
FAGKOMITÉKONFERANSE PISTOL 2013 
 
Østlandet fremstod i sin fineste høstskrud da det igjen var klart for den årlige 
fagkomitekonferansen for pistol på Olavsgaard hotell 01.-03.November. 
Det er da 20 år siden første fagkomitekonferanse for pistol ble avholdt. 
Anne Grethe Rendalsvik hadde fredag kveld som første kvinnelige leder av Fagkomité 
pistol gleden av å ønske et stort antall av representanter fra 14 kretser, 17 klubber, NSFs styre, 
Skytternytt og gjester, totalt 65 personer, velkommen til den 19. fagkomitékonferansen for 
pistol. 
   
Etter en kort presentasjonsrunde av alle deltagerne, oppsummerte fagkomiteleder Anne 
Grethe Rendalsvik året som har gått med en liten oppmerksomhet til de som har utmerket 
seg i løpet av året som var tilstede under konferansen. Mysen Pistollag v/ Øyvind Johansen og 
Bente-Karin Bruaseth, for et utmerket arrangement på Nordisk Felt. Ole Henning Fjeld, Kjetil 
Bromark og Arild Inge Wollan for kjempe innsats i Nordisk felt og Arild Inge også i Veteran 
Nordisk. Resten av dagsorden ble også gjennomgått med noen kommentarer knyttet til hver 
enkelt sak. 
 
Presidenten i NSF, Jan Tore Berg Knutsen, som var tilstede under hele konferansen, fikk 
deretter ordet og han oppsummerte en del ting og tok opp utfordringene vi har som skyttere i 
og utenfor egen organisasjon. 
Økonomien vår er god, men større krav til representasjon i utlandet krever nye løsninger for å    
øke deltagelsen i internasjonale Stevner. Dette også for å oppnå bedre resultater, noe som 
igjen danner grunnlag for et godt samarbeid med Olympiatoppen, og ikke minst for å skaffe 
sponsorer. 
Medlemsantallet må også økes og rekrutering av unge må prioriteres. Jenter i sentrum er også 
noe vi har fokus på, det er nå 9,8 % jenter i medlemsmassen vår og i NSF sitt styre er det nå 
hele 50 % jenter, noe som er veldig positivt. 
Dugnadsånden i skytter Norge må vi også jobbe med for blant annet å få til flere skytebaner 
rundt om kring, noe som også er utfordrende. 
Innad i vår egen organisasjon har vi også ting å ta tak i, blant annet styringsmodellen vår og 
antall medlemmer i sentralstyret. Flere av kretsene fungerer også svært dårlig, og dette må vi 
se på. Andre forbund har gode erfaringer med å organisere seg i regioner isteden. Det er også 
der noen som ikke fungerer 100 %, men vi må alle tenke på hva som kan gjøres for å bedre 
situasjonen. Kommende ting må ta en avgjørelse på hva som skal skje. 
Ny våpenlov, som er under utredning, er en viktig sak å jobbe videre med. 17 forskjellige 
organisasjoner er nå samlet om dette emnet, og skal jobbe med påvirkning for å få en 
våpenlov vi kan leve med, uten at den setter begrensninger for sporten vår. 
Bjørn Jacobsen kom med et innspill om at Presidenten kunne invitere justisministeren på 
Løvenskiold banen for å vise frem sporten vår på en positiv måte. NIF har jo gått inn for at 
Løvenskiold banen skal bli et nasjonalanlegg, og møter pågår for å få dette til rent praktisk og 
økonomisk. Det første som det jobbes med er å få bygd en stor støyvoll som skal begrense 
støyen til omkringliggende bebyggelse.  
Vi trenger et flott Nasjonalanlegg for å kunne arrangere større internasjonale stevner.  
Presidenten avsluttet med å si at det jo jobbes med alle disse utfordringene på mange hold og 
minnet oss på at -VI ER ALLE SKYTTERE ! 
 
 
 
 



Etter Presidenten kom Christer Magnussen på podiet og holdt et innlegg om den nye 
trenerstigen. Det er nå blitt en god del mere omfattende å nå høyeste nivå som er Trener 4. 
Trener 1 er et kurs på 45+45 timer, Trener 2 er også på 45+45 timer. Trener 3 krever et kurs 
på 90+90 timer, og for å bli Trener 4 er det ytterligere 90+90 timer. 
Christer svarte også på diverse spørsmål fra salen.  
 
Kveldens innleide foredragsholder, Nils M. Apeland, holdt et fengslende foredrag om   
Omdømme, Mediedekning, PR og omtale. 
Apeland er høyskolelærer på Markedshøyskolen, og har tidligere skrevet en bok om  
omdømmebygging og høstet stor anerkjennelse for sitt bidrag til  
kommunikasjonsfaget i Norge. 
Det første han tok opp var synliggjøring av skytesporten. 
Hva er omdømme ? Det er ryktet vårt. Oppfattelsen om oss som andre har. 
Hva kan vi gjøre med det ? Det er mye tøffere å komme frem i media i dag enn det var  
tidligere og det er mange kilder å forholde seg til i dag. 
Vi må være tydelige og ha noe å komme med. 
Den digitale verden i dag gir raskt info til alle, og dette setter nye krav til oss. 
Personifisering – et ansikt utad er viktig. 
Dette gir tre krav: Synlighet, Tydelighet, Tempo.  
Hvor kommer omdømme fra ? hva tenker folk om oss ? hvilke bilder har de om oss ? 
Det er tre ting som er viktige : Omgivelsene, media, oss selv. 
Alt vi gjør og alt vi sier påvirker vårt omdømme, så da blir det veldig viktig med vår adferd,  
våre relasjoner til andre og vår kommunikasjon utad. Vi må ha en identitetsbevissthet og være  
tydelige på hvem vi er.  
Vinnerne innen omdømme er annerledes, åpne, ekte, mottakelige, synlige, konsistente. 
Lær av de mest tydelige. Viktig å være annerledes og skille seg ut. 
Gjenkjennbarhet er viktig – et varig inntrykk – må bearbeides over lang tid. 
Hva forteller vi utad ? dette påvirker omgivelsene rundt oss, viktig for å bygge et positivt  
bilde. Hvilken historie forteller vi ? 
Media fokuserer på : konflikt, underholdning, nytte, sensasjon, tydelighet, aktualitet,  
viktighet, identifikasjon, sex.  
Vi må lage noen gode historier om oss selv som selger oss til allmenheten. 
Vi må skille oss ut, positivt. Være mere synlige. 
Det kan være tre muligheter for skyttersporten:  OL i Rio, Rekrutering og Resultater 
Resultater må til for at vi skal bli lagt merke til men det er også andre ting vi kan gjøre: 
1.Gjøre sporten mere stueren. – finne positive elementer som konsentrasjon, presisjon,  
utholdenhet, osv. og fremheve dette. 
2.Lån av andre idretters troverdighet. – bygge bro mot andre idretter, invitere andre kjente til  
å prøve pistolskyting, fokuser på læring og humor og følelser. 
3.Gjøre noe annerledes og sjarmerende – verveaksjon, veldedighet, pistolskole for bloggere,  
samarbeid med politiet, klær, lue, briller, designkonkurranse, samarbeid med eventfirma, egen  
TV-serie ?  
Jobb for å skape best mulig helhet – adferd, identitet, kommunikasjon = omdømme 
Hva gjør vi ? hvem er vi ? hva sier vi ? Dette er viktige elementer men en ting som også er  
veldig viktig er: Hold det dere lover !  Lykke til ! 
 



 
Da Lørdagen opprant var det klart for å snakke om sponsorer og hvordan vi skal skaffe oss 
det. Anne Grethe Rendalsvik snakket først om hvilke mål vi har fremover og utfordringene 
vi har for å komme dit. Sammen må vi komme med ideer og finne løsninger. Hvor starter vi ? 
Deretter slapp debatten løs og det var mange gode innlegg om hva vi kunne gjøre og ta tak i. 
Presidenten sa blant annet litt om hva NSF sentralt arbeider med i denne sammenhengen 
allerede. 
Ingen tvil om at vi har store utfordringer og en lang vei å gå for bygge oss et godt omdømme. 
  
Deretter var det trenernes time. Først ute var Pål Hembre. Det har vært 9 utøvere som deltatt  
i 11 internasjonale stevner + EM og WC. Utøverne har betalt mye av egen lomme. Skulle  
gjerne hatt større budsjett, men må endre satsingen for 2014. Vi må få høyere nivå på  
topputøverne.  
Vi må bli bedre hjemme. To ting, bedre teknikk og bedre holdområde. Dette har bedret seg. 
Neste år må det reduseres på antall skyttere på landslaget, så det blir igjen 5 stk, men det blir  
en pressgruppe som skal matche mot landslaget.  
Reise mindre på internasjonale stevner men ha flere samlinger her hjemme. Dette har vært  
etterspurt blant utøverne. Problemet er at de fleste har en jobb de må passe, det vil si at det  
blir for liten tid til å trene nok.  
Målet er å få kvoteplass til OL 2016. De som fortsatt er på landslaget foruten Pål er Roar  
Hembre, Morgan Bunes, Johnny Jensen og Christian Johnsen. 
Det vil nok bli en ytterligere spissing frem mot OL. 
 
Neste mann ut var Petter Brattli. Nå er det kun to damer igjen på landslaget, Aina Flørli og  
Ingeborg Gran. Det jobbes med planer og mål fremover. Det store målet er å komme til Rio  
og dette jobbes det med mentalt og praktisk. I 2015 skal det skaffes kvoteplasser. Det trengs  
internasjonal matching for å bli gode ute. Målbevisst trening må til og nå jobbes det med  
mentale spenninger, økning av trenings timer og rapporter. Til EM i Moskva vil det bli sendt  
de tre beste utøverne som skyter over 378 på stevnet i Skedsmohallen den 15. Desember. 
 
Så var det Christer Magnussen sin tur til å snakke om juniorlandslaget. Til EM i 25m og 50  
m bane skyting i Osijek, Kroatia, deltok Kristian Engen og Georg Aas. Det har vært 5  
samlinger i 2013, og mye individuell oppfølging med treningsrapporter. Det blir også på  
junior siden en satsning på færre utøvere i 2014, nemlig Kristian Engen, Georg Aas og Sara  
Eline Stamnestrø, samt en pressgruppe av andre utøvere også her. 
 
Toppidrett var temaet til Per Bjørnar Moen som var neste mann ut. Han fortalte litt om  
satsning på topp nivå innen Lerdue. Han har vært tidligere landslagstrener for Lerdue, og er  
personlig trener for Tore Brovold. 
Lerdueskytterne har mange gode internasjonale prestasjoner. Utøverne Trener mye – 4- 5  
dager i uka sammen med treneren. Det er høye forventninger til gode resultater.  
De har et godt samarbeid med olympiatoppen, men det krever mye å være god over lang tid.  
Dette arbeidet består av mange ting som både utøverne og treneren må jobbe med.  
 
Etter at trenerne hadde fortalt om sine utøvere og sitt opplegg, ble det en gjennomgang av  
Toppidrettsplan Pistol for  2014-2016 i plenum av Anne Grethe Rendalsvik. 
Planen er satt opp i samarbeid med trenerne våre. Vi må tørre å si at vi skal til OL ! 
Vi må tørre å satse !  
Derfor har vi nå bestemt å satse på de få som er aktuelle og har mulighet til å satse på dette  
og er villige til å satse. I tillegg til de som vil være hovedfokuset for satsningen, blir det en  



pressgruppe som skal være med på enkelte samlinger for å matche litt opp mot landslagene. 
Men for å få til denne satsningen mot OL i 2016, er vi avhengig av å få gjennomslag for  
budsjettene våre og få tildelt disse midlene som vi har satt opp. 
 

 
Arild Groven holdt et innlegg om statusen angående våpenloven. Det var våpenlovutvalget  
som startet arbeidet i juni 2010 med å se på en ny våpenlov. Det var et klart mål for disse å få  
redusert antall våpen i Norge. Det ble fremmet et forslag til ny våpenlov i des.2011. 
Skytterorganisasjonene ga inn et høringssvar på dette, men så kom 22.juli kommisjonen på 
banen og kom med flere faktafeil og et forslag om et forbud mot halvautomatiske våpen, noe  
som faktisk allerede er nedfelt i den eksisterende loven. Unntak som er presisert i loven gjør  
at vi kan bruke slike våpen i vår idrett pr. i dag.  
Det har vært mange fellesmøter innen Skytterorganisasjonene i Norge. 
NSF har gjort en rekke ting for å imøtegå en ny lov som vil ødelegge for skyttersporten. 
Videre fremover vil det bli møter med justisdepartementet og avklaring om hva som skjer i  
forbindelse med at det er ny regjering. Viktig nå å jobbe inn mot politikere og departementer  
for å posisjonere oss og komme med konstruktive innspill til de som skal ta avgjørelser. 
Det er også viktig å være tydelige og presise inn mot media og myndigheter. Vi må bruke  
riktige opplysninger og fakta når vi skal argumenter for vår sak. Hvis vi skal få en lov vi kan  
leve med, må vi være villige til å inngå kompromisser, men det bør være fullt mulig å få til  
noe som gjør at vi kan fortsette å utøve vår idrett. 
 
Innlegg fra kretser eller klubber – Hovedtema : Rekruttering. 
Oslo skytterkrets – Oslo skytterklubb hadde i 2011 først ca. 6 stk. ungdommer som startet 
med skyting, i 2013 ca. 13 stk. og i 2013 ca. 20 stk. Mange er svært aktive med på trening og 
stevner. Det er stort sett luftskyting det går i men også noe krutt. Rekruteringen går nå av seg 
selv. Det er et lavterskel tilbud. De kommer når de har lyst og ikke noe press på ungdommen 
for å være med. 
Østfold skytterkrets har to klubber som er aktive på ungdomssatsing, Mysen PL og 
Sarpsborg Pk. Det er to fra Sarpsborg som har begynt på Meråker. I Mysen er det ungdommer 
fra 9 år og oppover som er aktive og med på stevner. For øvrig god aktivitet blant senior 
skytterne også som deltar på NMer osv. Jentesatsing har også vært en suksess i Østfold. 
Nordland krets har en jevn tilgang på ungdommer og andre aldersgrupper. Mange damer 
med. Det er approbert veldig mange stevner i kretsen i 2013, men det er store avstander i nord 
så det er ikke alle som reiser rundt for å delta på alle stevner. 
Sør-Trøndelag har dårlig med ungdoms rekrutering, men har på tross av det, gode 
plasseringer å vise til for de få ungdommene som er med i fra Støren Pk. Det fins penger i 
kretsen til å satse på ungdommen med. 
Nord-Trøndelag har to-tre klubber som er bra på ungdomssatsning, Sitter og Stjørdal er et 
par av dem. De fyller opp en buss hvert år og reiser til Landssamlingen for rekrutter. Det 
mangler ildsjeler til å drive dette fremover, men det jobbes med saken i kretsen. 
 
Erik Stai tok en kort oppsummering om valgkomiteens arbeid mot nytt ting i 2015 og 
oppfordrer de som måtte ha innspill om å komme med det. 
 
Esten Murbreck informerte litt om NM Felt i 2014, som skal  gå av stabelen på Elverum i 
tiden 23.-27. Juli. Mere info vil komme på nettet. Han oppfordret også til tettere samarbeid 
mellom FSU og FKP da de nå har flere lovende unge på militærlandslaget.  
 
 



Så var det tid for å snakke om Norges Cupen, skal vi ha egne finaler, og hvilke  
økonomiske/praktiske utfordringer gir dette? Pål Kristiansen innledet med litt historikk. 
Intensjonen med Norgescupen (heretter kalt NC) var å øke aktiviteten i OL-øvelsene Fri- og  
Silhuettpistol fra den spede start i 2004 til endringer i 2012, hvor det også ble NC i resten av  
OL-øvelsene (Luft og Finpistol) og internasjonale øvelser. 
Det har helt frem til 2013 vært avholdt egne finaler i de forskjellige øvelsene på samme dag  
som NM`ene, men i 2013 ble det altså brukt summen av de siste 10 skudd med  
desimalsummering for å avgjøre rekkefølgen. 
Årsaken til at det ikke ble egen finaleskytinger for alle øvelser/klasser er tidsforbruket. Ser at  
det å skyte finale er kjekt for skytterne, men tilnærmet et lite mareritt for en arrangør som  
strever for å få ferdig resultatlister for premieutdeling og skal samtidig finne tid og personell  
for å få gjennomført 1 – 2 runder med NC finaler samtidig. 
For 2014 er det kommet ønsker om å samle alle finaler til et eget arrangement da skytterne  
kanskje føler at det blir litt for lite fokus på de som skal skyte NC-finalen. 
Deretter la han frem statistikk på antall approberte stevner hittil i 2013. 
Denne viser fylkesvis oversikt med antall stevner i de forskjellige øvelsene, endringer og etter  
approberinger. 
Dette skulle da danne grunnlaget for gruppeoppgaven litt senere på dagen, hvor det skulle   
diskuteres hva som bør gjøres med NC i fremtiden og hvordan dette eventuelt skal finansieres.  
Det ble også snakket litt om Felt Nordisk, om treningssamling i forkant og økonomi rundt  
dette. Positive tilbakemeldinger på årets opplegg rundt Felt Nordisk. 
 
Så var det dags for en gjennomgang av alle innkomne forslag. De av forslagsstillerne som var 
tilstede presenterte kort sine forslag, og hva de mente med dem, og deretter fordelte alle seg i 
grupper og begynte å diskutere rundt dette. 
Det var totalt 11 spørsmål som skulle besvares og dette ble det jobbet med helt frem til 
middagen ble servert. 
 
Søndag morgen, var det dags for å ta en oppsummering av gårsdagens gruppeoppgaver. 
Det første forslaget var fra Buskerud skytterkrets og gikk på å innføre et nytt poengsystem i 
felt. Her var det stor motstand å spore blant de fleste deltagerne. 
Det neste forslaget var også fra Buskerud, om vi skal innføre finaleskyting i felt ? Dette falt 
heller ikke i god jord hos de fleste som mente dette kom til å ta for mye tid. 
Forslag nr. 3 var fra Østfold skytterkrets om innføring av en serieskyting i felt på et fast 
oppsett med skiver og skyte avstander. Dette ble godt mottatt og flere kunne tenke seg å prøve 
denne modellen. For øvrig var det stor motstand mot at dette skulle være med som en del av 
uttakskriteriene til Nordisk felt. 
Det neste forslaget var fra Sør-Trøndelag om det kunne innføres at ungdom kunne skyte med 
.22 også i Militærfelt for å få mere aktivitet. Dette var det litt blandede meninger om men de 
fleste var skjønt enige om at ungdommen måtte få muligheten til å skyte mere på hvert stevne. 
Dette kan imidlertid løses på andre måter enn å innføre en egen klasse i Militærfelt. 
Forslag nr. 5 var fra Rogaland om å innføre klassene fin og grov i Spesialpistol felt, men dette 
ble ganske enstemmig forkastet. 
Neste forslag, fra Fagkomiteen selv, om å innføre høyere aldersgrense på Magnum øvelsene,  
fikk heller ingen oppslutning fra deltagerne. 
Vedrørende forslag nr. 7 og 8 fra Pål Hembre om å ta en evaluering av noen baneøvelser, og 
om frafallet på baneøvelser, var det stor enighet om at luft fallfigurer og luft standard kunne 
gjennomføres likt for kvinner og menn, med 40 skudd for alle. NAIS derimot ønsket ingen å 
endre på og heller ikke innføre noen nye øvelser. Vedrørende spørsmålet om frafall stilte 



salen seg spørsmål om dette medfører riktighet, men at dette ligger på klubbnivå og vi må alle 
fokusere på rekrutering og opplæring for å holde på utøverne våre. 
Neste forslag var fra Roy Baumann om å gjeninnføre omskyting om medaljer for veteraner, 
og lag i alle veteranklasser. Her var det litt sprikende meninger men det var et lite flertall for 
muligheten for omskyting om medaljene, og vedrørende spørsmålet om lag i alle 
veteranklassene, gikk de fleste for forslaget til Fagkomiteen om at det i så fall må være minst 
tre lag påmeldt i hver klasse for at det skal deles ut plaketter. 
På forslag nr.10 fra Nord-Trøndelag om breddesatsing mot toppidrett ble konklusjonen at det 
var mulig å bruke trener poolen og at klubbene kunne ordne mye av dette på egenhånd med 
interne konkurranser og øvelser og eksisterende materiell. 
Det siste forslaget som ble tatt opp, fra Fagkomiteen selv, om Norges Cupen og hva vi skal 
gjøre med den, kom det mange forskjellige og bra innspill. Mange ønsket seg en egen finale, 
men hvordan dette skulle finansieres og organiseres, var det ingen entydige svar på. 
 
Fagkomiteen vil gjennomgå besvarelsene nøye og ta med alle innspill videre inn i 
behandlingen av de forskjellige sakene. 
 
Kretsene fikk deretter i oppgave å samle seg i grupper utfra hvilke distrikter de tilhørte og 
diskutere / samordne stevner, KMer og DMer for å unngå kollisjoner og uoverensstemmelser. 
 
Litt Info om rekorder/klasser i mesterskap ble så gjennomgått av Anne Grethe, men det er 
ikke gjort noen endelige avgjørelser ennå. Norgesrekorder blir ikke notert før 2014. 
 
Andrew Walls informerte litt om ungdomssatsningen i egen klubb og mestermerker de har 
lagd for å øke interessen blant skytterne. Dette er blitt veldig populært også i andre klubber. 
 
Magnus Strømdal tok en evaluering av siste NM 10 meter luft. Første gang pistol hadde 
dette på egenhånd på mange år. Det var stor spenning rundt hvordan dette skulle gå. 
Problemene med å få tak i arrangør, økonomien i det og selve arrangementet var første 
utfordring, men Nord- og Sør-Trøndelag tok dette sammen i Lånkehallen i vinterferieuka. 
60 skiver og fallfigurer ble samlet sammen fra store deler av Trøndelag, Møre, Nordland og 
fra Megalink. Det var en stor finalebane (20 plasser) for å få til ekstraskyting når det ikke var 
finaler der. Det ble arrangert NM i luft 40/60, og i tillegg ble det arrangert konkurranser i 
Sprint, STD, fallfigurer, Olden cup og NAIS. Fallfigur var enkelt å arrangere, men krever 5 
skudds våpen. Olden cup krever stor plass, mange baner. Totalt påmeldte 540 stk. (forventet 
675 stk.) Arrangøren var fornøyd med antallet. Inntektene lå på ca kr. 200.000,-, utgiftene på 
ca 199.000,-. 
Erfaring: For dårlig tid til planlegging, også for påmelding til tilleggs øvelser, for mange 
øvelser, 40 skiver er nok for NM, sprintluft er blitt en etablert øvelse, STD er enkelt å 
arrangere, NAIS er tregere enn 40/60, Olden cup krever mye plass, luft fallfigurer krever også 
mye plass, Pass på klasser i ekstraøvelsene ! Finaler i ekstraøvelser er kanskje ikke lurt, men 
utslagsmetoden i fallfigurer fungerte ok og det var publikumsvennlig (PR vennlig også). 
Konklusjonen er at det var en suksess å arrangere dette alene uten rifle, på tross av 
økonomien. Økonomien kan bedres med bedre planlegging og bedre avtaler. 
 
Anders Dingstad tok så en oppsummering angående status på NM 2014: 
- NM 10 meter luft – Ringerike PK (5.April)  
- Landsstevnet for rekrutter (på våren) – ingen arrangør. 
- NM PPC – Åsane PK. (12.-15. juni) 
- NM spesialfelt – Hokksund. (28.-29. juni) 



- NM 25 og 50 meter bane- Bergen. ( Uke 28 ) 
- NM felt – Elverum. (23.-27. juli) 
Info om de forskjellige arr. kommer på hjemmesidene til arrangørklubbene etter hvert. 
 
Status PPC 1500 ble gjennomgått av Christian Hegstad. Dette er presisjonsskyting med 
omlading, i forskjellige stillinger. Det skytes på en gammeldags duellskive i alle øvelsene. I 
1995 var det første EM i England, 1. VM i 1997 i Tyskland, i år i Australia. Det er nå 300 stk 
som har tatt kurset i Norge. Det har vært 4 uoffisielle NMer, Det 1. ofisielle NM i år i 
Oppegård. Det er nye regler for PPC fra 2014. Det er litt problemer med erverv av våpen i alle 
klassene, men feltvåpen kan brukes. NM i 2014 blir i Bergen, og det blir EM i Oppegård i 
August. Norgescup skal forsøkt arrangeres/organiseres i 2015. 
 
Helt til slutt oppsummerte Fagkomite leder Anne Grethe Rendalsvik konferansen og takket 
for god deltagelse og engasjement. Hun lovet også at vi skal være en aktiv komite og fortsatt  
jobbe med aktuelle saker og toppidrettsplanen opp mot OLT. 
 
Vi i Fagkomite Pistol takker alle sammen for en hyggelig konferanse ! 
 
Anders Dingstad 
Referent 
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