
 

Årsberetning 2021, for Horten og omegn pistolklubb 

 

Årsmelding fra styret. 

Styret har i 2020 hatt følgende sammensetning:  

Leder: Roger Feed  

Nestleder: Eirik Todal  

Kasserer: Emil Hardersen 

Sekretær: Thomas Grosberghaugen 

Styremedlem: Kåre Angvik  

Varamedlem: Jan R. Kolderup  

Varamedlem: Tor Andre Kristoffersen Bang  

 

Styret har siden forrige årsmøte hatt 6 fysiske styremøter.  

I tillegg til disse møtene har vi også hatt god kommunikasjon på Facebook i en egen 

styregruppe, via mail og på messenger grunnet Covidsituasjonen. Styret har jobbet 

med å få Hula i god stand, og mye begynner å falle på plass. Det gjenstår et par 

prosjekter, blant annet elektroniske skiver på 25m.  

Søknad om tippemidler for rehabilitering av Hula, er sendt inn, godkjent av 

kommunen. Vi forventer svar på denne i løpet vår/sommer 2022. 

Prosjekt Utebane går videre, vi oppretter kontakt med BaneNOR for videre fremdrift i 

forhold til oppfylling og videre fremdrift her. 

  



 

Årsberetning  Baneskyting 

 

 

Hopk har hatt en rekke tradisjonelle banestevner på terminlisten i mange år, men i 

2020 og 2021 har vi ikke hatt anledning til å avvikle disse på grunn av 

covidsituasjonen samt at banen har vært stengt grunnet omfattende vedlikehold og 

modernisering. 

 

Vi har pleid å arrangere klubbmesterskap i VM fin og grov, standardkruset som 

skytes i standardpistol. Damenes pokal som ikke bare skytes av damer, men er en 

vandrepokal gitt av en tidligere damegruppe pluss « Hylsa» hvor vinneren får ei 40 

mm maskinkanonhylse (tror jeg) med navnet sitt gravert på. 

 

Disse stevnene ble i 2021 arrangert i samarbeid med Sandefjord pk på deres bane i 

Bjørndalen. 

 

Forhåpentligvis skyter vi disse på egen bane i 2022 og de vil bli annonsert med 

beskrivelse av programmet på fb. 

 

Hilsen Kåre Angvik 

  



 

Årsberetning NAIS 

 

På grunn av covidsituasjonen har det ikke vært Naisstevner i 2021. 

Vanligvis har vi hatt ett stevne hver siste torsdag i måneden vekslende mellom fin og 

grov annenhver måned. Og forhåpentligvis er vi snart igang igjen. 

 

Det skytes i to klasser, Fin og Grov.  

Fin er til og med kaliber .32 og Grov blir da 9mm/38 og oppover til .45. 

 

Programmet i fall noen er usikre er: 

2 serier a 5 skudd på 150 sekunder, 

2 serier duell 

1 serie a 5 skudd på 20 sekunder 

1 serie a 5 skudd på 10 sekunder. 

All skyting er med en hånd og på duellskiver. 

 

Det er 1 tellende stevne pr år, men man kan ha så mange forsøk man vil. 

 

Håper vi sees på stevnene når vi kommer igang. Og vi kommer til å annonsere på fb. 

Hilsen for Nais, Norsk Avdeling av Internasjonal Skytterunion, Kåre Angvik 

 

 

  



 

Årsberetning Juniorgruppa 

  

 

COVID har også preget Juniorgruppa i 2021, som så mange andre idretter. 

Allikevel har vi klart å tilby trening hver tirsdag samt de fleste søndager. 

Oppmøte har stort sett vært 2-4 juniorer på trening, sjelden har det ikke kommet 

noen. 

Vi har fått flere nye juniormedlemmer. 

  

Vi har for Juniorene i HULA avhold sommeravslutning, moro skyting og 

årsavslutning. 

Noen Juniorer rakk å være med på et par utenbysstevner mellom åpning og 

nedstigning av samfunnet. 

Norma Ungdomscup ble som vanlig avholdt hvor skyttere i hele Norge deltar i egen 

klubb i samme uke, HOPK hadde 4 deltagere. 

Christina Johanne Grosberghaugen fikk en flott 10 plass. 

  

Ungdomsgruppa gleder seg til full gjenåpning, masse aktivitet med konkurranser 

utebys og spesielt felt, og ikke minst NM på Oppdal. 

  

Hovedtrener ønsker å takk alle juniorer og foreldre som har møtt på trening til tross 

for Corona og usikre tider, og ikke minst en stor takk til alle 

andre trenere og frivillige som har hjulpet til så alle treninger har blitt avholdt. 

Dere er et flott og viktig bidrag til juniorgruppa og klubben. 

  

Hilsen Bård Kirkeeng 

Hovedtrener HOPK Juniorgruppa 

 

  



 

Årsberetning Feltcup 

 

Vi har i 2021, tross Covid og redusert aktivitet hatt en del starter i Feltcup.  

Dette programmet har vist seg svært populært. Det kan skytes på alle treninger.  

Nytt blinksett velges ved hvert månedsskifte. Dette er veldig god trening til feltskyting. 

Vanlige feltregler gjelder for programmet, og man kan skyte i alle klasser.  

Det koster fra 25kr pr start, og dette skal dekke driftsutgiftene. (Skiver og lapper).  

Man kan skyte så mange ganger man vil i alle klasser.  

 

Programmet består av 30 skudd, og skyteavstand er 15m.  

1.Stående fri, 14 sekunder skytetid.  

2.Sittende fri, 12 sekunder skytetid. (lov å sikte mot skivene når «Ild» kommando 

gies.)  

3.Stående bestehånd Fin og Grov, 12 sekunder skytetid. Stående fri for resten.  

4.Stående to hender, 8 sekunder skytetid.  

5.Stående beste hånd, 10 sekunder skytetid. 

  



 

Årsberetning øvrige grupper. 

 

 

NAIS, DSSN, PPC1500, Felt, Metallsilhuett, her har aktiviteten dessverre blitt liten i 

2021 pga Corona og de begresninger som har blitt lagt. 

Slik at det er ikke lagt inn en egen årsberetning for dette for 2021. 

Gruppene kommer sterkere tilbake i 2022, og vi har gode forutsetninger med de nye 

fasilitetene i Hula. 

 

  



 

Årsberetning Hula 

 

 

Hula har i 2021, vært åsted for oppgraderinger etc, men det har vært utfordrende å 

arrangere dugnader med de restriksjoner som er blitt pålagt oss. 

Så det er en stor forventning om at dette vil bedre seg i -22, og klubben er da 

avhengig av at det er «alle-mann på dekk», slik at vi kan få en fungerende bane i 

2022, med alle fasiliteter. 

2021 har dermed blitt et år som har blitt gjennomført i stor grad av banemester og de 

få som har hatt anledning til å delta i mindre, men relativt store dugnader. 

Med dette legger klubben til grunn at 2022 blir et aktivt år i hula. 

 

Med hilsen 

Banemester og styret. 


