Renovering av Hula, 2021-2022 og videre.

Hula trenger sårt en oppgradering for å komme i en stand som er tidsriktig og trygg. For sikre trygg
bruk av anlegget er det viktig at overflater lar seg holde rene, at ventilasjonsanlegget er godt nok, at
det er tilstrekkelig støydemning i tillegg til sikring mot rikosjetter ol som spesifiseres i ordinære krav
til skytebaner.
I tillegg er deler av anlegges svært gammelt og må fornyes og sikres forsvarlig. F.eks ytterdør,
toaletter og lager/verksted området. Med denne renovasjonen er det meningen at anlegges skal
være trygt å bruke de neste 25 årene.
Horten og omegn pistolklubb ble stiftet i 1956 og har en lang historie med mye aktivitet, vi har blant
annet arrangert NM på vår gamle utebane på skavli. Når vi mistet muligheten for å benytte denne
banen for noen år siden har vår innebane i Hula blitt enda viktigere. Hula er nå utgangspunkt for all
vår sportslige aktivitet på hjemmebane. Klubben har de siste årene hatt en stigende aktivitet, vi har
økt vår medlemsmasse, økt antall skytegrener som våre medlemmer deltar i og vi har satset mye på
våre juniorer som har hatt en flott utvikling. Vår junior gruppe har flere ganger de siste årene vært
blant de største som deltar på felt NM f.eks. Klubben har et akutt behov for en god "innebane" og for
å gjenskape tilbudet til våre medlemmer for å kunne skyte ute. Vi har derfor de siste årene bygget
opp finansielle reserver for å kunne gå løs på et utebaneprosjekt når dette blir mulig. Disse
økonomiske reservene gir oss viktig fleksibilitet også når det gjelder dette renovasjonsprosjektet.
Klubbens økende aktivitet og den aldrende karakteren på Hula gjør at vi utfordrer grensene for hva
anlegget tåler med tanke på f.eks HMS. Derfor er det av avgjørende betydning at det er godt
ventilasjonssystem, gode forhold for renhold, gode støydempningstiltak osv. Dette er spesielt viktig
for våre barn og ungdomsutøvere. Samtidig som vi er nødt til å gjøre denne renovasjonen og
oppgraderingen av anlegget så er det viktig at dette ikke knekker klubbens ellers veldig sunne
økonomiske rygg.

Totalsum for prosjektet er beregnet til 2.181.538 kroner.
Av dette er ca 660.000 kr beregnet til dugnadsbidrag.
Prosjektet er omsøkt til tippemidler, og søknad for dette er sendt inn via Horten kommune.
Prosjektet er basert på en fullføring i 2022, med mulig videre drift inn i 2023.

