














          

ÅRSBERETNING 2018 

Klubbens styre har det siste året bestått av: 

 Leder:    Cato Brekke 
 Nestleder:   Bjørn Egil Helgerud 
 Sekretær:   Bente Forsberg 
 Kasserer:   Eva Helen Hansen 
 Sportslig leder:  Bjørn Gjerstad 
 Varamedlem/ 

Barneidrettsansvarlig: Linn Merethe Aas 
 Varamedlem:   Kim Inge Haugen 
 Materialforvalter:  Dag Torleif Askim 
 Anleggsmester:  Johan Forsberg 
 Rekruttansvarlig:  Øyvind Wulfsberg 
 

Det har siden siste årsmøte vært avholdt 11 styremøter og 1 budsjettmøte. Styrets 

medlemmer har utover dette hatt kontakt per telefon og e-post. I tillegg har styret og 

komitemedlemmer hatt mye kontakt under organisert aktivitet og dugnadsarbeid i klubben. 

Klubbens styre har samarbeidet godt. Vi mener å ha ivaretatt medlemmenes tilbud og 

styrets forpliktelser på en tilfredsstillende måte. 

Representasjon siden siste årsmøte:  

Bjørn Gjerstad sitter som leder for idrettsrådet for Øvre Eiker samt er Forbundssekretær i 

Norges metallsilhuettforbund. Han er også NMF sin representant for våpenlov og 

våpenforskrift/utvalg. Kim Inge Haugen sitter i valgkomiteen i metallsilhuettforbundet. Cato 

Brekke og Bente Forsberg var klubbens deltagere i krets tinget. 

 

Utover inntekter fra kontingent og overskudd fra stevner, har klubben hatt inntekt fra 

grasrotandelen fra Norsk Tipping samt økonomisk bidrag gjennom idrettens organisasjoner 

og Øvre Eiker Kommune. Vi søkte Sparebanken øst spire om midler og har fått inn gode 
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penger til klubbkassen. Detaljer er å finne i regnskap og budsjett. Vi er som klubb registrert i 

Enhetsregisteret og regnskapet er lagt ut offentlig. Det er god kreditering av klubben. 

 I september ble det laget til feiring av Hokksund pistolklubb sine 30 år som klubb. Dagen ble 

som seg hør og bør farget av sporten vår. Moroskyting med konkurranser og test av ulike 

typer våpen samt utstilling av en rekke våpen. Det ble disket opp med nydelig mat og flott 

bursdagskake. Feiring varte gjennom dagen og for de mest ivrige også over natten. 

HPK har det siste året hatt et godt sportslig tilbud til sine medlemmer med organisert trening 

under skyteledelse for rekrutter, onsdager har vært dagen for de erfarne skytterne å være 

på banen, noe konkurranse samt uorganisert trening i de andre grener og øvelser klubben 

har på programmet. Mandagstrening for rekrutter har vært et populært tilbud i året som har 

gått.  Det er jevnt tilsig av nye rekrutter og slutten av året har vært hektiske treninger med 

mange nye rekrutter. Behov for en tredje skyteleder på hvert team er nødvendig for å 

ivareta sikkerhet og også søke å gi et enda bedre utbytte av tiden som rekrutt. Skytelederne 

som stiller opp hver mandag slik at klubben kan drive rekrutt-trening har gjort en meget god 

innsats. Ungdomsgruppen som har vært et tilbud hver andre tirsdag har fungert så som så og 

det vurderes stadig organisasjonsform. Det ble på slutten av året forsøkt å lage denne 

treningen som en konkurranse arena, med mer og mindre hell. Det ses nå på muligheten for 

at slutten av rekruttperioden kan kombineres med denne treningen der vi vil sette opp 

konkurranse i ulike grener. Dynamisk gruppe er meget aktiv og har nå trening på fredager. 

Anlegget er ellers i bruk store deler av uken. Det er flott. 

 

2018 er det 324 medlemmer pr. 31.12 hvorav: 

Kvinner: 25  Ungdom: 14                   

Nye medlemmer i 2018 er 58, 43 bi medlemmer. 12 har meldt seg ut av klubben.  

Hokksund pistolklubb har i 2018 vært representert med skyttere på approberte stevner 

lokalt, regionalt og nasjonalt. Nærmere beskrivelse er i sportslig beretning.   

Klubben profileres med hjemmeside på internett, klubbens Facebook samt oppslagstavle på 

klubbhuset. Facebook er en god arena for dialog og informasjon. Standen på Vestfossen 

Marken er en fortsatt en god profileringsarena. Det er et oppsving av antall nye på rekrutt 

trening i etterkant av arrangementet. Klubbklær med logo ser vi som et positivt tilskudd til 

godt omdømme av skytesporten og HPK. 

 Godt arrangerte stevner sørger også for at HPKs omdømme styrkes. Vi har i 2018 arrangert 

tre store feltstevner, en på våren, en på høsten og for første gang også et rett før vinteren 

satte inn. De to første i tradisjonelt godt samarbeid med Aron SK. Banestevner er i året som 

har gått blitt arrangert slik klubben har for vane. Dynamisk gruppe har i 2018 hatt flere 

stevner, noe som har gitt god respons.  



Som klubb søkte vi sammen med Buskerud Skytekrets og andre klubber i kretsen som 

arrangør eller medarrangør av NM i feltpistol i 2019. Vi mente å ha en sterk søknad. Som vi 

nå vet ble Dagali valgt som arrangør. 

Det er i 2018 som tidligere år arrangert mange dugnader. På våren og inn mot stevnene er 

det mye jobb som må gjøres. Vedlikehold av bane og feltløye, reparasjon av anlegget samt 

oppgradering og opprette nye standplasser er tidkrevende og store jobber. Det er som 

tidligere år den harde kjerne rundt styret og skytterledere som bidrar mye sammen med 

engasjerte enkeltmedlemmer på alle plan for å holde hjulene i gang. Jobben må gjøres for å 

ivareta fortsatt vekst og et godt sportslig og sosialt tilbud for alle. Antall funksjonærer som 

trengs for å gjennomføre et stevne er omfattende.  Små- og større reparasjoner og 

utbedring/utbygging blir gjennomført gjennom hele året for at alle grener i sporten kan nyte 

godt av vårt flotte anlegg.  

Hokksund 24. februar 2019 
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Arrangement: 

3 stevner i NSF Feltpistol. 

11 stevner i NSF Banepistol. 

7 stevner Dynamisk pistol, rifle og minirifle. 

 

Godkjenningskurs siste sesong: 

15 nye skyttere har bestått godkjenningskurs i Dynamisk skyting. 

16 nye rekrutter har bestått NSF rekruttkurs. 

 

Utdanning siden siste årsmøte: 

NSF-dommere felt: 4 

RO-er dynamisk NROI: 4 

RO-er SWS: 5 

Arrangert førstehjelpskurs spesialisert mot skuddskader. 

 

Klubbens utøvere i store mesterskap siste sesong: 

2 utøvere i VM Dynamisk hagle. 

8 utøvere i NM Feltpistol. Vegard Forsberg vant bronsemedalje i Militær klasse Junior. 

4 utøvere NM Dynamiske grener. 

 

Aktivitet: 

Mange av klubbens medlemmer har deltatt i approberte stevner i de grener klubben har på 

programmet og profilert klubben på en positiv måte. 

 

 

 

 

 

 Hokksund 24. februar 2019  
 Hokksund pistolklubbs styre 
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