m. det året en fyller 20 år.
- Pensjonister / Trygdede
- Ungdom / Junior t.o.m. det året en fyller 19 år
- Familiekontingent (ektefelle og skolebarn)
(skolebarn – til og med det år en fyller 18 år)
Etableringsgebyr / purregebyr til Stavanger PK er på

kr.700.kr.550.kr.150.kr.700.kr.100.-

Inklusive i medlemskontingenten er:
Kontingent til Norges Skytterforbund : kr.225.- pr. medlem over 20 år. Til Rogaland skytterkrets: kr. 60.- pr. medlem over 20 år. Altså kr. 285.- totalt, det er ikke småbeløp som
går til overordnede myndigheter.
nklusive i kontingenten til NSF er medlemsbladet ”SKYTTERNYTT” 6 stk. pr. år
NB: Siste nummer av skytternytt inneholder blant annet Terminliste for hele landet.

Under NM i luft i Gjøvik
Olympiske Fjellhall
gjorde Stavanger PK som
vanlig det godt i
veteranklassene.
Individuelt ble det gull og
sølv i V50, gull i V60, og
laggull i veteranklassen.

Her er pallen fra V50
klassen:
Ståle Waagbø Gull,
Arnt Olav Flønes Sølv
Leif Øverland 5 plass
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IV. MEDLEMSOVERSIKT PR. 31.12.2010
MEDLEMSKATEGORI : (Registrert i henhold til NSF / NIF / Olymiske Kommite).
Totalt: Menn, Kvinner, Jr.,Ungdom (378 stk. – inklusive 1 frimedlem (Liv) samt 11
æresmedlemmer)
Der skal betales avgift til krets og forbund for medlemmer fra det året de fyller 20 år.
Total
Kvinner : Menn :
Alderstrinn : 0 år til 5 år
1 stk. (--”-- 0 --”-1)
”
6 år til 12 år
4 ”
(--”-- 1 --”-3)
”
13 år til 19år
126 ”
(--”-- 54 --”-72)
”
20 år til 25år
20 ”
(--”-- 4 --”-16)
20 stk.
”
26 år pluss
227 ”
(--”-- 27 --”-- 200)
227 ”
Derav
Æresmedlemmer
11 ”
(--”-- 0 --”-11)
Derav
Frimedlemmer
1 ”
(--”-- 1 --”-0)
SUM TOTAL : 378
Kvinner : 87 Menn: 291 / (247 stk og betale for)
Medlemsavgift å betale (fra + 20 år) til NSF (kr.225.-) og RSK (kr.60.-) blir da
Norges Skytterforbund, kr. 225.- pr. medlem over 20 år: kr. 225,- x 247 stk. = kr. 55.575,Rogaland Skytterkrets, kr. 60.- pr. medlem over 20 år: kr. 60,- x 247 stk. = kr. 14.820,TOTALSUM = kr. 70.395,REKRUTTSKYTTERE: Registrert i NSF som rekruttskyttere
Disse betaler rekruttkontingent (inklusive i våpenutlån, skiver og kuler)
Total :
Kvinner :
Menn :
Alderstrinn : 0 år til 5 år
0 stk.
(--”-0 --”-0)
”
6 år til 12 år
12 ”
(--”-1 --”-11)
”
13 år til 19år
58 ”
(--”-17 --”-41)
SUM TOTAL : 70 stk.
Kvinner : 18 Menn: 52
Total medlemsantall er da ovenfor Stavanger Kommune, Stavanger Idrettsråd er da:
Medlemmer registrert i NSF, NIF/Olymiske Kommite pluss rekruttmedlemmer registrert i NSF,
Menn, Kvinner, Jr.,Ungdom pluss rekruttskyttere 30 stk. : (386 stk.)

Alderstrinn : 0 år til 5 år
1
--”-6 år til 12 år
16
--”-13 år til 19 år
184
--”-20 år til 25 år
20
--”-26 år pluss
227
Derav
Æresmedlemmer - 11
--”-Frimedlem i SPK - 1
SUM TOTAL : 448

Kvinner :
stk. (--”-- 0
”
(--”-- 2
”
(--”-- 71
”
(--”-- 4
”
(--”-- 27
”
(--”-- - 0
”
(--”-- - 1
Kvinner : 104

3

Menn :
--”-1)
--”-14)
--”-- 113)
--”-16)
--”-- 200)
--”-- - 11)
--”-- - 0)
Menn: 344

V. Formenn i Stavanger PK
Arne Corneliussen 1932-1938
Magne Aanestad 1939-1945
Einar Fugeli
1946-1947
Arne Abel Lund 1947-1948
Arvid Simonsen 1949-1969
Terje Tranberg
1969-1970
Egil Gjerde
1971-1972
Terje Pedersen
1972-1973
Rolf Moen
1974-1978
Harald Nilsen
1979-1980
Olav Karlsen
1981-1982
Harald Nilsen
1983-

Æresmedl.(Diplom og Medalje)
Arne Corneliussen
Magne Aanestad
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Arvid Simonsen, Sen.
Arne Abel Lunde
Kurt M.Torgrimsen
Egil Gjerde
Harald Nilsen
1992
Haldor Hinna
1992
Kurt Bernhard Hansen 1996
Finn Christenssen
2002
Anders Inge Sæbø
2005
Gunnar Halvorsen
2005
Ståle Waagbø
2005
Arnt Flønes
2006
Leif Øverland
2007
Arvid Simonsen Jr.
2007
Tor Inge Gudmestad
2007

Hederstegn,(Diplom)
Arnt Flønes
Ståle Waagbø
Andres Inge Sæbø
Gunnar Halvorsen
Rolf Moen
Liv Bratsberg
Arild Stokka
Tor Inge Gudmestad
Leif Øverland
Ann Kristin Tegle
Arvid Simonsen
Harald Knoop
Geir Åge Sinnes

VI. REKRUTTERINGS SKYTING
Som de fleste vet, har vi i vinterhalvåret hatt et tilbud til ungdommer opp til 20 år. De kan skyte
luftpistol og cal.22. (fylt 12 år for å skyte på cal.22 -banen)
I år registrerte godt over 150 ungdommer (inklusive her er 70 stk. registrert fra Arild, resterende
er fra St.Svithun skole og diverse skytinger). Alle ungdommer som er innom oss og skyter, blir
rapportert inn til Norges Skytterforbund med sitt resultat. Dette blir fra NSF rapportert videre til
Norges Idrettsforbund / Olympiske Komitè og Kulturdepartementet, som igjen yter penger til
NSF. NSF kanaliserer noe av dette tilbake til klubbene.

Skyter du luftpistol må du stå stødig, helst støtt som fjell!
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For vår innsats på rekruttskytingen har vi år om annet fått ekstra tilskudd både fra Norges
Skytterforbund og Kulturdepartementet.
Angående økonomisk støtte fra Stavanger Kommune ref. regnskapet.(regnskaps sjef)
Som en kuriositet kan vi nevne at så lenge NSF har drevet med registrering av
ungdomsskyttere, har vi stort sett vært å finne i toppen av disse listene.
(Ref. Diplomer som henger på utsiden av administrasjons -bua.)
”Voksen – skytingen” på cal.22. banen.
Dette tilbudet, tirsdag og torsdag, resulterer i at det gjennom året er flere hundrede som er
innom Blåsenborg skytesenter og skyter. Foruten at de prøver om pistolskyting skyting er noe
for dem, gir det klubben en kjærkommen inntekt, ja jeg tørr påstå at om vi ikke hadde denne
inntekten fra .22 banen hadde vi ikke kunne drevet klubben så raust som vi gjør.

Felt NM 2010 på Hommeland, med Sandnes Pk som arrangør var
2010 sesongen's høydepunkt for mange skyttere

Vi hadde ansvaret for
standplass 2. Anders Inge
kommanderer under oppsyn
av Mr. President.
I bildet til venstre har Arvid
kontroll over vinkelen ved
ild, som skal være 45 grader
eller mer.
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VII. DIVERSE Etc. I DRIFTSÅRET 2010
(En del av dette er fra året 2009) Det har vært holdt 9 styremøter siden generalforsamlingen i
fjor.
Det som kanskje har opptatt folk flest er hvordan det går med ”Rennesøybanen”. Vi kom
dessverre ikke i mål med en utendørsbane på Rennesøy. Dette skyldes at Rennesøy Skytterlag
motarbeidet oss veldig og la inn en kraftig protest til Rennesøy kommune. Der det blant annet
ble påpekt at om der kom en pistolbane ved siden av deres bane ville det ødelegge så mye for
deres ”selskapelige aktiviteter” at de ikke så noen løsning på dette, ja de mente de ville tape så
mye inntekt at det ble vanskelig å drive skytterlaget. Kommunen var på våres side til å begynne
med, men snudde til skytterlagets side etter denne protesten. Det bør også være kjent at en del
styremedlemmer i skytterlaget har sine gode bekjente i Rennesøy kommunestyre, kanskje det
var litt kameraderi ute og gikk?, uten at det kan bevises. Grunneier synes for oss hele tiden å
være ”usynlig” veldig vanskelig å få i tale, hadde ingen selvstendig mening om dette, kun det
som skytterlaget ville. Forstå det den som kan, jeg mener at skytterlaget ville stå meget sterkere
ved senere anledninger, om der var to skytebaner der. Boligutbygging går sin gang på
Rennesøy også. Men nokk om det.
Nå har jo Stavanger kommune sentralisert idretten i kommunen med en leder, Arne Tennfjord.
Vi må heretter forholde oss til den etaten, tidligere var jo Idretts-rådet sterkt inne i bildet, ikke
bedre jeg forstår sorterer de under Arne Tennfjords etat nå.
Vi Arnt og Harald har allerede sendt en søknad til den nye etaten og på nyåret må vi prøve å få
et møte med dem.
I en mer privat samtale jeg hadde med Tennfjord mente han at det ble umulig å få til en
utendørsbane i Stavanger by, og at Stavanger kommune eventuelt måtte finne noe innendørs
som kunne tilfredsstille våre skytebehov inntil 25/50 m.
Som vi vet har vi jo vært så heldig at vi har fått arrangert stevner i Skiljaberghallen, men nå ser
det ut til at den skytebanen også forsvinner, veibygging er planlagt over den tomten.
Sola PK arbeider med en erstatningsbane, håper de lykkes. Jeg tillater meg å nevne, uten at det
har vært diskutert mellom klubbene, der er jo flere klubber i nærheten av hverandre med felles
interesser og problemer, jeg tenker her et felles interkommunalt /regionalt anlegg som dekker
klubbenes aktiviteter.
Nevnes også at alle som arbeider med barn/ungdom skal ha Politiattest, vi tolker det slik at det
holder at ansvarshavende på våres treningsdager skal ha det, om kravene å arbeide med ungdom
blir strengere må vi ta det til følge. Gunnar Halvorsen er av styret utnevnt til å organisere dette.
Selv om det er politiet som er ansvarlig for å gi løyve for kjøp av våpen, hviler det et stort
ansvar på de av klubbens styre som bevitner at våpen-søkende person er medlem av klubben,
og har vært medlem i minimum 6 mnd. Slik regelen er i dag kan klubben ikke nekte noen å
være medlem av klubben (ref. NIF lover) Jeg vil allikevel gå så langt som å si at myndighetene
burde tillate skytterklubbene å kunne forlange ”vandelsattest”. Det er i alle fall en stor hjelp at
vi kan forlange at de har ”treningsdagboken” i orden.
Ellers har vært et rolig år uten noen spesielt store saker, det har gått på det jevne.
At styret forbød hunder (eller dyr) i klubblokalene er naturlig, når en så at noen fikk allergiske
reaksjoner derav. Så den allergiske reaksjonen dette forbudet avstedkom, burde klubben vært
foruten, det er tross alt styret i Stavanger PK som bestemmer i klubben og medlemmer har å
forholde seg deretter, litt mer voksen oppførsel så hadde klubben sluppet dette.
Stevner og trening på elektroniske skiver er populært, det ser ut til å gi skytterne mer igjen en
skyting på pappen.
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Men å arrangere stevner på elektroniske skiver er ikke bare enkelt, pr. i dag er det få som helt ut
mestrer arrangementet fult ut med PC. Vi har ellers kjøpt oppdatering av elektronikken, (er
oppgradert når dette skrives)
Veldig viktig er det at de elektroniske skivene blir behandlet ”pent”, det tillates ikke at uøvde /
eller mindre gode skyttere som ikke klarer å holde seg på pappen får skyte der, de får holde seg
på pappskivene på midtbanen. Dette bør også skyttere av denne kategori selv innse slik at de
holder til midtbanen uten å bli fortalt det. Anlegget er for dyrt til å bli behandlet lemfeldig.
Oddvar Knudsen har påtatt seg å følge opp, å ha ansvaret for den elektroniske Luftbanen.
Etter pålegg fra Politiet måtte vi installere ”Code” lås med alarm. ”Sekuritas” ble valgt og etter
noen barnesykdommer virker det tilfredsstillende.
Husk: har du glemt eller er usikker på hvordan ”Code” låsen fungerer, ta kontakt med styret
eller andre som har utlevert nøkkel. Det kan ellers være lurt å gå gjennom prosedyrene i hodet
før du bruker ”Code” låsen. (siste feiltasting kostet klubben kr.1500.-)
Behandler du ”code” låsen feil, feiltasting etc. ver grei og ring ”securitas” og fortell hva /
hvordan feieln er oppstått, Telfnr. står på låsen. Alle styremedlemmene må kjenne til
PASSORDENE.
Om ønskelig kan vi også avlese innhente opplysninger på magnetlåsen hvem som låser seg
inn/ut på banen
Magnet låsen er også kodet slik att vi kan begrense tilgang om kveld og natt. Nøkler til
Blåsenborg banen (2 stk.) utlånes til ”godkjente” medlemmer (bestemt av styret) for en sum av
kr.400.-, ved tilbakelevering av nøkler til klubben returneres kr.200.-.
Nøklene kan av styret tilbaketrekkes om regler, lover ikke overholdes.
Ved tap av utlånte nøkler, vil styret vurdere om alle låsene må skiftes, dette vil i så fall bli
belaste utlåner. Utlåner vil i alle fall måtte betale kr.500.- i tapsbot for tap av nøkler. Vi må ha
fagfolk for å code om lås systemet.
Det ble delt ut julegratiale til styremedlemmene / revisorer på kr.1000.- pr.stk.
Alle som har deltatt i Norgesmesterskapene i 2010, har fått en ikke ubetydelig økonomisk støtte
fra klubben, samt at klubben har betalt alle startkontingentene i NM og lagkontingentene i NM,
DM og KM.
Men disse medlemmer som får slik støtte gir mye igjen til klubben ved sin deltakelse i klubbens
andre aktiviteter, som også gir ekstra inntekt til klubben, ref. bedriftsskyting, skoleskyting og
St.Svithun), blåturer, og lignende.(Ære vere dere og takk for det.)
Harald Nilsen var på fagkomite konferanse i Trondheim. Se referat derfra på skyting.no –
pistol. På dette møtet ble det besluttet at fagkomite pistol skal sende søknad til NSF om en ny
skyte øvelse.(PPC) Den går stort sett ut på pressisjonsskyting på tid opptil 150 skudd på
forskjellige avstander fra 3 m til 50m. Følg med i Skytternytt videre om øvelsen.
Ellers føler vi at klubben har en positiv stjerne hos de offentlige myndigheter.
Når det gjelder ”Storbyprosjektet” som klubben i år også fikk kr.30.000.- av Stavanger
Idrettsråd for å delta i kan vi spesielt takke Finn Christensen for. Det er ikke lite arbeid som
ligger bak dette med å involvere så mange skoleungdommer. Bak dette ligger også velformede
søknader samt årlige rapporter til Idrettsrådet. Vi håper at Finn fortsetter dette arbeidet en del år
fremover, men han trenger hjelp – det kan komme nærmere 100 ungdommer for å skyte de
formiddagene skytingen foregår. Om ønskelig kan Finn kan fortelle mer om dette.
Finn Christensen har også i vinter hatt ungdommer til trening, med god hjelp av andre
styremedlemmer i klubben.
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Også i år har vi fra Norges Idrettsforbund/Olympiske komité mottatt et ikke ubetydelig beløp
(ref. regnskap) - litt uventet, men vi fikk det nok fordi vi har så mange ungdommer registrert
som medlemmer.
Ellers har vi bra inntekt fra å arrangere for bedriftsskyting (17.220.-) Her må nevnes at vi
trenger flere hjelpere til å avvikle slike stevner som vanligvis går over 2 dager. Skriv dere på
dugnadslappen så jeg slipper å mase på hjelpere!
”Blåturer” (kr.10.300.-) - ansvarshavende Arvid Simonsen. Arnt Flønes har også bidratt godt
med sponsorinntekter fra firmaer se Årsmeldingen. Fra Tippingens grasrotandel er der også
kommet inn penger.
Vi minner igjen medlemmene om at klubben ikke kan drives kun av styret, dugnadslister etc.
der det spørsmål om hjelp bør følges opp av alle medlemmer, og i all fall av de som får
økonomisk støtte i noen form.
Klubbens motto er fremdeles (Hva kan jeg gjøre for klubben, og ikke hva klubben kan gjøre for
deg)
Jeg vil spesielt fremheve hele styret for en fantastisk jobb og innsats de viser for klubben, dette
bør alle legge seg på minnet.
Der er avholdt 2 dugnader med heller ”tynn” deltakelse, her ber vi medlemmene skjerpe seg,
det er stort sett de samme som går igjen, du behøver ikke være styremedlem for å delta. Lister
blir hengt opp på oppslagstavlen. (styret har merket seg de velvillige personer som alltid står
på)

Tor Inge Brokjøp gjentok bragden
fra sist NM og vant gullet i V60
klassen.

Nytt NM-laggull i veteranklassen til
Arnt Olav, Tor Inge og Leif.
Det er 3. gang på rad at Stavanger PK tar
laggull i Veteranklassen
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I år ble NM i luftpistol arranger i Gjøvik Olympiske fjellhall, av Gjøvik PK. Som vanlig var
Stavanger representert med flere gullkandidater, og det beviste de ved i vinne flere medaljer av
edleste sort, ja, sågar lagskyting med 31 poengs margin.
Se ellers oversikt over NM vinnere. Som en kuorisitet kan nevnes at i.h.h. til NSF statistikk er
Stavanger PK på topp med flest antall NM i lagskyting noensinne.
Feltpistol Gr.1 Sp.P / Revolver ble arrangert på Sørlandet Flakke Loner. Anders Inge Sæbø,
Rasmus Vatne og Harald Nilsen deltok, alle med mindre hell. Når alle skyter i en Åpen klasse
har vi ikke så mye å stille opp her enda. Vi må nokk trene mer.
Feltpistol ble i år arrangert på hjemmebane av Sandnes PK. Det ble arrangert på Hommeland.
Vi betjente en standplass, men beklageligvis meldte det seg få hjelpere for å betjene
standplassen, og når hjelpere som fører seg opp finner andre ting å gjøre og ikke møter opp er
det ikke lett å få til arbeidsrutinene, vi sleit litt men kom i havn med æren i behold. Individuelt
ble det en sølv og en bronsemedalje samt 4 lag-gull til oss, veteraner her også.
Se ellers oversikt over NM vinnere.
Vi er i ferd med å fornye Luftpistolbeholdningen, vi har kjøpt 10 nye Morini luftpistoler så vi
har pr. i dag 13 stk. nye trykkluft pistoler av denne typen. (verdensklasse) Kan også opp lyse
om at der er nokk en bestilling inne for 10 stk. Morini luftpistoler til for snarlig levering. De
gamle Co2 pistolene vil etter hvert gå ut av beholdningen (de fleste vil bli solgt)
5-7 november ble avholdt en treningssamling i høst for ungdom og juniorer for region
Vestlandet /Sørlandet i Blåsenborg i regi av Norges Skytterforbund – Fagkomitè. Aina Flørli
sammen med Pål Hembre var ansvarlige instruktører. (PS. De roste den fine luftbanen vår, den
måtte betegnes som en av de beste i landet, ikke rart at de fleste norske rekorder i luft er satt
her. Treningssamlingen var så vellykket at der allerede er kommet forespørsmål om en ny
samling for ungdommene den 18-20 februar 2011. Stavanger PK stiller seg alltid positiv til
slike samlinger.
Oversikt over sponsormidler og diverse inntekter / ekstrainntekter 2010 (PS. En del av dette er
etterslep fra 2009, men bokført /innkommet regnskapsmessigt i 2010.
FIRMA:
Marvik Service
Conoco Phillips
Eiendomsmegler 1
Sentrum Rør
Våpenhuset
Brødrene Torjussen AS
Rema 1000 Storhaug
Cypher AS
Stavanger BBL
Stavanger Installasjon AS
Securitas AS
Sopihop AS
Brann & Sikkerhetsservice
Håkon Dagligvare
SJ Maskinteknikk AS

kr 5000.- Støtte/annonse
” 2500.- Støtte/annonse
” 6000.- Støtte/annonse
” 2000.- Støtte/annonse
” 1000.- Støtte/annonse
” 1000.- Støtte/annonse
” 2000.- Støtte/annonse
“ 2000.- Støtte/annonse
” 2000.- Støtte/annonse
” 6000.- Støtte/annonse + Skyting
” 2000.- Støtte/annonse
” 4000.- Støtte/annonse + Støtte/annonse 2010
” 1000.- Støtte/annonse
” 1000.- Støtte/annonse
” 2000.- Støtte/annonse
kr. 39.500.9

"Blåturer"
Kommunalt driftstilskudd
Madla speiderne
Norges Idrettsforb.Olymp. komite
Stavanger Idrettsråd – Storbymidler
Grasrotandel, Norsk Tipping
Rekruttskyting NSF
Annen stevneaktivitet
Bedriftsstevner
SUM

kr.10.300.kr. 27.732.kr. 1.720.- Skyting
kr. 69.926.- (inklusive her er kr.15.000.- storbymiddler)
kr. 15.000.- (Totalt kr.30.000.-)
kr. 4.873.kr. 6.500.kr. 10.970.kr. 17.220.- (4 stevner)
kr.164.241.-

TOTALT Kr.203.741.Som dere ser har klubben en god ekstrainntekt i sponsormidler. Men alt dette kommer ikke inn
av seg selv, klubbens medlemmer og ikke bare styremedlemmer har stått på, og dette viser godt
igjen i ”kassa” Jeg vil ikke fremheve noen spesielt men takke alle som har vært med på dette.
VIII. ØKONOMISK STØTTE VED DELTAKELSE I NM OG ANDRE STEVNER.
Kriterier for økonomisk støtte til deltakelse i NM og andre stevner er i hovedtrekk følgende :
Sportslig.
Være kvalifisert tilnærmet blant de 1/3 beste i sin klasse, eller bli uttatt til deltakelse etter
styrets vurdering, til eksempel deltakelse i lagskyting. Klubbens styre bestemmer alltid over
økonomisk støtte til enhver deltakelse i mesterskap. Det gis ikke økonomisk støtte til deltakelse
i KM eller DM for seniorskyttere. Ungdom og juniorer kan gis støtte til deltakelse i KM / DM
etter søknad. (her vil styret vurdere hver enkelt skytter, etter skytterens kvalifikasjoner /
trenings-iver / innsats / om skytteren har mottatt personlig stipend gitt til skytteren av andre
instanser osv.)
Delaktig i klubbens inntektsbringende aktiviteter.
Hjelpe til ved ”bedriftsskyting”, ”skoleskyting” eller klubbens egne stevnearrangementer etc.
Miljøskapende aktivitet innen klubben.
Hjelpe til å holde orden i klubbens lokaliteter. Ekspl. så som å rydde / vaske opp etter seg, være
med på dugnad. Kildesorter etterlatenskaper og legge det i dertil egnede bossbeholdere. Hjelpe
til i klubblokalet når en ser at det trengs. Ekspl. ved rekrutteringsskytingen / opplæring av
ungdomsskyttere etc.
Klubben dekker alltid utgifter til lagskyting i KM / DM og NM.
Ved felles påmelding fra klubbens side, kan klubben forskutere startkontingent.
Klubbens avgjørelse skal alltid ligge innenfor den ramme som er budsjettert og forsvarlig
økonomisk.
Oppnår skyttere individuelt gode resultater i mesterskap eller setter norsk rekord, kan dette
honoreres spesielt. (eks. med Stavanger PK -krus.
I mesterskap der klubben er involvert med økonomisk ut-telling av noen art, er klubben
eneansvarlig for uttak av skytter både individuelt og lagmessig.
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Ansvar for uttak av skyttere er i hovedsak lagt til klubbens oppmann og leder. Leder kan
også diskutere uttak / komme til enighet om uttak med andre styremedlemmer som er til
stede ved stevnet.
Fortrinnsvis skal de beste skytterne stille på lag, unntatt her er om en vil fordele
lagmesterskapene til flest mulig skyttere i klubben. (ref. veteranklassene)

KM i SPESIALFELT PÅ BRÅSTEIN 27. Februar
Sandnes Pk arrangerte Km i Spesialfelt lørdag 27. februar.
Sandnes Pk har laget et veldig bra opplegg for å skyte spesialfelt inne på 25 m
banen på Bråstein. 2 mannslag men det går hurtig. Alle standplasser har 15
meters avstand, og variert program, både sittende, knestående, fri og en hand,
det er kjempekjekt!

Styret vedtok i 2009 en endring i kriterier for reisestøtte for deltakelse i NM:
Behandlet på styremøte 8/6 2009 og vedtatt enstemmig:
Revisjon av reisestøtten / startkontingent til Mesterskap for Stavanger PK.
Kriterier for å oppnå betalt reisestøtte / startkontingent fra klubben i Mesterskap.
Gjelder for nye medlemmer, medlemmer med fult medlemskap - og representert klubben i
stevner:
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Den prosentvise støtten er maksimum, og gjelder prosentvis i forhold til de n størrelse som de
”etablerte ” skytterne får.
Fult medlemskap og representert klubben i stevner i 2 år (24 mnd.) - kan gi 25 % ytelse/ støtte
Fult medlemskap og representert klubben i stevner i 3 år (36 mnd.) - kan gi 50 % ytelse/ støtte
Fult medlemskap og representert klubben i stevner i 4 år (48 mnd.) - kan gi 75 % ytelse/ støtte
Fult medlemskap og representert klubben i stevner i 5 år (60 mnd.) - kan gi 100 % ytelse/ støtte
Som en ser her kan ikke nye medlemmer bare komme inn i klubben gjøre krav på de samme
”rettigheter” som etablerte medlemmer/ skyttere har opparbeidet seg over flere år, rettigheter
som de har opparbeidet seg ved deltakelse i styreverv, skyteledere på stevner, .22 bane, luftbane
og dugnad osv.
Etter de gamle reglene bør en gjerne ta hensyn til at en prioriterer startkontingenten først.
Det skal dog allikevel tas hensyn til Ungdom og Juniorer som viser talent og treningsiver, disse
kan fordelsbehandles ved vedtak bestemt av styret.
Det er klubbens styre som hvert år vurderer og bestemmer om det skal utbetales støtte til
mesterskap.
Finner styret det økonomisk forsvarlig bør støtte til Ungdom / Junior ha førsteprioritet
Se ellers for kriterier for støtte.
Styret bestemmer og er enerådende med hensyn til all økonomisk støtte.
Bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft.
Hilsen Harald Nilsen, President
IX. DELTAKELSE I MESTERSKAP.
Alle søknader om økonomisk støtte sendes klubbens styre før stevne / reise er foretatt.
(Resultatlisten), billetter / regninger etc. sendes klubbens kasserer umiddelbart etter hjemkomst.
Dette av hensyn til regnskap og kontroll. (Om økonomisk støtte fra klubben ikke er benyttet,
pliktes tilbakebetaling til klubben.)
Det gis ikke økonomisk støtte om vedkommende skytter mottar støtte fra andre instanser.
Ekspl. Fra NSF / Fagkomiteer etc.
Mottar skyttere økonomisk støtte / stipend etc. fra andre instanser, vil dette bli tatt hensyn til
ved fordeling av støtte fra klubben.

X. INSTRUKSJON / OPPLÆRING
Grete Nilsen og har trener -1 -eksamen. Gunnar Halvorsen har trener -2 – eksamen, han virker
også som instruktør og driver klubbens kursvirksomhet for dem som ønsker å styrke sine
kvalifikasjoner i forbindelse med våpenkjøp.
Ståle Waagbø holder på med utdannelsen som trener 3, i den forbindelse håper vi at han på
nyåret 2011 vil setter i gang med treningssamling i Blåsenborg for en del av klubbens
medlemmer som skyter luftpistol. Vi håper at også Oddvar Knudsen vil være behjelpelig her?
XI. SKYTELEDERE / DOMMERE
Gunnar Halvorsen har gyldig sertifikat som dommer / skyteleder for pistol og rifle. I tillegg har
han klassifikasjons-dommer-sertifikat. Ståle Waagbø og Gunnar Halvorsen er også utdannet
som trener 2.
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Følgende har klassifikasjonsdommer-sertifikat: Gunnar Halvorsen, Finn Christenssen, Anders
Inge Sæbø, Grete Nilsen, Arild Stokka, Harald Nilsen, Arvid Simonsen, Tor Inge Jacobsen,
Bjørn Kvæstad, Ståle Waagbø, Leif Øverland og Oddvar Knudsen.
XII. VÅPEN OG LADEUTSTYR
Ladeutstyr : Klubben har 5 ladeapparater.
1. STAR 4 – stasjoners i cal. 38
2. STAR 4 – stasjoners i cal. 32
3. STAR 4 – stasjoners i cal. 9 mm.
4. DILLON 4 – stasjoners i cal. 38
5. Kalibreringspresser til cal.32, 357, 358
6. Komb. Kal./Fett-Presse
7. Tennhetteuttaker cal.32 til cal.45 Bortevekk?)
8. Hylse - trimmer for 9 m/m (diameter)
9. Diverse Co2 flasker for fylling av Co2 pistoler
Rengjøringsutstyr for hylser er tilgjengelig for klubbens medlemmer.Kontakt styret for
instruksjon og veiledning. Adkomst via nøkkelskap på banen. Ytternøkkel passer til
nøkkelskapet.
Diverse våpen: Oversikt / opplysning oppbevares hos Generalfeltøymester Gunnar Halvorsen
XIII. BANER.
Ingen endring i banesituasjonen. Vi har Blåsenborg-anlegget som hovedbase. I tillegg
disponerer vi Bjergsted hver tirsdag, torsdag og fredag. Delvis lørdag og søndag.
I sommerhalvåret kan vi trene med NOP/Vatne på 25 meters -banen på Vatne. (kontakt
NOP/Vatne for treningstider

XIV. SPORTSLIG
I kalenderåret 2010 har Stavanger PK stått som arrangør av følgende stevner
Åpne Luftvåpen-stevner:
14 stk. (som i 2009)
Åpne Fripistol-stevner
2 ” (som i 2009)
Åpne Hurtigp. -stevner
3 ” (som i 2009)
Bedrifts-stevner
4 ” (som i 2009)
Diverse skytinger for firma og private (blåturer)
Vi var også med å hjalp til på en standplass i årets Felt NM (arrangør Sandnes PK)
XV. BRAGDER - 2010
Våre skyttere utmerket seg også i år 2010 med strålende resultater i Norgesmesterskap,
Distriktsmesterskap og Kretsmesterskap, både på bane og i feltskyting der de deltok. Se bare
her!!
Norgesmesterskap
---”--- Luftpistol
---”--- Luftpistol

V50 år - Gullmedalje
V60 år - Gullmedalje
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- Ståle Waagbø
- Tor Inge Brokjøb

---”--- Luftpistol
V50 år - Sølvmedalje - Arnt Olav Flønes
---”--- Felt Finp.
V70 år - Sølvmedalje - Harald Nilsen
---”--- Felt RevolverV70 år - Bronsemedalje - Anders Inge Sæbø
---”--- Felt Militær V70 år - 4 pl.
- Rasmus Vatne
---”--- Felt Grovp. V70 år - 4 pl.
- Harald Nilsen
---”--- Felt Militær V70 år - 5 pl.
- Harald Nilsen
---”--- Felt RevolverV70 år - 5 pl.
- Harald Nilsen
---”--- Luftpistol
V50 år - 5 pl.
- Leif Øverland
--”-- Lag Luftpistol - Stavanger PK Gullplakett i med Tor Inge, Leif og Arnt
--”-- Lag Felt.Finp. - Stavanger PK Gullplakett i kl. V70 med Harald, Anders Inge og Rasmus
--”-- Lag Felt.Grovp. - Stavanger PK Gullplakett i kl. V70 med Harald, Anders Inge og Rasmus
--”-- Lag Felt. Militp - Stavanger PK Gullplakett i kl. V70 med Harald, Anders Inge og Rasmus
--”-- Lag Felt. Revol - Stavanger PK Gullplakett i kl. V70 med Harald, Anders Inge og Rasmus
I KM og DM ble der en mengde medaljer i alle valører, se egen oversikt over KM og DM
lenger bak i Årsmeldingen..
BRA! GRATULERER ALLE SAMMEN!
XVI. NORGESREKORDHOLDERE I STAVANGER PISTOLKLUBB – (Historie).
Stavanger Pistolklubb - har / har hatt følgende Norgesrekord –holdere i Pistol !
(Klasse U14 år er sittende med en hånds støtte
(NB: Liv Bratsberg som satte et utall rekorder når hun representerte sin tidligere klubb,
”Boganes PK”, er selvfølgelig ikke tatt med her.)
Fra og med året 2006 ble der endringer i alder for veteranklassene, vi gikk bort fra V45, V55,
og V65 og over til V50, V60 og V70 klasser. Dette resulterte at Leif Øverland og Harald Nilsen
ble notert for Norske rekorder i veteranklaser.
1999
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004

Liv Bratsberg
Elisabeth Thorsen
Harald Nilsen
Ole Chr.Kahrs
Ole Chr.Kahrs
Thomas Fosse
Harald Nilsen
Harald Nilsen
Leif Øverland
Harald Nilsen Lid
Harald Nilsen Lid
Marius Aarre
Marius Aarre
Harald Knoop
Harald Nilsen
Harald Nilsen
Harald Nilsen
Harald Nilsen
Harald Nilsen

SPK - Luftp.
SPK - Luftp. Ungd.
SPK - Luftp.
SPK - Luftp.
SPK - Luftp.
SPK - Luftp.Ungd.
SPK - Hurtigp. Fin.
SPK - Hurtigp. Fin.
SPk - Luftp.
SPK - Hurtigp. Fin.
SPK - Luftp.
SPK - Hurtigp. Fin.
SPK - Hurtigp. Fin.
SPK - Silhuettp.
SPK - Hurtigp. Fin.
SPK - Silhuettp.
SPK - Silhuettp.
SPK - Fripistol 50m.
SPK - Fripistol 50m.

kl. Damer
kl. U14 år
kl. V65
kl. V55
kl. V55
kl. U14 år
kl. V65
kl. V65
kl. V55 år
kl. U14 år
kl. U14 år
kl. U16 år
kl. U16 år
A kl. V45
kl. V65
A kl. V65
B kl. V65
kl. V65
kl. V65
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med 384 p.
med 379 p.
med 373 p.
med 379 p.
med 380 p.
med 383 p.
med 564 p.
med 565 p.
med 378 p.
med 487 p.
med 386 p.
med 575 p.
med 580 p.
med 571 p.
med 567 p.
med 540 p.
med 540 p.
med 470 p.
med 488 p.

Slått
Slått
Historie (V65)
Historie (V55)
Historie (V55)
Slått
Historie (V65)
Historie (V65)
Historie (V55)
Slått
Slått
Slått
Slått
Historie (V45)
Historie (V65)
Historie (V65)
Historie (V65)
Historie (V65)
Historie (V65)

2004 Harald Nilsen
SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65
med 571 p.
2006 Harald Nilsen
SPK - Fripistol 50m. kl. V70
med 482 p.
2006 Harald Nilsen
SPK - Silhuettp.
kl.V70
med 514 p.
2006 Harald Nilsen
SPK - Hurtigp. Grov kl. V70
med 552 p.
2007 Leif Øverland
SPK -Fripistol 50m. kl. V50
med 524 p.
2000 Ståle Waagbø
SPK - Luftp.
kl. Åpen med 587 p.
2003 Marius Aarre
SPK - Luftp.
kl. U16 år med 376 p.
2004 Ann Kristin Tegle SPK - Luftpistol ”3” kl. Damer med 386 p.
2006 Harald Nilsen
SPK - Luftp.”3”
kl. V70
med 364 p.
2006 Harald Nilsen
SPK - Hurtigp. Fin. kl. V70
med 564 p.
2006 Leif Øverland
SPK - Luftpistol ”3” kl. V50
med 381 p.
Slått 2010
2007 Harald Nilsen
SPK -Hurtigp. Grov kl. V70
med 553 p.
- Slått 2010
2007 Harald Nilsen
SPK -Fripistol 50m kl. V70
med 498 p.
2008 Leif Øverland
SPK -Fripistol 50m. kl. V50
med 530 p .
Slått 2010

Historie (V65)
Slått
Slått
Slått
Slått
Gjeldende
Gjeldende
Gjeldende
Gjeldende
Gjeldende
Gjeldende pr.31.12.09 Gjeldende pr.31.12.09
G jeldende pr.31.12.09
Gjeldende pr.31.12.09 -

XVII. STEVNEDELTAKELSE I DRIFTSÅRET 2010.
Litt vanskelig å tallfeste da mange av klubbens medlemmer deltar i stevner som vi ikke får
resultatlister fra.
Men jeg skulle tro at om lag 50 av klubbens medlemmer har deltatt i approberte stevner landet
rundt, samt klubbstevner.. (omtrent som i fjor)
Arnt Olav Flønes er nok den skytteren som har deltatt i flest stevner i år.
Medlemmene har deltatt lite på bane de fleste på feltskyting. Dette er egentlig lite så vi bør
prøve å høyne dette i året som kommer. Deltakelsen på luft er relativt bra.
XVIII. Følgende Vandrepokaler deles ut i Stavanger PK.
Nyttårskrusene:
Senior
Må vinnes 3 ganger (aksjer) for ”Odel & Eie”
Damer
Må vinnes 3 ganger (aksjer) for ”Odel & Eie”
Junior
Må vinnes 2 ganger (aksjer) for ”Odel & Eie”
Ungdom
Må vinnes 2 ganger (aksjer) for ”Odel & Eie”
Vet.(fra 50år) Må vinnes 3 ganger (aksjer) for ”Odel & Eie”
Der deles ut følgende vandrepokaler - (I klubbmesterskap – 4 stykker)
LUFTPISTOL :
Åpen klasse. / Prosentvis utregning 40/60 skudd.
FELTPISTOL :
Åpen klasse. / Alle grener sammenlagt
BANE :
Åpen klasse. / Alle grener sammenlagt
STORMESTER/ALL ROUND: Åpen klasse. / Alle grener sammenlagt
I klubbmesterskap deles det ut medaljer Gull, Sølv, og Bronse i.
LUFTPISTOL : - Åpen klasse, Damer, Jr.M, Jr.D, Ungd, Veteraner. (vet. samlet 50/60/70 år)
(Poengmessigt årsbeste resultat)
BANE :
- Åpen klasse (Vurderes etter (Poengmesigt årsbeste resulteter)
FELT :
- Åpen klasse (Vurderes etter beste oppnådde resultat nasjonalt / internsjonalt)
STORMESTER/ALL ROUND : Åpen klasse
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I tilleg deles det ut i ”Nyttårstevnet” i Luftpistol -Vandrepokaler i klassene (Menn,) (Damer,)
(Jr.M/D begge kl. samlet) (Ungdom alle kl.samlet) og (Veteraner alle veterankl. samlet.)
KLUBBMESTRSKAPENE 2010Medaljer – (Prosentvis utregning om Vandrepokalen,)
LUFTPISTOL.
FELT.
Senior: (Årsbeste resultat)
1. Oddvar Knudsen
Gullmedalje
554 p.
2. Thor Inge Jacobsen Sølvmedalje
530 p.
3. Sigve Høye Håland Bronsemedalje 455 p.
Damer: (Årsbeste resultat)
1. Hilde Holter
Gullmedalje 361 p.
2. Ann Kristin Tegle
Sølvmedalje 357 p.

Senior:
1. Harald Nilsen
Gullmedalje
(NM: Sølvm. Finp.- 4pl.Grovp.- 5pl.Mil. - 5pl.Rev.)
2. Anders Inge Sæbø Sølvmedalje
(NM: Bronsem. Milp.10pl.Grovp./11 pl.Finp/9 pl.Rev.
3. Rasmus Vatne
Bronsemedalje
(NM: 4pl.Mil. 7pl. Grov./7pl.Rev. /10pl.Fin.

BANE.
Ungdom 14 år: (40 Skudd) (Årsbeste resultat)
(Fin, Grov, H.Fin, H.Grov, Std. Silh.og Fri.
1. Chatrine Christensen Gullmedalje
369 p. Åpen: Beste prosentvise result.alle grener
2. Kaia Antonsen
Sølvmedalje
367 p.
1. Arnt Olav Flønes Gullmedalje (2 aksje V.P.)
3. Jørgen Nielsen
Bronsemedalje 359 p.
2. Harald Nilsen
Sølvmedalje
3. Hilde Holter
Bronsemedalje
Ungdom U12 år. (40 skudd) (Årsbeste resultat)
1. Jakob Skarland
Gullmedalje 334 p.
Luftp. - Veteraner (alle aldersgrupper – beste res.)
1. Arnt Flønes
Gullmedalje
378 p.
2. Leif Øverland
Sølvmedalje
377 p.
3. Ståle Waagbø
Bronsemedalje 374 p.

STORMESTER / ALL ROUND: (Vandrepokal må vinnes 3 ganger)
LUFTPISTOL- FELT- BANE- (Fripistol,VM fin og grov, standard, silhuett, hurtig fin og grov).
1. Arnt Flønes
Gullmedalje (Pokal 2 aksjer)
2. Harald Nilsen
Sølvmedalje
3. Hilde Holter
Bronsemedalje
XIX. MESTERSKAP
KRETSMESTERSKAP.
1-FELTPISTOL – FIN. (Kopervik PK)
Vet. V 70: Gullmedalje - Rasmus Vatne

63 p. (102)

1- FELTPISTOL – GROV. (Sandnes PK)
Vet. V 70: Gullmedalje - Rasmus Vatne

67 p. (102)

1- FELTPISTOL – MILITÆR – (Sandnes PK)
Vet. V 70: Gullmedalje - Rasmus Vatne
71 p. (103)
--”-: 2. pl.
- Anders Inge Sæbø
71 ” NB: Litt usikker hvem var med på
omskyting?
1- FELTPISTOL – REVOLVER – (Sandnes PK)
Vet. V 70 : Gullmedalje - Rasmus Vatne
--”-: 2. pl.
- Anders Inge Sæbø

83 p. (103)
71 ”
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1ISMI MAGNUM 1 – REVOLVER. (Haugesund PK)
Ingen deltakelse.
1ISMI MAGNUM 2 – REVOLVER. (Haugesund PK)
Ingen deltakelse.
1SPESIALFELT – PISTOL – (Sandnes PK)
Vet. V50 : Gullmedalje - Arnt Olav Flønes
Vet. V70 : Gullmedalje - Harald Nilsen
--”-: Nr.2
- Rasmus Vatne

81 p.
63 ”
53 ”

1SPESIALFELT – REVOLVER – (Sandnes PK)
Vet. V50 : Nr. 4
- Arnt Olav Flønes 58 p.
Vet. V70 : Gullmedalje - Rasmus Vatne
64 ”
--”-: Nr.2
- Harald Nilsen
62 ”
2 – FRIPISTOL 2A – 50 m.
Vet. V50 : Gullmedalje - Leif Øverland
Vet. V70 : Gullmedalje - Harald Nilsen

485 ”
430 ”

2- FRIPISTOL 2B - 25 m. Coltskiver
Ikke arrangert
3 – LUFTPISTOL. (Stavanger PK)
Menn
: Gullmedalje - Oddvar Knudsen
546 p.
Damer : Nr. 2
- Hilde Holter
346 ”
Vet.V50 : Solvmedalje - Leif Øverland
371 ”
--”-: Nr 3
- Arnt Olav Flønes
363 ”
Vet.V60 : Gullmedalje - Tor Inge Brokjøb
360 ”
--”-: Nr. 2
- Gunnar Halvorsen
330 ”
Vet.V70 : Gullmedalje
- Harald Nilsen
316 ”
--”-: Nr.2
- Finn Christenssen
312 ”
--”-: Nr.3
- Anders Inge Sæbø
300 ”
Vet.V50 : Gullplakett - Stavanger PK 1064 p. ved L.Øverland, A.O.Flønes og G.Halvorsen
Vet.V70 : Gullplakett - Stavanger PK 927 p. ved H.Nilsen, F.Christenssen og A.I.Sæbø
4 – SILHUETTPISTOL (Vikingstevnet)
Ingen deltakelse
5 – STANDARDPISTOL * (20-20-20). (Vikingstevnet)
Vet. V 70 : Gullmedalje - Haldor Hinna
142 ”
6 – VM FINPISTOL (Vikingstevnet)
Vet. V50 : Nr. 4
- Arnt Olav Flønes
Vet. V 70 : Gullmedalje - Haldor Hinna

548 p.
483 ”

6 – VM GROVPISTOL
Ingen deltakelse.
7 – HURTIGPISTOL – FIN (Vikingstevnet)
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Vet. V50 : Nr. 4.
- Arnt Olav Flønes
Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen

544p.
481p.

7 – HURTIGPISTOL – GROV (Vikingstevnet)
Vet. V 50 : Nr. 2.
- Arnt Olav Flønes 522 p.
Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen
529 p
DISTRIKTSMESTERSKAP.
1 – FELTPISTOL – FIN. (Flakke Loner - KPK)
Ingen deltakelse.
1 – FELTPISTOL – GROV. (Flakke Loner - KPK)
Ingen deltakelse.
1 – FELTPISTOL – MILITÆR. (Flakke Loner - KPK)
Ingen deltakelse
1 – FELTPISTOL – REVOLVER. (Flakke Loner – KPK)
Ingen deltakelse
1ISMI MAGNUM 1 – REVOLVER. (Stemtjønn - Greipstad)
Ingen deltakelse
1ISMI MAGNUM 2 – REVOLVER. (Stemtjønn - Greipstad)
Ingen deltakelse
1SP SPESIALFELT – Pistol. (Stemtjønn - Greipstad)
Ingen deltakelse
1SR SPESIALFELT – Revolver. (Stemtjønn - Greipstad)
Ingen deltakelse
2 – FRIPISTOL 2A – 50 m.
Ingen deltakelse.
3 – LUFTPISTOL
Ingen deltakelse
4 – SILHUETTPISTOL
Ingen deltakelse
5 – STANDARDPISTOL (20-20-20).
Ingen deltakelse.
– VM FINPISTOL
Ingen deltakelse.
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6 – VM GROVPISTOL
Ingen deltakelse
7 – HURTIGPISTOL – FIN
Ingen deltakelse.
7 – HURTIGPISTOL – GROV
Ingen deltakelse.
NORGESMESTERSKAP.
1 – FELTPISTOL – FIN. (Sandnes PK)
Menn
: 151 pl.
- Ronny Lilledal
63 p.
Damer : 23 pl.
- Hilde Holter
80 p.
Vet. V60 : 24 pl.
- Svein Lilledal
64 p.
Vet. V70 : Sølvmedalje - Harald Nilsen
86 p.
--”-: 10 pl.
- Rasmus Vatne
73 p.
--”-: 11 pl.
- Anders Inge Sæbø
71 p.
Lag V70 : Gullplakett
- Stavanger PK. 230p. ved H.Nilsen, R.Vatne og A.I.Sæbø
1 – FELTPISTOL – GROV. (Sandnes PK)
Damer : 19 pl.
- Hilde Holter
66 p.
Vet. V60 : 27 pl.
- Svein Lilledal
28 p.
Vet. V70 : 4 pl.
- Harald Nilsen
74 p.
--”-: 7 pl.
- Rasmus vatne
66 p.
--”-: 10 pl.
- Anders Inge Sæbø
46 p.
Lag V70 : Gullplakett
- Stavanger PK. 186p. ved H.Nilsen, R.Vatne og A.I.Sæbø
1 – FELTPISTOL – MILITÆR. (Sandnes Pk)
Vet. V60 : 10 pl.
- Kurt Hansen
75 p.
--”-: 54 pl.
- Svein Lilledal
54 p.
Vet. V70 : Bronsemedalje - Anders Inge Sæbø
73 p.
--”-: 4 pl.
- Rasmus Watne
73 p.
--”-: 5 pl.
- Harald Nilsen
71 p.
Lag V70 : Gullplakett
- Stavanger PK. 217p. ved A.I.Sæbø, R.Watne og H.Nilsen
1 – FELTPISTOL – REVOLVER. (Sandnes PK)
Vet. V60 : 17pl.
- Kurt Hansen
77 p.
--”-: 31pl.
- Svein Lilledal
42 p.
Vet. V70 : 5 pl.
- Harald Nilsen
79 p.
--„-: 7 pl.
- Rasmus Watne
75 p.
--”-: 9 pl.
- Anders Inge Sæbø
72 p.
Lag V70 : Gullplakett
- Stavanger PK. 226p. ved H.Nilsen, R.Watne og A.I.Sæbø
1- FELT – SPESIALPISTOL (Flakke Loner
Åpen klasse : 88 pl. Rasmus Vatne
65 p.
--”-: 98 pl. Harald Nilsen
62 p.
--”-: 136 pl. Anders Inge Sæbø 45 p.
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(154 delt.) 89 p.

1- FELT – SPESIALREVOLVER (Flakke Loner
Åpen klasse : 76 pl. Anders Inge Sæbø 66 p.
--”-: 101 pl. Rasmus Vatne
59 p.
--”-: 135 pl. Harald Nilsen
41 p.

(149 delt.) 86 p.

2 – FRIPISTOL. (Mysen)
Ingen deltakelse
3A –LUFTPISTOL. (Gjøvik Fjellhall)
Menn
: 75 pl.
- Oddvar Knudsen
488 p. (80 delt.) 569 p.
Damer : 15 pl.
- Ann Kristin Tegle
357p. (35 delt.) 375 p.
Vet. V50 : Gullmedalje
- Ståle Waagbø
374 p.
--”-: Sølvmedalje
- Arnt Olav Flønes
367 p.
--”-: 5 pl.
- Leif Øverland
362 p.
Vet. V60 : Gullmedalje
- Tor Inge Brokjøb
368 p.
Lag Veteraner : Gullplakett - Stavanger PK 1097 p. ved T.I.Brokjøp A.Flønes og L.Øverland
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4 – SILHUETT PISTOL. (Mysen)
Ingen deltakelse
5 – STANDARDPISTOL (20-20-20) (Mysen)
Ingen deltakelse
6 – VM FINPISTOL (Mysen)
Ingen deltakelse
6 – VM GROVPISTOL (Mysen)
Ingen deltakelse
7 – HURTIGPISTOL- FIN (Mysen)
Ingen deltakelse
7 – HURTIGPISTOL- GROV (Mysen)
Ingen deltakelse

XX. NYTTÅRS KRUSENE.
Vinnere 2001 Senior
Damer
Junior
Ungd.
Vet. (50 år)

Harald Knoop
Liv Bratsberg
Kjetil Bø
Odd Johannessen
Egil Gjerde

Stavanger PK
Stavanger PK
Sola PK
Stavanger PK
Stavanger PK

560 p. 1.aksje
368 ”
546 ” 1.aksje Ny pokal ?
332 ” 1 aksje
355 ” 1 aksje Ny pokal ?

Vinnere 2002 Senior Leif Øverland
Ungdom
Rune B.Hansen
Vet.(50 år) Egil Gjerde

Stavanger PK 367 p. 1.aksje
Stavanger PK 297 ” 1.aksje
Stavanger PK 340 ” 2.aksje

Vinnere 2003 Senior Ståle Waagbø
Damer
Ann Kristin T. Larsen
Ungdom Marius Aarre
Vet.(50 år) Harald Nilsen

Stavanger PK
Stavanger PK
Stavanger PK
Stavanger PK

571 p. 1.aksje
377 p. O & E
366 p. 1.aksje
340 ” 1.aksje

Vinnere 2004 Senior Ståle Waagbø
Damer
Julie Lekven
Ungdom Marius Aarre
Vet.(50 år) Helge Jonassen

Stavanger PK
Stord PK
Sandnes PK
Sandnes PK

576 p. O & E
373 p. 1.aksje Ny p.(ikke kj.)
372 p. 2.aksje Ny p.(ikke kj.)
355 p. 1.aksje

Vinnere 2005 Senior Ståle Waagbø
Damer
Ann Kristin T-Larsen
Junior
Rune Berven-Hansen
Ungdom
Harald Nilsen Lid
Vet.(50 år) Leif Øverland

Stavanger PK
Stavanger PK
Sola PK
Stavanger PK
Stavanger PK

570 p. 1.aksje
375 p. 1.aksje
522 p. 1.aksje
335 p. 1.aksje
358 p. 1.aksje

Vinnere 2006 Senior Ståle Waagbø
Damer
Aina Flørli

Stavanger PK 579 p. 2.aksje
Sandnes PK
372 p. 1. aksje
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Vet.(50 år) Tor Inge Brokjøb

Stavanger PK 362 p. 1.aksje

Vinnere 2007 Senior Ståle Waagbø
Damer
Aina Flørli
Junior
Rune Berven-Hansen
Ungdom
Espen Magnussen

Stavanger PK 572 p. 3.aksje (Odel & Eie)
Sandnes PK
371 p. 2. aksje
Sola PK
549 p. 2. aksje (Odel & Eie)
Sola PK
365 p. 1. aksje

Vinnere 2008 Senior Ståle Waagbø
Damer
Aina Flørli
Junior
Rune Berven-Hansen
Ungdom
Espen Magnussen
Vet.
Leif Øverland

Stavanger PK
Stavanger PK
Sola PK
Sola PK
Stavanger PK

565 p. 2.aksje
363 p. 3.aksje (Odel & Eie)
534 p. 1.aksje
392 p. 2.aksje (Odel & Eie)
369 p. 2.aksje

Vinnere 2009 Senior Tor Jonassen
Damer
Hilde Spissøy Sørensen
Junior
Runar Magnussen
Ungdom
Espen Magnussen
Vet.
Arnt Olav Flønes

Sandnes PK
Stord PK
Sola PK
Sola PK
Stavanger PK

563p. 1.aksje
376 p. 1.aksje
536 p. 1.aksje (Ny pokal)
350 p. 1.aksje (Ny pokal)
372 p. 1.aksje

Vinnere 2010 Senior Kenneth Frafjord
Damer
Aina Flørli
Junior
Runar Magnussen
Ungdom
Espen Magnussen
Vet.(fra 50år)Ståle Waagbø

Trondhjem PK 564p. 1.aksje
Sandnes PK 379 p. 1.aksje
Sola PK
540 p. 2.aksje (Odel & Eie)
Sola PK
359 p. 2.aksje (Odel & Eie)
Stavanger PK 373 p. 1.aksje

Bjørn Brendskag fikk utdelt en utmerkelse for lang og tro
tjeneste på forrige årsmøte.
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TAKK!

Jeg har etter 30 år som klubbens leder besluttet å ikke ta gjenvalg som leder Stavanger PK. Min
aktive skytekarriere begynte i 1960 i Gardermoen Flystasjon Skyteklubb. I 1962 begynte jeg i
Sola PK, satt etter hvert 6 år som formann der. Når jeg så sluttet i militæret og begynte i sivil
jobb begynte jeg å skyte for Stavanger PK. Jeg har vært medlem i Stavanger PK siden 1967.
På begynnelsen av 1980 tallet satt som styremedlem i Norges skytterforbund. Jeg har etter hvert
også hatt mange andre verv i NSF, det tyngste var nok de gangene jeg var leder for
valgkomiteen i NSF. Flere verv i Rogaland Skytterkrets ble det jo også med årene.
Etter en kort periode som formann i Stavanger PK 1978 til 1979, (det var det året vi bygget
banen i Bjergsted) ble jeg igjen innvalgt som formann i klubben i 1982 og har sittet til nå.
Starten ble en heller hektisk periode ved at en del av styret i klubben brøt ut og startet ny klubb,
men heldigvis ble en del av det sittende styret i klubben værende, samt noen erfarne
medlemmer. Jeg nevner sekretær Egil Gjerde, kasserer Finn Christenssen, oppmann Haldor
Hinna, styremedlem Arvid Simonsen, Kurt Hansen og Rolf Moen. (håper at jeg ikke har glemt
noen) samt meg selv som formann.
Ved starten som formann i 1982 viste det seg at økonomien i klubben veldig dårlig, vi var
praktisk talt var teknisk konkurs. Kasserer Finn Christenssen og jeg måtte ta turen til banken å
få kassekreditt på kr.15.000.- for utbetaling av premier og drift av klubben. Lån som vi
personlig ble gjort ansvarlig for. Økonomisjefen klarte heldigvis, etter hvert som kontingenten
kom inn å betale klubbens løpende utgifter, så vi slapp å benytte oss av lånet. Ja det er forskjell
på den tid og nå, nå må en si at klubben er velsituert.
Foruten vanlige stevner har klubben i disse årene alene arrangert flere NM, samt utallige DM
og KM, også arrangementer sammen med andre klubber. Store fellesarrangementer som
Europamesterskap og Verdensmesterskap på Luftvåpen er vel av de største. Ja ved disse
arrangementene stilte klubben med ca. 40 - 50 hjelpere, altså i hovedsetet i antall hjelpere.
Fellesturer til NM har gitt mange gode minner, vi har vel vært på de fleste store stevnene i
Norge de siste 25 årene, og veteranene fra Stavanger PK har vært fryktet og berømt for sin
ubeskjedenhet ved medalje og premiebordet.
Stavanger PK topper statistikken over den klubben i Norge som har flest lagplaketter i NM, alle
klasser – ingen over ingen ved siden. Juniorene til Haldor fra 80 årene, samt veteranene i senere
tid ruver nok mest her. Totalt har Stavanger PK 58 lagplaketter, suverent best i landet.
Apropos veteraner, det var nok administrativt et av mine store øyeblikk da jeg fra talerstolen til
Årsmøte i NSF fikk gjennomslag for klubbens og mitt forslag om egen klasse for veteraner i
NM, kom også etter hvert i hele landet i KM og DM.
Stavanger PK har gått på legda i mange år, så når vi klarte å få fatt i lokalitetene og bygge opp
Blåsenborg Skytesenter må man si i etterhånd at vi var heldige. Luftbanen med 9 elektroniske
skiver og 9 vanlige skivetrekk fremstår som en av de beste i landet ref. P. Hembre. Mange
norske rekorder er satt der, nevnes Liv Bratsberg, Ann Kristin Tegle Larsen, Ståle Waagbø,
Leif Øverland og meg selv.
Treningsbanen på 15 meter er også en grei bane for trening.
Utendørsbane har vi uheldigvis ikke kommet i havn på enda, å få til en bane i Stavanger
kommune ser ut til å være vanskelig, men det arbeides med saken.
Vi har også oppnådd en 40 års avtale med Stavanger kommune om Blåsenborg, ref. avtalen
henger i oppholdsrommet.
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Hvorfor klubben står der den står i dag skyldes ene og alene at styret i Stavanger PK har
arbeidet godt og dratt lasset sammen gjennom alle de årene som jeg har hatt ledelsen.
En viktig støttespiller er også Stavanger kommune som alltid har vært på vår side så langt de
har kunnet. I de siste åren har vi også hatt godt samarbeid med Idrettsrådet i Stavanger – med
skoleskytingen, mange gode kroner har kommet derfra, Finn Christenssen har organisert dette.
Blåturene til Arvid Simonsen er også viden kjente.
Intet glemt og intet gjemt som de sa før i tiden – Jeg takker hele styret i Stavanger PK nok en
gang for godt samarbeid i disse årene.
”Hva kan jeg gjøre for klubben” – ikke hva klubben kan gjøre for meg. Klubbens motto ser ut
til å være spesielt viktig i disse tider? Selv om det er en stund siden det ble brukt.
Mvh
Harald Nilsen

Det vanker en godbit til dem
som kommer på årsmøtene
Ha et godt møte!
Hilsen styret i SPK
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Vi utfører: Graving, støping og tømmerarbeid
Madlaveien 54, 4009 Stavanger
Tlf Kontor 51532155
Tlf Mob. 91681337

Vedlikehold av
utearealer til faste
priser og intervaller.
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En ren fornøyelse
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Maling - innvendig og utvendig
Betongrehabilitering - fasademaling
Aspermyrveien 29, 4329 Sandnes
Telefon: 51623480
Mobil: 91810030
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Leirvigsveien 25 4014 Stavanger, Ved gamle Tau bryggeri nå Tau scene i østre bydel
Jaktvåpen, samlervåpen og konkuransevåpen. Nytt og brukt
KULER OG KRUTT. AMMUNISJON. VÅPENSKAP. ICOM JAKTRADIO. KIKKERTSIKTER OG HÅNDKIKKERTER
NORSK MILITÆRBEKLEDNING NYTT OG BRUKT. Eksempel Norsk M77 Militærsko nye Kr, 500,Børsemakerarbeid utføres av godkjent Børsemaker
Ønsker du å prøve ett spesielt våpen, spør oss. Kan arrangere skyting med våpen etter ønske av det som er tilgjengelig, militære og sivile.

KJØPER OG SELGER:
gamle/nye våpen, militaria, uniformer, medaljer, Hjelmer, krigsbilder, ammunisjon, bajonetter. Og ellers alt innen smell og bang.

ÅPNINGSTIDER:
MAN-FRE 10.00-17.00
TORSDAG 10.00-19.00
LØRDAG
10.00-14.00

Telefon 51563900
Fax
51563901
Web: www.vapenhuset.no
E-Mail: vhs@vapenhuset.no
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Haugesundsgt 43

en rørlengde fra banen
Tlf:51919200
Perdersgt. 69
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Din elektriker:

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM

Midt i Blinken
Sentralbord: 51 84 95 00
Løkkeveien 51 - Postboks 88, Sentrum - 4008 Stavanger
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