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Styremøte 22.06.22 
 
 
Til stede fra styret: Cato Brekke, Bjørn Gjerstad, Johan Forsberg, Bente 
Strandos, Knut Ole Avdal, Eva Helene Hansen, Øyvind Wulfsberg og 
Linda Iren Sørvig.   
 
 
Fravær: Andre Kjennerud, Per Fredrik Simensen og Henrik Thomassen 
 
 

Sak  Ansvar 

1 Gjennomgang 
referat  

Godkjent LIS 

2 Admin Haakon Tveito blir eventansvarlig.  
 

BG 
LIS 

3 Økonomi Vi har ting under kontroll. 
 
Vi må oppjustere prisen på hagleskytingen grunnet 
økt innkjøpspriser på både duer og skudd. Øyvind 
sjekker innkjøpspris.  
 

EHH 
ØW 

 Undergrupper Dyno  
Erik har meldt frafall, men møter på neste møte.  
 
Rekrutt  
Info på hjemmesiden ang alder.  
 
Felt 
Feltstevnet gikk bra. Honnør til feltgruppen. Vi har 
sendt brev til kretsen og kommentert at det er 
uheldig at det legges stevner parallelt.  
 
Bane 
Banestevnet var vellykket. Godt oppmøte og god 
stemning.  
 

BS 

4 Aktivitet  Bente er i gang med å innhente politiattester på de 
nye i styret samt nye skyteledere på Ung-Hkp og 
rekrutt.  
 
Audun Solberg – Cato og Bjørn har et møte for å 
kartlegge Westernaktiviteten.  
 
 

BS 
CB 
BG 
JF 
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Westerncella – denne vurderes i forbindelse med 
ny godkjenning av anlegget. Midlertidig løsning blir 
satt opp for å sikre cellene i bakken.   
 
Sommerskolen 
Dette er et fullfinansiert aktivitetstilbud til 
ung.skole elever i Øvre Eiker kommune. 
Ungdommene får prøve hagle, rifle og håndvåpen. 
Datoer: 21.06 - 23.06 og 8.8 – 9.8. Dette er et 
samarbeid med Njjf Buskerud og Eker skytterlag. 
Eker meldte dessverre forfall for første del. 
Samarbeidet har fungert veldig bra og 
ungdommene har hatt noe kjempefine dager med 
stor mestringsglede. Det er mange skyteledere som 
stiller opp i Ung – hpk og uten dem hadde ikke 
dette vært mulig.  
 

5 Dugnad, 
vedlikehold og 
anlegg 

Søknaden om godkjenning av banen er nå inne hos 
NVE. 
 
Månen – Det gjenstår en uke med gravemaskin.   
 
Haglebrakka – Her må det ryddes. I tillegg bør man 
få en oversikt over lyd osv. 
 

KOA 

6 Innkjøp og 
investering 

Innkjøp – Vi vurderer å kjøpe inn et lager med bly 
 
Vi kjøper 6 stk. Stenvaag.  
 
Vi må handle inn 22. skudd – blå Federal. 
 
Miljøduer – ØW sjekker pris osv 
 
Hjertestarter – Linda sjekker om det er mulig å få 
støtte til dette. 
 

ØW 
LIS 
 

7 Sam.arb. utvalget Vi hadde møte 31.5.  
 
Hovedfokus var sikkerhetssonene. Hpk skal ila juni 
skilte / markere sonene hvor Bjff og Hpk har felles 
soner.  
 
Det ble også bestemt at ved stenging / lån av 
andres baner skal avtaler gjøres i skriftlig form.  
 

Alle 

8 Sosialt Vi tenker på å arrangere en klubbdag. Sosialt 
samkvem med mat og skyting – dette utsettes til 
høsten. 

 

Alle 
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9 EVT Skuddskjema – vi må få registrert antall skudd ut på 
ulike eventer. Linda lager skjema og legger i hylla på 
styrerommet.   
 
Andre – er på bommen. 
 
Vi trenger lys ved bommen. Gjerstad. 
 
SOME - ansvarlig sysler med tanken om en folder.  
 
Fiber – nå er den kommet ned bakken. Det eneste 
som gjenstår er kobling. Gjerstad fikser.  
 
Camping – Henvises til parkeringsplassen. Hvor det 
blir tilrettelagt for tilgang på strøm.  
 
NM felt – Klubben sponser klubblag og inntil 1000kr 
pr deltaker i startkontingent.  
 
Ekstraordinært styremøte 
Styre hadde et teamsmøte 2.6. Dette som en 
konsekvens av samarbeidsmøte Bjff, Eker og Hpk 
31.5. Hovedtema var sikkerhetssonene mellom Bjff 
og Hpk. Det vil bli kjøpt inn skilt og Hpk-området 
som faller inn under sikkerhetssonen til Bjff vil bli 
skiltet. Feltoppmann osv vil bli informert. Vi lager 
en info som blir lagt ut på face, hjemmesiden og evt 
mail.  
 

LIS 
CB 
EHH 
AK 
BG 
PFS 

 
 
 


