Porsgrunn Pistolklubb

Årsrapport 2020

ÅRSBERETNING FOR
PORSGRUNN PISTOLKLUBB 2020
STYRE OG ADMINISTRASJON
VALG PÅ ÅRSMØTET 2020
Verv / Ansvarsområde
Leder
Nestleder/sekretær
Kasserer
Styremedlem / Stevner
Styremedlem /Anlegg - Bane

Navn
Astrid Landsverk
Niklas Adler Opsund
Harald A Sæle
Øystein Nirisen
Christian Bjåland

Vara
Vara

Solveig Antonsen
Roar Lunde

Revisorer

Inger Flåtsund
Vetle Tollefsen
Christian Rennesund

Vara
Valgkomite for 2021
Leder
Medlem
Vara:

Markus Fällgren
Ragnhild Åsen
Mona Åsen
Olav Ludviksen

I 2020 gikk mye av kontakten via telefon og mail. Styret har hatt fire styremøter på telefon,
nett og fysisk møter på Lillegårdseter. Klubben ha vært på møter og ting i Porsgrunn
Idrettsråd og skytterkretsen, og det har vært møte i baneutvalget.
Klubben hadde ved årsskiftet 334 medlemmer, hvorav 22 kvinner, og 30 medlemmer under
26 år. Klubben har nå 5 æresmedlemmer.
ØKONOMI
Det vedtatte budsjettet for 2020 var på kr 1.65 mill. og med et budsjettert underskudd på ca kr
972.500,-. Resultatet for 2020 er kr 1 mill i inntekter og et underskudd på ca kr 360.000,Forsikringsoppgjøret for brann i kontoret i Brevik var på 273.000,-. Spleis gav oss ca 16.500,Vi har brukt ca kr 91.000,- på reparasjon etter brann + verdien av dugnadsarbeidet. Vi har fått
erstatning for våpen som ikke er fornyet. Vi fikk også inn momskompensasjon for
treningsbanen på Lillegårdseter totalt kr 132.000,Forøvrig er det bare små forskjeller mellom regnskap og budsjett på inntektspostene. Våre
største inntektsposter er normalt stevneinntekter, som i år har blitt erstattet av
Coronatilskudd på ca 80 000,-, medlemskontingenter, offentlige driftstilskudd, grasrotandel.
Porsgrunn pistolklubb har i skrivende stund 55 givere i Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Vi
fikk totalt kr 48 403,- i 2020. Takk til alle tippere som støtter oss; Vi oppfordrer alle til å
velge Porsgrunn pistolklubb som sin grasrotmottaker.
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Vi har ca kr 230.000,- i medlemsinnbetalinger der ca 115000 går til krets og forbundsavgifter.
Andre store utgiftsposter er innkjøp av nye elektroniske luftskiver type Megalink 3Dscore.
Porsgrunn pistolklubb har nå ca kr 1,5 mill på høyrentekonto og ca kr 100 tusen,- på
driftskonto. Vi har gjeld til kommunen på 1 mill, som er forskutterte spillemidler.
Styret foreslår et budsjett i 2021 som er omtrent i balanse. Utgiftssiden er som 2020, men vi
forventer lavere inntekter.
KLUBBPROFIL
Klubben har inngått en avtale med Protektiv i Skien om klubbtøy. Vi har plukket ut trøyer og
jakker i sort og rødt. Alle kan kjøpe de plaggene de ønsker, klubben betaler for logoene.
Vi har også fått utarbeidet en ny utgave av klubbens logo i digital form. Under arbeidet med
profileringen fikk vi profesjonell hjelp til dette, og har fått en helt *ny* logo. Denne er svært
lik den gamle – men nå er digitalisert.
TRENING OG KURS
Klubben startet to sikkerhetskurs i fjor, med totalt 23 påmeldte. Noen av disse har trent med
ungdomsgruppa, de øvrige har hatt *vanlig* begynneropplæring. Grunnet begrensningene på
treningsmuligheter og våpenutlån har vi hatt en del trening ute, og ekstra treninger inne når vi
har hatt mulighet.
Klubben har prøvd å ha anleggene så åpne som vi har hatt lov til. Vi utvidet treningstiden på
utebanen, slik at flest mulig kunne få trent. Vi har holdt åpent onsdag og lørdag såsant det har
vært mulig.
Det var nok nybegynnerne som fikk den verste smellen –siden det var en lang periode det
ikke var lov å låne ut våpen. Treningene for barn, unge og toppidrettsutøvere kunne stort sett
gå som normalt.
Siden PPK er representert å på landslaget – har det vært arrangert en del samlinger på
klubbens bane. Styret synes det er gledelig at landslagstreneren og skytterne er så forbøyd
med anlegget vi har.
STEVNER OG POKALER
PPK er fortsatt en aktiv klubb – og har fått arrangert en del stevner. Klubben ønsker å tilby
stevner i flest mulig av forbundets disipliner, og ha høy kvalitet på arrangementene. For 2020
hadde vi planlagt og meldt inn 75 stevner fordelt over 31 dager. Vi endte med å få arrangert
41 av disse (19 dager) – inkludert feltstevnet i september.
På tross av korona begrensningen har vi registrert 16 skyttere og 112 resultater totalt i
respittpokalgrenene. Se vedlegg som viser vinnerne av de enkelte øvelsene og alle
deltagernes beste resultat i 2020.
LILLEGÅRDSETER
EJFL arrangerte NM FITASC siste helgen i september. Det var mange tilreisende som aldri
hadde sett baneanlegget før– og det kom svært mange positive tilbakemeldinger.
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Arbeidet med 25-50m anlegget har stoppet noe opp i 2020. Dette skyldes mye korona – og
dels problemer mht byggesøknaden. Ting ser ut til å ordne seg – og vi regner med at
byggingen starter etter sommeren i år.
INNENDØRSBANEN
Fjoråret var det året det skjedde mye på innebanen. På slutten av den første koronanedstengingen ble det problemer med sikringsskapet, og all ventilasjon stoppet. Det tok litt
tid før dette kom i gang – og vi måtte vente en stund før det var blitt tørt nok til at vi kunne
starte med aktiviteter innendørs.
Tidlig en morgen i slutten av juni fikk vi beskjed om brann på kontoret. Det var avfukteren
som hadde sviktet, og sotet ned hele kontoret. Det var skader på datautstyr, våpen og kasser. I
tillegg var alt dekket av korroderende sot. Etter forsikringsgjennomgang var det dugnad på
opprydding og vasking og maling. Tusen takk til de som stilte opp for å få ryddet opp og få
aktivitetene i gang igjen.
På den positive siden – vi har fått nytt elektrisk anlegg og dataanlegg.. Det er også montert
nytt alarmanlegg som overvåker hele anlegget vårt.
Klubben har kjøpt inn ti nye elektroniske skiver for luftvåpen, og disse er på plass i tunellen..
For å få så godt smittevern vi kan er det hengt opp plast mellom alle standplassene. Det er
satt ut håndrens flere steder, og banevaktene har fått rutiner for vask av utstyr.
UNGDOMSGRUPPA
Harald Sæle og Knut Schüller har hatt ansvaret for organisering av ungdomsgruppa. Vi har
ikke hatt stor aktivitet i denne situasjonen vi er i, men vi følger opp de konkurransene vi kan
delta i.
2020 har klubbens ungdommer vist seg øverst på resultatlistene på de stevnene som har blitt
gjennomført.
Ungdommene vant NORMA cup med gode resultater. Dette er en cup som skytes på klubbens
hjemmebane, mens resultatene registreres på nett slik at skyttere fra hele landet kan følge med
på hvordan de ligger an. Klubben fikk medaljer i ulike klasser.
Landsstevne for rekrutter ble skutt som korrespondansestevne.
U16 Sølv til Tiril Fredrikke Schüller 263p.
Vi var representert på luftstevne Alfa&Omega med 2 ungdommer
Lørdag: JM 5. plass Tommy Schüller 529p. U16 Gull Tiril Fredrikke Schüller 358p.
Søndag: JM 5. plass Tommy Schüller 533p., U16 Gull Tiril Fredrikke Schüller 356p.
Vi håper at nye skyttere finner veien til oss. Vi er en sammensatt og trivelig gjeng på
treningene.
Ungdomsgruppa
v/Harald Sæle
SVARTKRUTTGRUPPA
Det har ikke vært satt noe spesiell tid til svartkrutt i året som gikk på grunn av covid
restriksjoner og ellers ingen henvendelser til meg om skytetid for svartkrutt. Det er 9 stykker
som har betalt kontingent til norsk svartkruttunion. Vi har tilgang på 25m og 50m bane så er
det interesse er det muligheter til å få til skyting. Det er Knut Stamland som er primus motor
for denne aktiviteten.
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DYNAMISK GRUPPE
2020 ble starten på tiden som prøveklubb i DSSN, siden vi ble tatt opp på tampen av 2019. Ved
inngangen på 2020 hadde vi 5 fullverdige medlemmer av DSSN i gruppa. Vi hadde også 1 RO.
I februar 2020 hadde vi vårt første godkjenningskurs, hvor vi hadde hele 11 deltakere.
Vi avholdt 2 stk level 1 stevner de påfølgende helgene, hvor våre kursdeltakere hadde sin eksamen.
Alle 11 bestod. Helgen før landet ble stengt ned pga pandemien, hadde vi 3 deltagere på RO kurs i
Kragerø, alle 3 bestod kurset, og arbeidet seg gjennom stevner resten av året for å bli fullverdige
RO'er.
Når vi på høsten fikk et avbrudd fra karantene og sosial distansering, avholdt vi vårt første Level 2
pistolstevne på Lillegårdseter. Vi hadde hele 53 deltagere på søndagen, og 23 på lørdagen. (Lørdag
var funksjonær skyting). Vi hadde helgen før avholdt enda ett godkjenningskurs, med 6 deltagere,
både fra oss, og fra Farris Sportsskyttere.
Vi har gjennom året trent på søndager. I sommer ble det også gjort innkjøp av stålmål, som
Dynamisk gruppa bruker flittig på treninger og konkurranser. Dette blir kapslet inn i gamle
bildekk, eller trerammer.
Våre skyttere har vært ganske flittige på å reise rundt på stevner, hvor de har deltatt på både level 2
og level 3 stevner. Vi har også god dialog og samarbeid med Vestmar Praktiske Skytterlag
(VEPS), hvor vi hjelper hverandre på stevner.
For dynamisk gruppa
Jan Georg Lauvåsen
Helt til slutt vil jeg takke alle som har stilt opp ryddet og ordnet på anleggene våre, og alle som
stiller opp og gjør det mulig å gjennomføre treninger og stevner.
Brevik 18.05.21
Astrid Landsverk
Leder

