
Møte type: Møte nr.: 
Referat Styremøte i Fagkomite Pistol NSF 3-2015 

Møte dato: Møte sted: Møteleder: Referent: 
26.-27.09.2015 Gardermoen Anne Grethe Rendalsvik Anders Dingstad 

Deltagere: Meldt forfall: 
Anne Grethe Rendalsvik, Pål Kristiansen,  
Ståle Waagbø, Anders Dingstad,  Lena Ytterdal (27.09) 
 

Kristin Sandal 

Sak nr.: Agenda Ansv: 
 

2015.007 Orientering og oppsummering fra NM `er og Mesterskap v/Leder - EYL 2015 (Mysen) o Et meget vellykket arrangement. 
- NM luft (Mysen) o Lav deltagelse, mulig pga. for sent på året, men et vellykket 

arrangement alt i alt. Noen negative tilbakemeldinger på at 
veteranene måtte skyte alene til slutt på Søndag. 

- NM Bane (Trondheim) o Et meget vellykket arrangement. 
- NM felt o Et vellykket arrangement, på tross av noen utfordringer med blant 

annet tidvis litt lite funksjonærer på enkelte plasser. 
- NM spesialfelt o Et vellykket arrangement med stor deltagelse. Godt gjennomført 

selv om noe utfordringer med endring av tilgjengelig lokaler som 
var dobbeltbooket. 

- Landskamp N/S o Pga. misforståelse med arrangøren, Ringerike PK, måtte 
arrangementet flyttes til Bærum PK sin bane på Løvenskiold, og 
dette fungerte meget bra med mye god skyting.  

- Nordisk felt i Danmark o Et godt gjennomført arrangement av Danmark og en fin tur for 
våre utøvere med treningssamling i Larvik i forkant. o Jentene tok et historisk Lag-Gull, mens det ble Bronse på Menn 
og Juniorene. o Individuelt ble det Gull til Reidun Ann Støle. 

 
- Orientering fra forbunds-styremøter v/Anne Grethe 

 

 

2015.008 Anne Cathrine Krüger har sikret Norge en kvoteplass til PL under WC i 
Australia!!!  - FKP Gratulerer ! 

- 19-20. oktober er det storsamling , for de som har fått kvoteplasser 
sammen med trener, hos Olympiatoppen. 
 
 
 
 
 

 



2015.009 Planlegging FKP Konferansen:  - Agenda satt opp 
- Arbeidsoppgaver fordelt til før og under konferansen. 
- Det meste er ordnet, men noen praktiske ting gjenstår 
- Anne Grethe har ansvaret for påmeldingene. 
 

 

2015.010 Toppidrettsplanen:  - En revidert utgave skal foreligge til konferansen. 
 

 

2015.011 Langtidsplan:  - Evaluering av planen 
 

 

2015.012 Økonomi: - Gjennomgang av budsjettet og regnskapsrapport er ok.  
 

 

2015.013 Klage på NM 2016 – Ørland: - Mottatt en klage på tidsplanen til arrangøren. 
 

 

2015.014 Utlån Megalink skiver:  - Utlånte skiver sjekkes om kan tas tilbake for eventuelt utlån til andre. 
 

 

2015.015 Aktivitetsplan/Kalender:  - Gjøres tilgjengelig for alle i styret via Google-kalenderen (gmail) 
 

 

2015.016 Reglementsendringer- saker: - Sikkerhetsflagg på luftvåpen, fjerne nasjonalt fritak. OK 
- V80 klasser i feltøvelsene FGMR, forutsatt minimum antall påmeldte 

(7stk.) Prøveordning i 2016. Forslaget legges frem for forbundsstyret for 
godkjenning før det kan iverksettes. 
 

 

2015.017 PPC – Oppfølging: - Christian Hegstad orienterte om status pr. i dag.  
- Enighet om at det opprettes et eget PPC råd med ca. 3-4 stk. for å ta seg 

av resultatføring og kontakt opp mot WA1500 angående reglements 
endringer, representasjon osv. 

- Ønskelig med et eget budsjett for PPC til treningssamlinger med egen 
trener, og til reisestøtte til utøvere som deltar i EM og VM. 

- Forslag om offisielle NM-øvelser kun i Revolver-1500 og Pistol-1500  
- Forslaget i sin helhet legges frem for forbundsstyret. 

 

 

2015.018 Oppfølgingssaker:  - Nordisk Jr. i Sverige 
- Landskamp i Sverige 
- Norge arrangør til Nordisk felt 2016 
- NM Luft 2016 – Arrangør ? (Utlysning/innlegg i skytternytt) 
- Landsstevne for rekrutter – Arrangør ? (Forbundsstyrets ansvar) 
- NM PPC 2016 – søknad mottatt fra Åsane PK – Mangler dato  
- Sende ut eksempel på oppsett av viktige datoer til kretsene. 
- Bragdmerker, statuetter og rekordmerker. 
- Rekordstevner Pistol – sak til forbundsstyret. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

2015.019 Eventuelt:  - Forslag om å dele ut arrangørplaketten til alle kretser/klubber der det er 
flere ansvarlige arrangører om ett NM. 

- Bruke NM som uttaksstevne til Landskampen. 
- Hjertestarter/førstehjelp – vi sjekker om muligheten for å skaffe dette til 

utstyrskassa som følger med ut på alle NMèr. 
- Diverse ting som må oppgraderes/skaffes til utstyrskassa 

  

 

   
   
   
   


