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Styrets sammensetning
Styret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formann: Svein Findal
Nestformann: Tor Henning Dåpan
Kasserer 1: Thor-Johnny Finsrud
Kasserer 2: Tom Erik Holland
Sekretær: Finn Robert Lund.
Styremedlem 1: Andre' Børjesson
Styremedlem 2: Øyvind Johansen
Styremedlem 3: Jeanette Berg
1. Varamann: Svein Andreassen.
2. Varamann: Thomas Gudbrandsen

Valgkomité:
• Kåre Simonsen (leder) Erland Ambrossen og Andrew Walls.
Revisorer:
• Mads Aas og Oddvin Slottedalen

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avhold 9 styremøter i 2017

Spesielle oppgaver siste året
Nybegynnergruppe og ungdomsgruppe
Styret har i 2017 jobbet med å få på plass egne grupper for nybegynnere og ungdom. Andrew Walls
har sagt ja til å lede en egen gruppe som skal følge opp nybegynnere etter gjennomført
sikkerhetskurs. Vi har kalt dette for grunnkurs for nybegynnere. Andrew har behov for noen
hjelpere. Oppstart blir i forbindelse med første sikkerhetskurs i 2018. Dette vil foregå på mandager
mellom kl. 18 og 19. Dette kolliderer dessverre med treningen til satsningsgruppen som til nå har
disponert mandagskveldene alene.

Endring i skytemønster:
I klubben har vi skutt VM på tirsdager kl. 18 og standard kl.18 på torsdagene. For å fremme
baneskyting endret styret på dette høsten 2017.
Tirsdagene skyter vi nå program der vi rullerer mellom VM, standard og hurtig.
På torsdagene er det trening for baneskyting der vi trener på de ulike delkomponentene som inngår i
barneprogrammene. Dette foregår etter en plan som settes opp for et halvår av gangen.

2
Årsberetning GPK 2017

Utendørsanlegg
Klubben mangler som kjent et utendørsanlegg. Styret har derfor med årsmøtets godkjenning jobbet
mye med Flittig prosjektet de siste årene men dette har strandet. Vi har forsøkt å få til en avtale med
Porsgrunn pistolklubb om å kunne leie på Lanner men det er ikke mulig grunnet avtalen PPK har med
Porsgrunn kommune. Vi jobber fremdeles med andre løsninger men det ser ikke positivt ut per i dag.

Aktivitet
Det har også i 2017 vært full drift i anlegg på Geiteryggen. Det er organisert trening fra mandag til
torsdag. Mandagene trener satsningsgruppen. Tirsdagene er det programskyting kl. 18 og friskyting
kl. 19. Torsdagene er det pensjonistskyting kl. 08 trening for baneskyting kl. 18 og friskyting kl. 19.
Klubben har arrangert 5 åpne stevner med totalt 6 starter. I tillegg er det avholdt noen klubbstevner.
Det er avholdt 4 nybegynnerkurs med 48 deltagere
Klubbens medlemmer har deltatt på feltstevner og banestevner. Statistikken for bane viser økt
aktivitet. Totalt var det 162 starter på banestevner i fjor fordelt på 20 skyttere. Dette var en økning
på 56 starter i forhold til 2016.

Stevneaktivitet
Banestevner
Starter
Skyttere

2005
28
10

2006
57
18

2007
43
16

2008
28
14

2009
44
27

2010
58
22

2011
83
31

2012
81
29

2013
34
17

2014
52
19

2015
73
26

2016
106
23

2017
162
20

Antall skyttere holder seg relativt stabil men aktiviteten per skytter har økt. Ser man nærmere på
tallene ser vi at av de fleste av de som deltar på åpne stevner gjør det på klubbens egne stevner og
at den økte aktiviteten skyldes noe få skyttere
For feltskyting har vi ikke tilsvarende statistikk men det var 12 skyttere som starter i 2017. Dette er
nok en liten nedgang.
I tillegg deltok 4 av klubbens medlemmer på NM luft og 4 på NM i bane. I tillegg ble det skutt lag i
NM bane.
Representanter fra styret har deltatt på møtet i Telemark skytterkrets
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Utvikling i aktivitet
Klubben har de siste årene opplevd en betydelig økning i aktivitet. I 2017 var det totalt 3382 starter
fordelt på ca. 161 skyttere innenfor luft og bane. Det tilsier ca. 21 starter per skytter i snitt. Regner
vi 70 skudd i snitt gir dette ca. 237 000 skudd på banen i 2017.

Treningsaktivitet
Starter
Skyttere

2005
1423
132

2006
1629
132

2007
1466
102

2008
1821
120

2009
1800
128

2010
2153
150

2011
2272
137

2012
2430
157

2013
2435
149

2014
2567
141

2015
2598
141

2016
3107
144

2017
3382
161

Anlegget og bygget på Geiteryggen begynner å bli eldre, utsettes for mye slitasje og vi forventer å
måtte gjøre utbedringer i 2018 blant annet på skivene.

Rapport fra undergrupper
Satsningsgruppen
Rapport fra satsningsgruppen ved Henning Kihle, leder:
Vi har trent så å si hver eneste mandag (Unntatt ved kurs).
Oppmøtet har vært på fra 1 til 5 personer, HK, Per Tofsland, Tor Johnny Finsrud, Jeanette Berg, Odd
Eirik Vrålstad og etter sommeren Per Stian Eikeland (Som også var med før NM Luft)
Vi har stilt på NM Luft i Mysen med 4 deltagere, HK, Per Tofsland, Per Stian Eikeland og Jeanette
Berg, resultater ikke blant de 15 beste, men Jeanette skjøt ny pers.
NM Ørlandet hadde besøk av 4 fra Grenland PK; HK, Per Tofsland, Odd Eirik Vrålstad og Jeanette
Berg
Grenland stilte Lag i VM FIN, STANDARD og VM GROV
Per Tofsland skjøt VM FIN, STANDARD, VM GROV og HURTIG FIN
Odd Eirik skjøt, SILHUETT, VM FIN, STANDARD, VM GROV og HURTIG FIN
Jeanette Berg skjøt, VM FIN og STANDARD
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HK skjøt, FRI PISTOL, SILHUETT, VM FIN, STANDARD, VM GROV, HURTIG FIN og HURTIG GROV (VM
GROV, HURTIG FIN og HURTIG GROV som veteran 50)
Vi tok med oss 1 gull veteran 50 og en bronse veteran 50
Vi har deltatt på en mengde stevner i nærområdet, vesentlig GPK og PPK, men Sandefjord PK og
Farris SS har også hatt besøk.
De fleste KM Gull har gått til GPK
Vi tar gjerne med flere skyttere, det vil heve nivået og øke interessen.
Tenker vel at 7-9 bør være max. På en kveld, jo fler det er jo mer egentrening uten «coaching»
Det kan jo tenkes at vi får noen som bare vil prøve seg eller er i en situasjon som gjør at de ikke kan
bruke en vesentlig del penger på skyting.
Så i det henseende ville det være til stor hjelp om klubben hadde 1-2 22 konkurranse våpen til bruk
for gruppen, samt 1-2 Luftpistoler som ikke er i vanlig bruk på onsdager.
Om det er penger til det ville en evt. Støtte til unge, arb. Ledige, uføre eller noen i en vanskelig
situasjon sikkert bli godt mottatt.
Vi skal leie inn Pål Hembre til en aktivitets/oppdatering/trenings samling på nyåret (I god tid før NM
Luft)
Dette blir støttet også av kretsen, men håper GPK stiller banen til disp.

Pensjonistgruppen
Rapport fra pensjonistgruppen ved Reino Heimholt:
Vi er en gjeng pensjonister som er å skyter hver torsdag morgen ca.kl.0800.det er fri skyting med

cal.22--cal.45
Vi er en gjeng fra ca.6-7 til ca.15-17.som er interesert i pistolskyting og våpen. Praten går veldig livlig
om alt mellom himmel og jord, vi har det veldig trivelig,å det sosiale er meget viktig.

Sportslige resultater
•
•

•
•
•
•
•

Jeanette Berg:
o KM: Gull: hurtig fin, standard og VM fin
Henning Kihle:
o KM: Gull: hurtig fin, vm grov, VM fin. Sølv: standard
o DM: Sølv: Silhuett og fripistol
o NM: Gull: hurtig fin (V50), Bronse hurtig grov
Jacob Wiersdalen: Bronse (V60): Finfelt
Kåre Simonsen: Bronse: Finfelt
Per Tofsland: Gull: Finfelt, Bronse vm fin og vm grov
Svein Andreassen: Bronse: revolverfelt
Tor Henning Dåpan Sølv (V60): militærfelt, Bronse (V60) revolverfelt
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål
•

•

•

•

Nybegynnere:
o Vi starter opp med et tilbud for nybegynnere i løpet av våren 2018. Og styret vil
følge opp dette.
Aktivitet blant medlemmer
o God treningsaktivitet
o Ønskelig at flere deltar på eksterne stevner
Arrangering av stevner:
o Det er ønskelig å kunne arrangere flere åpne stevner men klubben har kun 7
godkjente dommere. Flere av disse har tidkrevende verv i klubben eller er opptatt
med andre ting.
Utebane:
o Pr. i dag ingen løsning i sikte

Medlemstall
Medlemsutvikling (medlemstall er pr dato tallet tas ut)
2016
283
11
8
22
26

2017
293
14
10
51
13

Medlemsoversikt (betalende medlemmer pr 31.12 inneværende år)
2016
Hovedmedlemmer
177
Pensjonister/uføre/livstid/styre
104
Sum
281

2017
169
114
283

Medlemmer (i Klubbadmin)
• Kvinner
• Medlemmer < 20 år
Nye medlemmer aktuell år
Utmeldt aktuelle år

Økonomi
Resultat og investeringer:
GPK viser til en sunn og god økonomi. Ingen spesielle investeringer i 2017.
Nærmere informasjon om regnskapet sammen med budsjett for 2007 vil bli gjennomgått av
kasserer.
Aktiva listen ble sist oppdatert av i desember.

GPK har under året fått tildelt følgende midler:
-

Grasrotandelen: 15401,15
Tilskudd fra Sparebank 1: 6000,Overføring fra NIF: 23235,-
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For styret
Finn Robert Lund
Skien
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