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Styremøte 22.09.21 
 
 
Til stede: Cato Brekke, Bente Strandos, Per Fredrik Simensen, Jon 
Richard Røine, Dag Torleif Askim, Johan Forsberg, Bjørn Gjerstad, Eva 
Helene Hansen, Øyvind Wulfsberg og Linda Iren Sørvig.   
 
Fravær: Andre Kjennerud 
 

Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Ingen kommentarer. LIS 

2 Admin • Samarbeidsmøte med Aron. Hpk ønsker å fortsette 
samarbeidet. Hpk stiller med hele styret og alle 
oppmenn. CB kaller inn HPk og Aron til møte. 
 

CB 

3 Heng • Dugnad 
- E-verket tar ikke tlf, men Jon JRR fortsetter å 

ringe. 
- Lyktestolpene kommer så fort strømmen er 

på plass J.fr JRR 
- Bom – fremdeles ikke på plass. AK og PFS 

jobber fremdeles med det. Bommen skal 
opp mellom brua og veien.  

- 25 m. Vi må fylle sprit på vendestativet. 
 
• Politiattester 

Dette må på plass. Legge en liten sak på 
hjemmesiden ang politiattest, samtidig henvise til 
BS. LIS publiserer når BS har skrevet.  

 

JRR 
PFS 
AK 
BS 
 

4 Økonomi • Likviditet  
Det begynner å bli stamt, så nå må vi vise 
nøkternhet. 

• Medlemmer 475 

• Kommende utgifter 
o JRR og CB informerer. 

• Søknader – her er vi ajour. 
 

EHH 
JRR 
CB 

5 Anlegg • Bruk 
- Ting er bra på fordeling. Det virker som om 

de ulike grenene er fornøyde med plasser 
osv. 

- Viktig at de ukentlige møtene holdes vedlike 
J.fr anlegg.  

 
 

CB 
JF 
BG 
JRR 
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• Kjøkken 
- Alt ok 
- 17 og 24 Okt og desember. Dyno 
 

• Event 
Hr Sing. Dato er ikke satt. 

 
• Stevner og Cup 

2 okt – Banestevne 
17 okt DSSN Lev 2 
24 okt Felt 
11 og 12 des DSSN Minirifle  
Svartkrutt? 
Sluggfelt?  
Callahans – ringfire j.fr den opprinnelige planen 
 

- Kan vi gjennomføre egne Magnumlag på 
feltstevner. Cato snakker med Feltgruppen 
slik at de kan komme med en uttalelse.  

 
• Kommende kurs  

- DSSN RO 9 og 10 okt.  
- DSSN Godkjenning 9 – 10 okt. 
- Trenerkurs. Vi jobber med datoer.  

 
• Gjenstående arbeid, baner og graving.  

- J.fr befaringsdokumentet.  
- Kommunebefaring. Vi har gitt ett tilsvar på 

brevet og invitert til ny befaring.  
 

6 Utstyr 
 

• Rifler og magasin 10/22 – Vi har vært i kontakt med 
politiet, nå er gebyret betalt. Nå venter vi bare på 
bekreftelse fra politiet. 

 

• Telt (DSSN) er bestilt, men ikke kommet. JRR har 
purret. 

 

• Skiver, lapper til feltstevner, banestevner er i orden, 
dssn rifle/pistol sjekkes opp. Vi kjøper lapper fra 
Mysen. ØW 

 

• Ammo – Ny instruks. Nøkkel til ammoskapet skal 
ikke være i nøkkelskapet. ØW som er ansvarlig for 
nøkkelen. 

 

• Pussing av klubbvåpen. Ultravasker – ØW sjekker 
priser max 10 000. BS lager et utkast med 
begrunnelse i Ung-Hpk på støtte fra forbundet til 
Ultravasker.  

ØW 
AK 
PFS 
JRR 
BS 
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7 Grupper & 
Utvalg 
Saker og ting 
fra 

• Rekrutt  
- Trenerkurset er på gang. Vi venter på 

bekreftelse fra forbundet ang dato. Hpk 
dekker kursutgiften for egne medlemmer. 

- Det er en del dommere som trenger 
oppdatering på kurs, så vi kan også tenke på 
å bestille dommerkurs. 

- Skyteledermøte er 28 okt.  
 
 

• Ung HPK (status høsten) – følges opp.  
- 70 elever fra Veiavangen. På vent p.g.a Njff 

sykemeldt, Jakt osv, men kommer på våren. 
- 30 elever fra Eknes, Satt opp i begynnelsen 

av mai. 
- Pandefri – Vi har søkt idrettsrådet og fått 

innvilget 50 000. Onsdag og torsdag i uke 40. 
Vi har lagt opp til en økt (kl. 9 – 11.30) med 
25 elever og en økt (12.00 – 14.30) med 25 
elever. Dette gjelder begge dager. Vi har 
bestilt buss slik at ungdommen blir fraktet til 
– Hokksund sentrum – Hpk. Vi er i dialog 
med kommunen ang promotering samt 
forsikring.  

 
• 2.11 og 9.11 er det sikkerhetskurs. 

 
• DSSN – godkjenningskurs. Lav påmelding, men vi 

sender ut info på mail til alle medlemmene. Eva 
sender mail. 

 

BS 
LIS 
EHH 
JRR 

8 Samarbeids-
utvalget 

• Myremoen skianlegg. Vi har sendt en uttalelse til 
kommunen vedrørende reguleringsplanen.  
 

• Fiber 
Eker v/ Stein Vidar Andersen har sendt purremail til 
ØE nett. 

 
• Vi drodler med en ide om en felles 

skytekonkurranse hvor hver klubb har ansvar for 
hver sine standplasser. 

 

LIS 

Evt  • Neste stevne – Ringerike har tatt kontakt, og ønsker 
å låne våpen til rekrutter på Banestevne.  

 

BG 

 


