09 januar 2019
Arendal Pistolklubb
Forsidebilde

Last ned websidene som pdf

Banene

Gå til nedlastingsiden og finn websidene fra ulike datoer og last ned alle sidene for en utgivelse som
en pdf bok.. Last ned og arkiver historien.

Kalender 2019 vinter/vår
Kart høstfelten

5. jan 2019

Nytt kurs starter onsdag 20. mars kl 18

17. des 2018

Les mer her.

Kjøp og salg
Klubbeffekter

Nytt skjema Vedlegg til våpensøknad

5. des 2018

Siste: PDF utfyllingsfelt i Windows.

Kurs i pistolskyting
NAIS 2018
Nedlastinger
Ofte stilte spørsmål
Om oss

APK har fått et nytt skjema fra politiet, som de ønsker at vi skal bruke ved bekreftelse på
medlemskap og aktivitet, i forbindelse med våpensøknader.
Søkeren skal fylle ut den øverste delen av skjemaet.
Formannen fyller ut det som står under «Påtegning fra s elektronisk signering.økerens lokale
skytterlag/-klubb»
Søknadsskjema kan skannes inn og sendes på e-post til formann@arendalpistolklubb.no
Søknadsskjema kan også sendes i posten, eller leveres direkte til formannen på trening.

Pengepremie
Resultater
Sikkerhet
Skyteledere
Skyteledere ungdom
Skyteprogrammer
SkytterAdmin
Terminlister
Tips
Utlån av våpen
< < < < < Western > > > > >
South Coast Desperados

Det skal fylles ut et skjema for hvert våpen det søkes på.
Utfylt skjema, og utskrift av startkort leveres sammen med våpensøknaden, som en bekreftelse på
aktivitet, klubbmedlemskap, og forbundstilknytning.
Med vennlig hilsen
Martin Meltzer

Oppdatert kalender 14/10

15. okt 2018

Kalenderen er oppdatert 14/10 med endring av 28/10 og 2/12 til KM. Kalenderen finnes i måneds- og
ukeformat. Disse er laget i png bildeformat og kan lastes ned ved å høyreklikke på bildet og lagre
som…. Fra mobil: Holde¨fingeren på bildet til meny kommer frem.

Trivselsregler i Stueneshallen

15. feb 2018

På mandagene har ungdomsgruppen trening frem til 19. Vent til de er ferdige, eller til dere får
beskjed fra lederne på ungdomsgruppen, før dere går inn på banen.
Alles tid er like verdifull. Ta derfor hensyn til de andre skytternes tid, og bidra til at vi utnytter
treningstidene best mulig.

Kalender SCD 2017
Kurs Cowboy Action Shooting
Medlemsliste SCD
Resultater SCD
Terminliste SWS
Western linker

Når det er kø, skal skyteleder sørge for utskifting av skytterne etter 45 minutter. På mandagene må
lengden på programmene tilpasses dette. For eksempel ved å kjøre halvmatcher. Skyteleder skal
også sørge for at også de som venter på gangen skal bli informert når det blir ledige plasser.
Skyting er en konsentrasjonsidrett, og det er ikke lett å konsentrere seg når det foregår samtaler
mens det skytes. Benytt heller sofaen og stolene på gangen til dette.
Hvis du er i dårlig humør så legg det igjen på utsiden, eller hjemme. Vær vennlig og respektfull
ovenfor de andre på banen.
Legg papir og annet søppel i søppelkassen.

Startkort 2018

2. jan 2018

Startkort for 2018 er nå tilgjengelig ved pålogging på https://minidrett.nif.no/
Vi gjør oppmerksom på at startkortene blir automatisk generert basert på oppnådde resultater i 2017.
For de grener som dere ikke har skutt i 2017, så blir det derfor ikke markert klasse på startkortet.
APK kan manuelt legge inn klasseføringen for de som ønsker å få med klasser oppnådd før 2017.
Send i så fall e-post til klubben med kopi av det gamle startkortet.
På forespørsel kan APK skrive ut startkort for medlemmer som ikke kan eller vil logge seg på
https://minidrett.nif.no/.
Martin Meltzer

VIPPS 10 86 87

7. okt i2017

Brukes kun for angitte formål.

Stueneshallen blir permanent skyteplass

7. okt i2017

På styremøtet 6.11.2017 ble det vedtatt at APK ikke skal flytte den organiserte treningen med utleie
av våpen til utebanen våren 2018.
Det blir dermed treninger på mandager og torsdager i Stuenshallen hele året.
I romjulen, påsken, og i fellesferien kan det bli stengt, eller antall treninger i uka blir redusert.
Vi kommer tilbake til dette når APK kalenderen for 2018 er klar.
Årsaken til denne endringen er at økt standard i Stuenshallen gjør det mindre interessant å flytte ut,
endret skytedag i Stueneshallen, behov for bedre koordinering med ungdomsgruppens treninger, et
ønske om å ha de samme treningstidene hele året, og at det gjør det mulig å gi et bedre tilbud til
medlemmene (økt skytetid og økt banekapasitet).
OBS! Uorganisert trening på utebanen for de som har egen nøkkel og eget våpen påvirkes ikke av
dette.
Sted og ukedag for stevnene vil avhenge av årstid, stevneprogram, og antatt antall deltagere.
Dette vil bli annonsert når APK kalenderen for 2018 er klar.
Her er de nye skyte og treningstidene:
Organisert trening med utleie av våpen i Stueneshallen.
Mandag fra 19 til 22.
Torsdag fra 19.30 til 22.
Det er avsatt egen treningstid i Stueneshallen for ungdommer på mandager fra 17 til 19.
Uorganisert trening på utebanen for medlemmer med egne våpen og nøkkel:
Tirsdag og torsdag fra klokken 15 til 19.
Lørdag fra 12 til 15.
OBS! Banen er stengt for all skyting fra 15 juni til 15 august.

Til alle medlemmer i Skytterforbundets klubber 25.mar 2017
Nå er årets første utgave av Skytternytt ute. Rykende fersk og klar for nedlasting!
Her finner du både artikler, intervjuer, produktomtaler, faste spalter og quiz med premier. Mye er nytt,
annet har vært publisert på skyting.no/skytternytt tidligere. Nå er alt samlet i en PDF-fil, og den
finner du ved å følge denne linken:
http://www.skyting.no/2017/03/23/skytternytt-nr-1-2017-ute-na/

NSF tar skrittet ut i dataalderen

9.jan 2017. Oppdatert 11. jan 2017.

Les mer her om min profil, startkort, klasseføring, påmelding, resultater og hjelp.
SkyttetAdmin
(Webside med aktive linker)
SkytterAdmin.docx
SkytterAdmin.pdf

Ny regelendring ved klubbmesterskap

25. januar 2015

Følgende nye regelendring ble vedtatt på årsmøtet:
”For å k unne delta på APK k lubbmestersk ap som avholdes på Høstfelten, må
sk ytteren har deltatt på minst en dugnad i fork ant av høstfelten, eller har hjulpet til i minst 2 timer på
stevnedagen. Unntak k an gis i særsk ilte tilfeller dersom det leveres søk nad i fork ant.”

Rydding og lapping

6. januar 2015

Vær vennlig å lappe skiver etter deg, også etter siste skyting. Ubrukelige/utskutte skiver skal
kastes. Brukte messinghylser som du ikke tar med deg legges i boks/tønne for resirkulering. Samt
kaste øvrig søppel.

Grasrotandelen

27. feb 2014

Statistikksiden fra Norsk Tipping har i det stille byttet adresse. Så her er den nye adressen hvor du
kan se hvor mye klubben får inn av midler uten det koster deg noe som helst ekstra å tippe eller
mindre gevinst.
Oppgi organisasjonsnr
988.162.094
til kommisjonæren.

Nye aldersregler for ungdom 21. apr 2012
Ungdom kan delta på sikkerhetskurs fra fylte 12 år, forutsatt at foreldre/verger er til stede, eller også
deltar på kurset. Foreldre/verger som har tatt sikkerhetskurs, eller som har tilsvarende kompetanse,
kan leie klubbvåpen på vegne av ungdommer over 12 år. Den som leier våpenet må være tilstede, og
har ansvaret for at sikkerhetsreglene blir fulgt. Fra fylte 18 år kan ungdom delta på sikkerhetskurs,
og leie klubbvåpen uten at foreldre/verger behøver å være tilstede. Skyteledere og trenere på de
dagene der ungdom skyter må ha politiattest.

Cookies
Vi bruker ikke Cookies og lagrer ingen personopplysninger om besøk på våre sider. Logger på
webhotellet eller teleleverandøren har vi ikke kontroll på.

Rettigheter
Disse sidene er non profit og lages på frivillig innsats uten betaling. Linker og annet er vanligvis ikke
annonser men hentet fra nettet uten utgivers samtykke men i god hensikt. Eventuelle kommentarer
kan sendes webmaster på sixgun@online.no Alle opplysninger er gitt med forbehold om feil. Arendal
Pistolklubb, webmaster eller webhotell kan ikke gjøres ansvarlig for noe som helst. Bilder og annet
kan være copyrightbeskyttet.

09 januar 2019
Arendal Pistolklubb
Forsidebilde

Last ned websidene som pdf

Banene

Gå til nedlastingsiden og finn websidene fra ulike datoer og last ned alle sidene for en utgivelse som
en pdf bok.. Last ned og arkiver historien.

Kalender 2019 vinter/vår
Kart høstfelten

5. jan 2019

Nytt kurs starter onsdag 20. mars kl 18

17. des 2018

Les mer her.

Kjøp og salg
Klubbeffekter

Nytt skjema Vedlegg til våpensøknad

5. des 2018

Siste: PDF utfyllingsfelt i Windows.

Kurs i pistolskyting
NAIS 2018
Nedlastinger
Ofte stilte spørsmål
Om oss
Pengepremie
Resultater
Sikkerhet
Skyteledere
Skyteledere ungdom
Skyteprogrammer
SkytterAdmin

APK har fått et nytt skjema fra politiet, som de ønsker at vi skal bruke ved bekreftelse på
medlemskap og aktivitet, i forbindelse med våpensøknader.
Søkeren skal fylle ut den øverste delen av skjemaet.
Formannen fyller ut det som står under «Påtegning fra søkerens lokale skytterlag/-klubb»
Søknadsskjema kan skannes inn og sendes på e-post til formann@arendalpistolklubb.no
Søknadsskjema kan også sendes i posten, eller leveres direkte til formannen på trening.
Det skal fylles ut et skjema for hvert våpen det søkes på.
Utfylt skjema, og utskrift av startkort leveres sammen med våpensøknaden, som en bekreftelse på
aktivitet, klubbmedlemskap, og forbundstilknytning.
Med vennlig hilsen
Martin Meltzer

Oppdatert kalender 14/10

15. okt 2018

Kalenderen er oppdatert 14/10 med endring av 28/10 og 2/12 til KM. Kalenderen finnes i måneds- og
ukeformat. Disse er laget i png bildeformat og kan lastes ned ved å høyreklikke på bildet og lagre
som…. Fra mobil: Holde¨fingeren på bildet til meny kommer frem.

Terminlister
Tips
Utlån av våpen
< < < < < Western > > > > >
South Coast Desperados
Kalender SCD 2017
Kurs Cowboy Action Shooting

Trivselsregler i Stueneshallen

15. feb 2018

På mandagene har ungdomsgruppen trening frem til 19. Vent til de er ferdige, eller til dere får beskjed
fra lederne på ungdomsgruppen, før dere går inn på banen.
Alles tid er like verdifull. Ta derfor hensyn til de andre skytternes tid, og bidra til at vi utnytter
treningstidene best mulig.
Når det er kø, skal skyteleder sørge for utskifting av skytterne etter 45 minutter. På mandagene må
lengden på programmene tilpasses dette. For eksempel ved å kjøre halvmatcher. Skyteleder skal
også sørge for at også de som venter på gangen skal bli informert når det blir ledige plasser.

Medlemsliste SCD
Resultater SCD
Terminliste SWS
Western linker

Skyting er en konsentrasjonsidrett, og det er ikke lett å konsentrere seg når det foregår samtaler
mens det skytes. Benytt heller sofaen og stolene på gangen til dette.
Hvis du er i dårlig humør så legg det igjen på utsiden, eller hjemme. Vær vennlig og respektfull ovenfor
de andre på banen.
Legg papir og annet søppel i søppelkassen.

Startkort 2018

2. jan 2018

Startkort for 2018 er nå tilgjengelig ved pålogging på https://minidrett.nif.no/
Vi gjør oppmerksom på at startkortene blir automatisk generert basert på oppnådde resultater i 2017.
For de grener som dere ikke har skutt i 2017, så blir det derfor ikke markert klasse på startkortet.
APK kan manuelt legge inn klasseføringen for de som ønsker å få med klasser oppnådd før 2017.
Send i så fall e-post til klubben med kopi av det gamle startkortet.
På forespørsel kan APK skrive ut startkort for medlemmer som ikke kan eller vil logge seg på
https://minidrett.nif.no/.
Martin Meltzer

VIPPS 10 86 87

7. okt i2017

Brukes kun for angitte formål.

Stueneshallen blir permanent skyteplass

7. okt i2017

På styremøtet 6.11.2017 ble det vedtatt at APK ikke skal flytte den organiserte treningen med utleie
av våpen til utebanen våren 2018.
Det blir dermed treninger på mandager og torsdager i Stuenshallen hele året.
I romjulen, påsken, og i fellesferien kan det bli stengt, eller antall treninger i uka blir redusert.
Vi kommer tilbake til dette når APK kalenderen for 2018 er klar.
Årsaken til denne endringen er at økt standard i Stuenshallen gjør det mindre interessant å flytte ut,
endret skytedag i Stueneshallen, behov for bedre koordinering med ungdomsgruppens treninger, et
ønske om å ha de samme treningstidene hele året, og at det gjør det mulig å gi et bedre tilbud til
medlemmene (økt skytetid og økt banekapasitet).
OBS! Uorganisert trening på utebanen for de som har egen nøkkel og eget våpen påvirkes ikke av
dette.
Sted og ukedag for stevnene vil avhenge av årstid, stevneprogram, og antatt antall deltagere.
Dette vil bli annonsert når APK kalenderen for 2018 er klar.
Her er de nye skyte og treningstidene:
Organisert trening med utleie av våpen i Stueneshallen.
Mandag fra 19 til 22.
Torsdag fra 19.30 til 22.
Det er avsatt egen treningstid i Stueneshallen for ungdommer på mandager fra 17 til 19.
Uorganisert trening på utebanen for medlemmer med egne våpen og nøkkel:
Tirsdag og torsdag fra klokken 15 til 19.
Lørdag fra 12 til 15.
OBS! Banen er stengt for all skyting fra 15 juni til 15 august.

Til alle medlemmer i Skytterforbundets klubber 25.mar 2017
Nå er årets første utgave av Skytternytt ute. Rykende fersk og klar for nedlasting!
Her finner du både artikler, intervjuer, produktomtaler, faste spalter og quiz med premier. Mye er nytt,
annet har vært publisert på skyting.no/skytternytt tidligere. Nå er alt samlet i en PDF-fil, og den finner
du ved å følge denne linken:
http://www.skyting.no/2017/03/23/skytternytt-nr-1-2017-ute-na/

NSF tar skrittet ut i dataalderen

9.jan 2017. Oppdatert 11. jan 2017.

Les mer her om min profil, startkort, klasseføring, påmelding, resultater og hjelp.
SkyttetAdmin
(Webside med aktive linker)
SkytterAdmin.docx
SkytterAdmin.pdf

Ny regelendring ved klubbmesterskap

25. januar 2015

Følgende nye regelendring ble vedtatt på årsmøtet:
”For å k unne delta på APK k lubbmestersk ap som avholdes på Høstfelten, må
sk ytteren har deltatt på minst en dugnad i fork ant av høstfelten, eller har hjulpet til i minst 2 timer på
stevnedagen. Unntak k an gis i særsk ilte tilfeller dersom det leveres søk nad i fork ant.”

Rydding og lapping

6. januar 2015

Vær vennlig å lappe skiver etter deg, også etter siste skyting. Ubrukelige/utskutte skiver skal kastes.
Brukte messinghylser som du ikke tar med deg legges i boks/tønne for resirkulering. Samt kaste
øvrig søppel.

Grasrotandelen

27. feb 2014

Statistikksiden fra Norsk Tipping har i det stille byttet adresse. Så her er den nye adressen hvor du
kan se hvor mye klubben får inn av midler uten det koster deg noe som helst ekstra å tippe eller
mindre gevinst.
Oppgi organisasjonsnr
988.162.094
til kommisjonæren.

Nye aldersregler for ungdom 21. apr 2012
Ungdom kan delta på sikkerhetskurs fra fylte 12 år, forutsatt at foreldre/verger er til stede, eller også
deltar på kurset. Foreldre/verger som har tatt sikkerhetskurs, eller som har tilsvarende kompetanse,
kan leie klubbvåpen på vegne av ungdommer over 12 år. Den som leier våpenet må være tilstede, og
har ansvaret for at sikkerhetsreglene blir fulgt. Fra fylte 18 år kan ungdom delta på sikkerhetskurs, og
leie klubbvåpen uten at foreldre/verger behøver å være tilstede. Skyteledere og trenere på de dagene
der ungdom skyter må ha politiattest.

Cookies
Vi bruker ikke Cookies og lagrer ingen personopplysninger om besøk på våre sider. Logger på
webhotellet eller teleleverandøren har vi ikke kontroll på.

Rettigheter
Disse sidene er non profit og lages på frivillig innsats uten betaling. Linker og annet er vanligvis ikke
annonser men hentet fra nettet uten utgivers samtykke men i god hensikt. Eventuelle kommentarer
kan sendes webmaster på sixgun@online.no Alle opplysninger er gitt med forbehold om feil. Arendal
Pistolklubb, webmaster eller webhotell kan ikke gjøres ansvarlig for noe som helst. Bilder og annet
kan være copyrightbeskyttet.
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Gå til fullversjon
Banene
Kalender 2018
Kalender 2019 vinter/vår
Kalender 2019 sommer/høst
Kart høstfelten
Kjøp og salg
Klubbeffekter
Kurs
NAIS
Nedlastinger
Ofte stilte spørsmål
Om oss
Pengepremier 2017
Pengepremier 2018
Resultater 2018
Sikkerhetsregler
Skyteledere
Skyteleder ungdom
Skyteprogrammer
SkytterAdmin
Terminlister
Tips
Utån av våpen

Last ned websidene som pdf

5. jan 2019

Gå til nedlastingsiden og finn websidene fra ulike datoer og last
ned alle sidene for en utgivelse som en pdf bok.. Last ned og
arkiver historien.

Nytt kurs starter onsdag 20. mars kl 18
17. des 2018

Les mer her.

Nytt skjema Vedlegg til våpensøknad

5.

des 2018

Siste: PDF utfyllingsfelt i Windows.
APK har fått et nytt skjema fra politiet, som de ønsker at vi skal
bruke ved bekreftelse på medlemskap og aktivitet, i forbindelse
med våpensøknader.
Søkeren skal fylle ut den øverste delen av skjemaet.
Formannen fyller ut det som står under «Påtegning fra søkerens
lokale skytterlag/-klubb»
Søknadsskjema kan skannes inn og sendes på e-post til
formann@arendalpistolklubb.no
Søknadsskjema kan også sendes i posten, eller leveres direkte
til formannen på trening.
Det skal fylles ut et skjema for hvert våpen det søkes på.
Utfylt skjema, og utskrift av startkort leveres sammen med
våpensøknaden, som en bekreftelse på aktivitet,
klubbmedlemskap, og forbundstilknytning.
Med vennlig hilsen
Martin Meltzer

Oppdatert kalender 14/10

15. okt 2018

Kalenderen er oppdatert 14/10 med endring av 28/10 og 2/12 til
KM. Kalenderen finnes i måneds- og ukeformat. Disse er laget i
png bildeformat og kan lastes ned ved å høyreklikke på bildet og
lagre som…. Fra mobil: Holde¨fingeren på bildet til meny kommer
frem.

Trivselsregler i Stueneshallen

15. feb 2018

På mandagene har ungdomsgruppen trening frem til 19. Vent til
de er ferdige, eller til dere får beskjed fra lederne på
ungdomsgruppen, før dere går inn på banen.
Alles tid er like verdifull. Ta derfor hensyn til de andre skytternes
tid, og bidra til at vi utnytter treningstidene best mulig.
Når det er kø, skal skyteleder sørge for utskifting av skytterne
etter 45 minutter. På mandagene må lengden på programmene
tilpasses dette. For eksempel ved å kjøre halvmatcher.
Skyteleder skal også sørge for at også de som venter på gangen
skal bli informert når det blir ledige plasser.
Skyting er en konsentrasjonsidrett, og det er ikke lett å
konsentrere seg når det foregår samtaler mens det skytes.
Benytt heller sofaen og stolene på gangen til dette.
Hvis du er i dårlig humør så legg det igjen på utsiden, eller
hjemme. Vær vennlig og respektfull ovenfor de andre på banen.
Legg papir og annet søppel i søppelkassen.

Startkort 2018

2. jan 2018

Startkort for 2018 er nå tilgjengelig ved pålogging på
https://minidrett.nif.no/
Vi gjør oppmerksom på at startkortene blir automatisk generert
basert på oppnådde resultater i 2017. For de grener som dere
ikke har skutt i 2017, så blir det derfor ikke markert klasse på
startkortet. APK kan manuelt legge inn klasseføringen for de som
ønsker å få med klasser oppnådd før 2017. Send i så fall e-post
til klubben med kopi av det gamle startkortet.
På forespørsel kan APK skrive ut startkort for medlemmer som
ikke kan eller vil logge seg på https://minidrett.nif.no/.
Martin Meltzer

VIPPS 10 86 87

7. okt i2017

Brukes kun for angitte formål.

Stueneshallen blir permanent skyteplass
7. okt i2017

På styremøtet 6.11.2017 ble det vedtatt at APK ikke skal flytte
den organiserte treningen med utleie av våpen til utebanen våren
2018.
Det blir dermed treninger på mandager og torsdager i
Stuenshallen hele året.
I romjulen, påsken, og i fellesferien kan det bli stengt, eller antall
treninger i uka blir redusert.
Vi kommer tilbake til dette når APK kalenderen for 2018 er klar.
Årsaken til denne endringen er at økt standard i Stuenshallen gjør
det mindre interessant å flytte ut, endret skytedag i
Stueneshallen, behov for bedre koordinering med
ungdomsgruppens treninger, et ønske om å ha de samme
treningstidene hele året, og at det gjør det mulig å gi et bedre
tilbud til medlemmene (økt skytetid og økt banekapasitet).
OBS! Uorganisert trening på utebanen for de som har egen
nøkkel og eget våpen påvirkes ikke av dette.
Sted og ukedag for stevnene vil avhenge av årstid, stevneprogram,
og antatt antall deltagere.
Dette vil bli annonsert når APK kalenderen for 2018 er klar.
Her er de nye skyte og treningstidene:
Organisert trening med utleie av våpen i Stueneshallen.
Mandag fra 19 til 22.
Torsdag fra 19.30 til 22.
Det er avsatt egen treningstid i Stueneshallen for ungdommer på
mandager fra 17 til 19.
Uorganisert trening på utebanen for medlemmer med egne
våpen og nøkkel:
Tirsdag og torsdag fra klokken 15 til 19.
Lørdag fra 12 til 15.
OBS! Banen er stengt for all skyting fra 15 juni til 15 august.

Til alle medlemmer i Skytterforbundets
klubber 25.mar 2017
Nå er årets første utgave av Skytternytt ute. Rykende fersk og
klar for nedlasting!
Her finner du både artikler, intervjuer, produktomtaler, faste
spalter og quiz med premier. Mye er nytt, annet har vært
publisert på skyting.no/skytternytt tidligere. Nå er alt samlet i en
PDF-fil, og den finner du ved å følge denne linken:
http://www.skyting.no/2017/03/23/skytternytt-nr-1-2017-ute-na/

NSF tar skrittet ut i dataalderen

9.jan 2017. Oppdatert 11.

jan 2017.

Les mer her om min profil, startkort, klasseføring, påmelding,
resultater og hjelp.
SkyttetAdmin
(Webside med aktive linker)
SkytterAdmin.docx
SkytterAdmin.pdf

Ny regelendring ved klubbmesterskap

25. januar 2015

Følgende nye regelendring ble vedtatt på årsmøtet:
”For å k unne delta på APK k lubbmestersk ap som avholdes på
Høstfelten, må
sk ytteren har deltatt på minst en dugnad i fork ant av høstfelten,
eller har hjulpet til i minst 2 timer på stevnedagen. Unntak k an
gis i særsk ilte tilfeller dersom det leveres søk nad i fork ant.”

Rydding og lapping

6. januar 2015

Vær vennlig å lappe skiver etter deg, også etter siste skyting.
Ubrukelige/utskutte skiver skal kastes. Brukte messinghylser
som du ikke tar med deg legges i boks/tønne for resirkulering.
Samt kaste øvrig søppel.

Grasrotandelen

27. feb 2014

Statistikksiden fra Norsk Tipping har i det stille byttet adresse.
Så her er den nye adressen hvor du kan se hvor mye klubben får
inn av midler uten det koster deg noe som helst ekstra å tippe
eller mindre gevinst.
Oppgi organisasjonsnr
988.162.094
til kommisjonæren.

Nye aldersregler for ungdom 21. apr 2012
Ungdom kan delta på sikkerhetskurs fra fylte 12 år, forutsatt at
foreldre/verger er til stede, eller også deltar på kurset.
Foreldre/verger som har tatt sikkerhetskurs, eller som har
tilsvarende kompetanse, kan leie klubbvåpen på vegne av
ungdommer over 12 år. Den som leier våpenet må være tilstede,
og har ansvaret for at sikkerhetsreglene blir fulgt. Fra fylte 18 år
kan ungdom delta på sikkerhetskurs, og leie klubbvåpen uten at
foreldre/verger behøver å være tilstede. Skyteledere og trenere på
de dagene der ungdom skyter må ha politiattest.

Cookies
Vi bruker ikke Cookies og lagrer ingen personopplysninger om
besøk på våre sider. Logger på webhotellet eller teleleverandøren
har vi ikke kontroll på.

Rettigheter
Disse sidene er non profit og lages på frivillig innsats uten
betaling. Linker og annet er vanligvis ikke annonser men hentet
fra nettet uten utgivers samtykke men i god hensikt. Eventuelle
kommentarer kan sendes webmaster på sixgun@online.no Alle
opplysninger er gitt med forbehold om feil. Arendal Pistolklubb,
webmaster eller webhotell kan ikke gjøres ansvarlig for noe som
helst. Bilder og annet kan være copyrightbeskyttet.
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Arendal Pistolklubb

Banene

Forsidebilde
Banene
Kalender 2019 vinter/vår
Kart høstfelten
Kjøp og salg
Klubbeffekter
Kurs i pistolskyting
NAIS 2018
Nedlastinger
Ofte stilte spørsmål
Om oss
Pengepremie
Resultater

Saltrød
Skyting er tillatt på utendørsbanen på Saltrød
hele året unntatt fra 15/6 til og med 15/8:
● Tirsdager og torsdager fra 1500 til 1900.
● Lørdager fra 1200 til 1500.
● OBS! Banen er stengt i perioden fra 15/6 til
15/8.
● Avvik kan forekomme pga stevner, kurs og
helligdager.
● Se kalender.
Skyting utenfor disse tidene er ikke tillatt, og
kan medføre politianmeldelse og eksklusjon
fra klubben.

Sikkerhet
Skyteledere
Skyteledere ungdom
Skyteprogrammer
SkytterAdmin
Terminlister
Tips
Utlån av våpen
< < < < < Western > > > > >
South Coast Desperados
Kalender SCD 2017
Kurs Cowboy Action Shooting

Stueneshallen
Organisert trening med utleie av våpen:
● Mandager fra 1900 til 2200.
● Torsdager fra 1930 til 2200.
● Avvik kan forekomme pga stevner, kurs og helligdager.
● Se kalender.
Skyting utenfor disse tidene er ikke tillatt, og kan
medføre politianmeldelse og eksklusjon fra klubben.

Medlemsliste SCD
Resultater SCD
Terminliste SWS
Western linker

Uvann, Froland
Westerngruppa, South Coast Desperados, leier et
mindre område hos Froland JFF. Det er kun de
som er medlem av Westerngruppa som kan bruke
denne banen. Det brukes revolver, autopistol,
hagle og rifle.
SCD kan bruke området fra 1700 på tirsdager og
fra 1000 på lørdager. Banen er stengt hele oktober
pga eljakta. Området er kun for bruk av
medlemmer av SCD, og for deltagere på stevner
arrangert av SCD. Unntak pga andre
arrangementer kan forekomme.
Les hele instruksen her.
Skyting utenfor disse tidene er ikke tillatt, og kan
medføre politianmeldelse og eksklusjon fra klubben.
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NAIS 2018

Proshop

Nedlastinger
Ofte stilte spørsmål

Enhet

Om oss

Pris

Sorte/hvite blinklapper 17x17 mm

Rull

50

Sort/hvite blinklapper 10x10 mm

Rull

50

.22 CCI patroner

pk a 50

40

Skyteledere ungdom

.22 RWS patroner

pk a 50

45

Skyteprogrammer

Verne-/skytebrille klar-gul-mørk

stk

79

T-skjorte

stk

170

Tips

Piket

stk

270

Utlån av våpen

Genser

stk

420

< < < < < Western > > > > >

Hettejakke

stk

570

Jakke (Type som nestleder MK)

stk

1190

Kurs Cowboy Action Shooting

Caps med brodert logo

stk

250

Medlemsliste SCD

Jakkemerke sort/hvirr 10x22 cm

sett

200

Merke APK farget

stk

50

Klistremerke

stk

20

NAIS merker/medaljer

stk

100

Trykk på egne klær/jakke, merke og trykk

stk

50

Pengepremie
Resultater
Sikkerhet
Skyteledere

SkytterAdmin
Terminlister

South Coast Desperados
Kalender SCD 2017

Resultater SCD
Terminliste SWS
Western linker

Kontakt Morten krystad

Alt av klær skaffes i størrelsene S - XXL og prisene er inkl trykking.
Har vi ikke din størrelse på lager så send bestilling til Morten
Krystad tlf 99693342 (Type/str. Leveringstid ca 1 til 2 uker.)
PS! Ved kjøp av klær på VIPPS så merk betalingen "KLÆR".
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Alt av klær skaffes i størrelsene S - XXL
og prisene er inkl trykking. Har vi ikke din
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Morten Krystad tlf 99693342 (Type/str.
Leveringstid ca 1 til 2 uker.)
PS! Ved kjøp av klær på VIPPS så merk
betalingen "KLÆR".
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Arendal Pistolklubb
Forsidebilde
Banene
Kalender 2019 vinter/vår
Kart høstfelten

Kurs i pistolskyting
Arendal Pistolklubb (APK) holder kurs i pistolskyting. Kurset er en forutsetning for medlemskap i
APK og omfatter både teori og praksis. For å få diplom på at kurset er fullført må det bestås en
skriftlig prøve. Det forutsettes at deltakerne er med på teorikurset og to av skytetreningene.

Kjøp og salg
Klubbeffekter
Kurs i pistolskyting
NAIS 2018
Nedlastinger
Ofte stilte spørsmål
Om oss
Pengepremie

Kurset koster kr 1000 for voksen og kr 400 for ungdom under 18 år (2018). Dette inkluderer ett års
medlemskap i APK. Inkludert i medlemskapet i APK er også medlemsbladet Skytternytt fra Norges
Skytterforbund. Påmelding og betaling av kurset gjøres kontant eller med VIPPS på den første
kurskvelden. Ta med eksakt beløp, veksel kan ikke påregnes. Det er ikke nødvendig med
forhåndspåmelding. Når kurset er fullført kan en leie våpen på våre ordinære treningskvelder. Dette
koster 40,- for 50 skuddFor deltagelse på kurs er nå aldersgrensen 12 år men da i følge med foresatte. Og foresatte må ta
eller inneha kurs fra før. Våpen kan leies etter fullført kurs men da også i følge med foresatt som har
de korrekte rettigheter.

Resultater

Påmelding og gjennomgang av teori er på kursstart iflg kalenderen. Oppmøte er i vårt klubbhus på
Saltrød. Fordelingen av deltagerne på skytetreningen avtales på teorikvelden.

Sikkerhet

Teoriprøven avholdes etter at skytingen er ferdig på den siste kurskvelden.

Skyteledere
Skyteledere ungdom

Kurset foregår på skytebanen ved Lettmetallsvingen på Saltrød(Ute) eller Stueneshallen(Inne), se
kalenderen.

Skyteprogrammer
SkytterAdmin
Terminlister
Tips
Utlån av våpen
< < < < < Western > > > > >
South Coast Desperados
Kalender SCD 2017
Kurs Cowboy Action Shooting
Medlemsliste SCD
Resultater SCD
Terminliste SWS
Western linker

Se Google kart her.
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Arendal Pistolklubb
Forsidebilde

Nedlastinger fra APK

Banene

APKvedtekter.pdf

Kalender 2019 vinter/vår

Historie_1964_1968.pdf

Kart høstfelten
Kjøp og salg

Historie_1979.pdf

Klubbeffekter

NSFpistolregler2014.pdf

Kurs i pistolskyting

SkytterAdmin.docx

NAIS 2018

SkytterAdmin.pdf

Nedlastinger
Ofte stilte spørsmål

skytelederinstruks20180104.pdf

Om oss

StueneshallenInstruks.pdf

Pengepremie

StueneshallenSikkerhetsregler.pdf

Resultater

UvannInstruks.pdf

Sikkerhet

vedlegg_våpensøknad.pdf

OBS: Redigerbar pdf i Windows.

Skyteledere
Skyteledere ungdom

Årsmøtet2018.pdf

Skyteprogrammer
SkytterAdmin

Websider i pdf format

Terminlister

Last ned og ta vare på historien. Eksterne hyperlinker vil virke hvis adressen fremdeles er aktiv men må
ikke påregnes. Bruk pdt sidenes egen strukturmeny på venstre side for å blade i sidene.

Tips
Utlån av våpen

Disse pdf bøkene er store for vårt lille webhotell og de gamle blir slettet etter hvert men kan bestilles fra
webmasters arkiv.

< < < < < Western > > > > >

apk20160102a.pdf

South Coast Desperados

apk20170102a.pdf

Kalender SCD 2017
Kurs Cowboy Action Shooting
Medlemsliste SCD

apk20180106a.pdf
apk20190109_1930.pdf

Resultater SCD
Terminliste SWS
Western linker

QR kode for http://www.arendalpistolklubb.no
qr-apk-black.png
qr-apk-black-transparent.png
qr-apk-blue.png
qr-apk-green.png
qr-apk-red.png

Andre nedlastinger
vihtavuorireloadingguideed13_2014eng.pdf
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Forsidebilde

Ofte stilte spørsmål eller FAQ

Banene

Hva betyr 1SPSR?

Kalender 2019 vinter/vår

Det betyr Felt for SpesialPistol og SpesialRevolver. Detter er koder fra NSF over typer stevne som blir
holdt.
Se Aust-Agder Skytterkrets her.

Kart høstfelten
Kjøp og salg
Klubbeffekter
Kurs i pistolskyting

Hvor er banene?

3. august 2015

3. august 2015

Du finner Google kart i menyen Banene. Der er det zoombart Google kart og satellittbilde over
Saltrødbanen(Klubbhus og sommertrening), Stuenneshallen (Vintertrening) og Uvann for
Westerngruppa.

NAIS 2018
Nedlastinger
Ofte stilte spørsmål
Om oss
Pengepremie
Resultater
Sikkerhet
Skyteledere
Skyteledere ungdom
Skyteprogrammer
SkytterAdmin
Terminlister
Tips
Utlån av våpen
< < < < < Western > > > > >
South Coast Desperados
Kalender SCD 2017
Kurs Cowboy Action Shooting
Medlemsliste SCD
Resultater SCD

Hvorfor er medlemskontingenten økt med 100 kroner?

12. juni 2015

Forbundskontingenten har økt fra 225 til 300 kroner og kretskontingenten har økt fra 20 til 40 kroner.
Dette er kontingenter som ikke har blitt justert hvert år så derfor blir det noen jump av og til.. Av
økningen på 100 kroner sitter apk igjen med fem kroner. Noe som ikke kompenserer fullt ut for
prisstignimgen for den andel pk sitter igjen med.

Hvorfor er ikke sidene oppdatert
Svar: Det kan være du må trykke på funksjonstasten F5 for å oppdatere sidene. Avhengig av
innstillingene på din pc kan det være at pc’en henter en temporærfil fra din egen pc.

Hva er Cowboy Action Shoting, CAS eller Westernskyting.
Svar: Dette er ulike navn på samme sak. Det brukes to seksløpere som i ”Ville Vesten”, side by side
hagle samt bøylerifle som hovedvåpen. I sidematcher bl a Derringer og enkeltskuddsrifler og svartkrutt.
Våpnene skal være fra siste halvdel av 1800 tallet eller nyproduserte kopier. Dessuten skal man bære
cowboy/cowgirl klær med bl a hatt, vest og boots. APK har en undergruppe av Scandinavian Western
Shooters som heter South Coast Desperados. Se linker til SCD, SWS, SWS Saloon og SASS.

Innmelding i APK. Jeg har vært medlem av annen klubb og tatt sikkerhetskurs tidligere.
Svar: Du må dokumentere dette og ikke skylde penger til andre klubber. Send dokumentasjon, navn,
adresse, mobilnr og mail til arendalpistolklubb@hotmail.com

Innmelding. Jeg ønsker å melde meg inn i APK og har ikke skutt før.
Svar: Se kurs i pistolskyting her.

Kontaktinfo.
Svar: Se ”Om oss”.

Kurs i pistolskyting?
Svar: Hvis du ikke har tatt sikkerhetskurs før mådu ta dette først. Se kurs i pistolskyting her.

Terminliste SWS

Våpen og ammo. Kan jeg låne våpen på banen?

Western linker

Svar: Ja. Vi leier ut våpen og ammo til de som har sikkerhetskurs men ikke har fått våpen. Du må skyte
opp all ammo eller legge igjen rest hos skyteleder til neste gang.

Westernskyting. Jeg vil melde meg inn, må jeg være medlem i klubb fra før?
Svar: Ja, du må inneha gyldig medlemskap i skytterklubb tilknyttet NSF, men ikke nødvendigvis APK
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Etablert 20. februar 1933.
Styret for 2018
Formann: Martin Meltzer
Nestformann: Morten Krystad
Sekretær: Sigve Nodeland
Kasserer: Morten Krystad
Styremedlem 1: Hilde Mari Olsen
SWS representant: Knut Sissener
Materialforvalter: Jan Myre

NAIS 2018

Annet

Nedlastinger

Varamedlem 1: Sigve Nodland
Varamedlem 2: Nicolay Dannevig
Utdanningskontakt: Martin Meltzer
Ungdomkontakt 1 Kim A Larsen
Ungdomskontakt 2 Øystein Homdrom
Revisor: Siri-Ann Rekdal

Ofte stilte spørsmål
Om oss
Pengepremie
Resultater
Sikkerhet
Skyteledere

Valgkomite
Morten M Nilsen
Frode Seljåsen

Skyteledere ungdom

Æresmedlemmer:

Skyteprogrammer

Wilhelm Tvedt-Gundersen
Harald Tvedt
Helge Svendsen
John Arvid Kristensen
Arvid Knutsen
Ole Haldor Pedersen

SkytterAdmin
Terminlister
Tips
Utlån av våpen

Kontaktinfo

< < < < < Western > > > > >

Arendal Pistolklubb
Postboks 1678 Stoa
4857 Arendal
formann@arendalpistolklubb.no
ungdomsgruppa@arendalpistolklubb.no

South Coast Desperados
Kalender SCD 2017
Kurs Cowboy Action Shooting
Medlemsliste SCD
Resultater SCD
Terminliste SWS
Western linker

Bankkonto
2895.05.05569 Arendal og Omegns Sparekasse

Vipps
10 86 87

Oganisasjonsnummer
988 162 094

Webmaster
Wilhelm Tvedt-Gundersen
sixgun@online.no
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Mottatte beløp pr 12/1-2016.
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2018_premier_til_apk_4.pdf
For alle utbetalinger til skyttere i APK inkludert premier fra andre skytterlag se i tabellen
under. Gjelder kun mottatte penger fra forrige utbetaling.
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Pengepremier 2018
2018_premier_fra_apk_2.pdf
2018_premier_til_apk_4.pdf
For alle utbetalinger til skyttere i APK
inkludert premier fra andre skytterlag se i
tabellen under. Gjelder kun mottatte penger
fra forrige utbetaling.
Oppdaterrt 7. januar 2019 kl 0700.
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Resultater

Banene
Kalender 2019 vinter/vår

Åpne stevner 2015:

Kart høstfelten

10.03.2015 1510006.xlsx 1510006.pdf
16.04.2015 1510009.xlsx 1510009.pdf

Kjøp og salg
Klubbeffekter
Kurs i pistolskyting
NAIS 2018
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Kurs Cowboy Action Shooting
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Resultater SCD
Terminliste SWS
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06.09.2015
06.09.2015
06.09.2015
06.09.2015
06.09.2015
06.09.2015

1510018.xlsx
1510018.xlsx
1510018.xlsx
1510018.xlsx
1510018.xlsx
1510018.xlsx

1510018-resultater.pdf
1510018-km.pdf
1510018-kmlag.pdf
1510018-klubb.pdf
1510018-premierklubb.pdf
1510018-premierskytter.pdf

22.09.2015
20.10.2015
03.11.2015
17.11.2015

1510020.xlsx
1510023.xlsx
1510024.xlsx
1510026.xlsx

1510020.pdf
1510023.pdf
1510024.pdf
1510026.pdf

Klubbstevner 2015:
18.04.2015
19.05.2015
09.06.2015
11.06.2015
27.08.2015
06.09.2015
15.09.2015
26.09.2015
01.12.2015

20150418n.xlsx 20150418n.pdf
20150519.xlsx
20150519fg,pdf
20150609.xlsx
20150609.pdf
20150611.xlsx
20150611.pdf
20150827.xlsx
20150827.pdf
20150906.xlsx
20150906.pdf
20150915.xlsx
20150915.pdf
20150926.xlsx
20150926.pdf
20151201.xlsx 20151201.pdf

09 januar 2019
Arendal Pistolklubb
Forsidebilde

Resultater

Banene
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Klubbeffekter
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NAIS 2018
Nedlastinger
Ofte stilte spørsmål
Om oss
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Resultater

Åpne stevner 2016:
10.03.2015
16.04.2015
08.09.2016
01.11.2016
15.11.2016

1610006.xlsx
1610006.pdf
1610009a.xlsx 1610009a.pdf
1610018.xlsx
1610018.pdf
1610024.xlsx
1610024.pdf
1610026.xlsx
1610026.pdf

18.09.2016 1610020 Høstfelten (pdf)
Aktuelle øvelser
Oppsett øvelser
Resultater alle klasser
Kretsmesterskap
Kretsmesterskap lag
Klubbmesterskap APK
Pengepremier pr klubb
Pengepremier pr skytter
Oversikt plasseringer
Alle resultater i Excel

Sikkerhet
Skyteledere

18.10.2016 Avlyst

Skyteledere ungdom
Skyteprogrammer
SkytterAdmin
Terminlister
Tips
Utlån av våpen
< < < < < Western > > > > >
South Coast Desperados
Kalender SCD 2017
Kurs Cowboy Action Shooting
Medlemsliste SCD
Resultater SCD
Terminliste SWS
Western linker

Klubbstevner 2016
16.04.2016
12.05.2016
09.06.2016
25.08.2016
10.09.2016
18.09.2016
10.09.2016
27.09.2016
22.11.2016

20160416.xlsx
20160512.xlsx
20160609.xlsx
20160825.xlsx
20160910.xlsx
20160918c.xlsx
20160910.xlsx
20160927.xlsx
20161122.xlsx

20160416.pdf
20160512.pdf
20160609.pdf (inkl 7/6-2016)
20160825.pdf
20160910.pdf
20160918c.pdf
20160910.pdf
20160927.pdf
20161122.pdf
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Resultater

Forsidebilde
Banene
Kalender 2019 vinter/vår
Kart høstfelten

Resultater fra NSF

Åpne stevner 2017

Kjøp og salg

1710007a.pdf

1710007a.xlsx

1710011.pdf

1710011.xlsx

Klubbeffekter
Kurs i pistolskyting
NAIS 2018

1710015.pdf

Nedlastinger

20170907-309063.pdf

Ofte stilte spørsmål

20170917-309061.pdf (Høstfelten)

Om oss
Pengepremie

20171017-309003a.pdf

Resultater

20171031-309002.pdf

Sikkerhet

20171114-308963b.pdf

Skyteledere
Skyteledere ungdom

Klubbstevner 2017

Skyteprogrammer

20170207.xlsx 20170207.pdf

SkytterAdmin

20170429.pdf

Terminlister

20170502b.pdf

Tips

20170516.pdf
Utlån av våpen
< < < < < Western > > > > >

20170606.pdf

South Coast Desperados

20170829-Silhuett.pdf

Kalender SCD 2017

20170909-nais.pdf

Kurs Cowboy Action Shooting

20170917-rev.pdf
Medlemsliste SCD
Resultater SCD

20170917-mil.pdf

Terminliste SWS

20170926.pdf

Western linker

20171127-Stuenesfelten.pdf
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Resultater 2017
Resultater fra NSF

Åpne stevner 2017
1710007a.pdf

1710007a.xlsx

1710011.pdf

1710011.xlsx

1710015.pdf
20170907-309063.pdf
20170917-309061.pdf (Høstfelten)
20171017-309003a.pdf
20171031-309002.pdf
20171114-308963b.pdf

Klubbstevner 2017
20170207.xlsx 20170207.pdf
20170429.pdf
20170502b.pdf
20170516.pdf
20170606.pdf
20170829-Silhuett.pdf
20170909-nais.pdf
20170917-rev.pdf
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20171127-Stuenesfelten.pdf
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Resultater 2018

Forsidebilde
Banene
Kalender 2019 vinter/vår
Kart høstfelten
Kjøp og salg
Klubbeffekter
Kurs i pistolskyting
NAIS 2018

Åpne stevner 2018
20180219.pdf
20180305.pdf
20180412.pdf
20180428NAIS.pdf
20180906_NAIS.pdf
20180916_314212.pdf
20180916_314212_premier.pdf
20181015_314213:VM_FG.pdf
20181202_314215.pdf

Nedlastinger

Åpne stevner 2018 mobil

Ofte stilte spørsmål

20180219mobil.pdf
20180305mobil.pdf
20180412m.pdf
20180428NAISmobil.pdf
20180906_NAISm.pdf
20180916_314212.pdf
20180916_314212_premier.pdf
20181015_314213:VM_FGm.pdf
20181202_314215m.pdf

Om oss
Pengepremie
Resultater
Sikkerhet
Skyteledere
Skyteledere ungdom

Klubbstevner 2018

Skyteprogrammer

20180205.pdf
20180319.pdf
20180428NAIS.pdf
20180507_VM_fin.pdf
20180528_VM_grov.pdf
20180828_Silhuett.pdf
20180908_NAIS.pdf
20181008_APKstandard.pdf
20181117_scd.pdf
20181126_apk_felt.pdf

SkytterAdmin
Terminlister
Tips
Utlån av våpen
< < < < < Western > > > > >
South Coast Desperados
Kalender SCD 2017
Kurs Cowboy Action Shooting
Medlemsliste SCD
Resultater SCD
Terminliste SWS
Western linker

Klubbstevner 2018 mobil
20180205mobil.pdf
20180319mobil.pdf
20180428NAISmobil.pdf
20180507_VM_fin_mobil.pdf
20180528_VM_grov_mobil.pdf
20180828_Silhuett_m.pdf
20180908_NAISm.pdf
20181008_APKstandardm.pdf
20181117_scdm.pdf
20181126_apk_feltm.pdf
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Banene
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fra 19:30 til 22:00
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Resultater SCD
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Ungdomsskyting på mandag fra 17:00 til 19:00
Skyteleder møter kl 17 på mandag for å hjelpe til med
ungdommene.
Skyteledere er ansvarlig for å holde banen åpen i de
annonserte treningstidene. Skyteleder fungerer som leder på
standplass med spesielt ansvar for nybegynnere. All aktivitet
skal foregå i tråd med instruks for banen. Skyteleder må selv
skaffe erstatning hvis det skulle bli behov.
Nøkkel overtas av nestemann på lista.
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Skytelederliste for ungdom 2019 ikke mottatt.
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Skyteledere ungdom 2018
Nedlastinger fra APK
skyteleder2018c.pdf
skytelederinstruks20180104.pdf
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Skyteprogrammer
Fripistol
Skyting med finkalibret våpen (kaliber 5,6 mm) av valgfri modell, skjeftet er spesialtilpasset skytteren og kan
omslutte hånden, lades med ett og ett skudd. Avstand 50 m. Skyteprogram 60 skudd presisjon mot tidelt
sirkelskive (blinkdiameter 50 mm) i løpet av 2 timer (inkludert prøveskudd). I finaler (åtte skyttere) 75 s per skudd.

SkytterAdmin
Terminlister
Tips
Utlån av våpen
< < < < < Western > > > > >

Silhuettpistol
Skyting med halvautomatisk finkalibret våpen med visse krav til utforming, bl.a. vekt høyst 1,4 kg; spesialskjefter
er tillatt. Avstand 25 m. Skyteprogram 60 skudd hurtigskyting mot skiver som svinges frem og er synlige en kort
tid. Silhuettskiven er en femdelt (5–10 poeng) sirkelskive med blinkdiameter 100 mm (tidligere benyttet man tidelte
helfigurer). Skytingen er delt i 12 serier à fem skudd, i hver serie svinger på kommando fem skiver samtidig frem,
og man skyter ett skudd i hver skive. Skivene er synlige 8 s i fire serier, 6 s i fire serier og 4 s i fire serier. I finaler
(seks skyttere) ytterligere fire serier på 4 s.

South Coast Desperados
Kalender SCD 2017
Kurs Cowboy Action Shooting
Medlemsliste SCD

Standardpistol
Skyting med halvautomatisk finkalibret våpen med visse krav til utforming, bl.a. vekt høyst 1,4 kg og avstand
mellom for- og baksikte høyst 22 cm. Avstand 25 m. Skyteprogram 60 skudd presisjon mot tidelt sirkelskive
(Presisjonsskive blinkdiameter 50 mm), delt i 12 serier à fem skudd, tidsbegrensning per serie 150 s i fire serier,
20 s i fire serier og 10 s i fire serier. VM-øvelse.

Resultater SCD
Terminliste SWS
Western linker

Finpistol
Skyting med halvautomatisk finkalibret våpen med samme krav som til standardpistol. Avstand 25 m.
Skyteprogram 60 skudd delt i 30 skudd presisjon mot tidelt sirkelskive (Presisjonsskive blinkdiameter 50 mm) og
tidsbegrensning 6 min per serie à fem skudd, samt 30 skudd såkalt duellskyting, ett og ett skudd mot
silhuettskive synlig i 3 s og bortvendt i 7 s. Finaleskyting presisjon som i fripistol.

Grovpistol
Skyting med halvautomatisk grovkalibret våpen (kaliber 7,62–9,65 mm), ellers med samme krav som til
standardpistol. Skyteprogram som for finpistol. VM-øvelse for menn.

Hurtigpistol
Skyting mot silhuettskive (Duellskive) med finpistol eller grovpistol. Avstand 25 m. Skyteprogram 60 skudd delt i
12 serier à fem skudd mot samme skive, som er synlig 10 s i fire serier, 8 s i fire serier og 6 s i fire serier.

Feltskyting
I feltskyting går deltagerne gjennom en terrengløype med ti standplasser, i alt 60 skudd. Skytemål både skiver og
figurer, hvorav noen oppdukkende eller forsvinnende. Avstand 5–70 m, skytetid 10–15 s per øvelse. På visse
standplasser liggende skytestilling. Det konkurreres i fire våpengrupper: finpistol, grovpistol, militærfelt og
revolverfelt, de to siste våpen med kaliber 9–11,25 mm. Spesialfeltskyting med større våpen (spesialpistol,
spesialrevolver, magnumfelt).
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Skyteprogrammer
Fripistol
Skyting med finkalibret våpen (kaliber 5,6 mm) av valgfri
modell, skjeftet er spesialtilpasset skytteren og kan omslutte
hånden, lades med ett og ett skudd. Avstand 50 m.
Skyteprogram 60 skudd presisjon mot tidelt sirkelskive
(blinkdiameter 50 mm) i løpet av 2 timer (inkludert
prøveskudd). I finaler (åtte skyttere) 75 s per skudd.

Silhuettpistol
Skyting med halvautomatisk finkalibret våpen med visse krav
til utforming, bl.a. vekt høyst 1,4 kg; spesialskjefter er tillatt.
Avstand 25 m. Skyteprogram 60 skudd hurtigskyting mot
skiver som svinges frem og er synlige en kort tid.
Silhuettskiven er en femdelt (5–10 poeng) sirkelskive med
blinkdiameter 100 mm (tidligere benyttet man tidelte
helfigurer). Skytingen er delt i 12 serier à fem skudd, i hver
serie svinger på kommando fem skiver samtidig frem, og man
skyter ett skudd i hver skive. Skivene er synlige 8 s i fire
serier, 6 s i fire serier og 4 s i fire serier. I finaler (seks
skyttere) ytterligere fire serier på 4 s.

Standardpistol
Skyting med halvautomatisk finkalibret våpen med visse krav
til utforming, bl.a. vekt høyst 1,4 kg og avstand mellom for- og
baksikte høyst 22 cm. Avstand 25 m. Skyteprogram 60 skudd
presisjon mot tidelt sirkelskive (Presisjonsskive blinkdiameter
50 mm), delt i 12 serier à fem skudd, tidsbegrensning per
serie 150 s i fire serier, 20 s i fire serier og 10 s i fire serier.
VM-øvelse.

Finpistol
Skyting med halvautomatisk finkalibret våpen med samme
krav som til standardpistol. Avstand 25 m. Skyteprogram 60
skudd delt i 30 skudd presisjon mot tidelt sirkelskive
(Presisjonsskive blinkdiameter 50 mm) og tidsbegrensning 6
min per serie à fem skudd, samt 30 skudd såkalt duellskyting,
ett og ett skudd mot silhuettskive synlig i 3 s og bortvendt i 7
s. Finaleskyting presisjon som i fripistol.

Grovpistol
Skyting med halvautomatisk grovkalibret våpen (kaliber 7,62–
9,65 mm), ellers med samme krav som til standardpistol.
Skyteprogram som for finpistol. VM-øvelse for menn.

Hurtigpistol
Skyting mot silhuettskive (Duellskive) med finpistol eller
grovpistol. Avstand 25 m. Skyteprogram 60 skudd delt i 12
serier à fem skudd mot samme skive, som er synlig 10 s i fire
serier, 8 s i fire serier og 6 s i fire serier.

Feltskyting
I feltskyting går deltagerne gjennom en terrengløype med ti
standplasser, i alt 60 skudd. Skytemål både skiver og figurer,
hvorav noen oppdukkende eller forsvinnende. Avstand 5–70 m,
skytetid 10–15 s per øvelse. På visse standplasser liggende
skytestilling. Det konkurreres i fire våpengrupper: finpistol,
grovpistol, militærfelt og revolverfelt, de to siste våpen med kaliber
9–11,25 mm. Spesialfeltskyting med større våpen (spesialpistol,
spesialrevolver, magnumfelt).
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Oppdatert 11. jan 2017 kl 0700

Til alle medlemmer i skytterklubber i NSF
Norges Skytterforbunds administrasjon av konkurranser har i 2017 tatt spranget ut i
dataalderen. SkytterAdmin er et opplegg for stevnearrangører og stevnedeltakere som
håndterer terminliste, påmelding (i de stevner der arrangøren ønsker det),
resultatservice, klasseføring og ranking. For deg som skytter er det viktig å vite at alle
resultater fra nå av skal knyttes opp mot din individuelle PersonID, den vil fremgå av
startkortet.
Kontaktpunktene mot SkytterAdmin vil primært være www.skyting.no
(Skytterforbundets hjemmeside) og Min Idrett (idrettsforbundets servicested for alle
medlemmer). Sistnevnte finnes som både er en nettside (http://minidrett.nif.no) og en
App for Andriod og IOS (MinIdrett).
Du finner mer informasjon om SkytterAdmin på skyting.no:
http://www.skyting.no/konkurranse/slik-bruker-du-nsf-skytteradmin/, vi vil her bare
presentere det viktigste:
Kontroll av egen profil på MinIdrett
Logg deg på Min Idrett, http://minidrett.nif.no, der finner du dine data under «Min profil»
og en oversikt over dine klubbmedlemskap under «Medlemskap». Finner du ikke
klubben(e) du er medlem av, har klubben enten ikke registrert deg som medlem, eller
de har registrert deg feil. Uansett må du kontakte klubben din og be dem sjekke sine
medlemslister.
Har du ikke tilgang til Min Idrett, må du opprette en bruker, se en bruksanvisning her:
https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Ny_Bruker.
Du finner alt på Min Idrett-app’en også, men du kan ikke oppdatere all informasjon der.
Startkort/Klasseføring
Fra 2017 har NSF gått bort ifra det ferdig trykte startkortet, og utøvere skal nå benytte
det elektronisk tilgjengelige kortet som ligger på MinIdrett. Kortet finner du under
arkfanen «Medlemskap», sammen med en den annen info om samme tema.
Startkortet kan lastes ned som en pdf-fil eller skrives ut på papir.
I MI-appen er «Startkort» et eget punkt i menyen.
Finner du feil i klasseføringen, må du kontakte klubben din.
Påmelding til konkurranser
Du finner søkbare terminlister på skyting.no, http://www.skyting.no/konkurranse/, og på
Min Idrett, http://minidrett.nif.no, under Påmelding. Ved å klikke på stevnenavnet vil du
få opp mer informasjon om stevnet. Dersom det er forhåndspåmelding via MinIdrett så
vil det være mulig å klikke på «Påmelding», både fra MinIdrett og MI-appen.
Noen konkurranser vil også benytte påmelding til skive og skytetider, og til disse
konkurransene er det inntil videre ikke mulig å melde seg på via MI-appen.
Skytterforbundet har foreløpig ikke lagt særskilt til rette for forhåndsbetaling, men det er
i påmeldingsløsningen åpnet for at klubber som ønsker det, kan ta det i bruk.
Resultatlister og rankinglister
Under Konkurranse/Resultater på skyting.no vil du finne en søkbar liste over alle
avholdte stevner, med link til resultatliste så snart den er sendt inn fra arrangøren.
I slutten av januar 2017 vil det bli presentert en egen side med ranking (100 på topp),
som etterhvert blir bli supplert med ulik resultathistorikk og -statistikk.
Resultatinformasjonen er avhengig av at arrangørene sender inn resultatlister med
nødvendig informasjon og i riktig format. Målet er at de aller fleste resultater skal være
tilgjengelige og lagt inn i ranking etc. samme kveld som stevnet avholdes. Men det vil
nok gå litt tid utover i 2017 før rutinene er på plass.
Hjelp og støtte
I startfasen kan det hende at enkelte trenger litt støtte for å få egen profil til å fungere
optimalt. For hjelp til SkytterAdmin generelt, kontakt NIFs support på
support@idrettsforbundet.no eller 03615. De har oppe mellom 8 og 20 på hverdager.
Dere kan også kontakte Skytterforbundet på nsf@skyting.no eller 21 02 98 50.
Hvis du har oppgaver i klubben din rundt medlemsadministrasjon eller arrangement, vil
SkytterAdmin være viktig. Du finner informasjon om de ulike oppgavene her:
http://www.skyting.no/konkurranse/slik-bruker-du-nsf-skytteradmin/.
******
Det meste er allerede på plass for at SkytterAdmin skal fungere optimalt, men det vil
fortløpende komme små forbedringer utover i året. Følg med på skyting.no for mer
informasjon.
Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund
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https://store.magnetospeed.com/products/v3-rail-adapter
Her monteres kronometeret rett på løpet. Finnes også adapter for montering på pistol, men ikke alle.
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Superchrono
http://www.steinertsensing.com/superchrono-p-101-c-143.aspx
Måler kun overlydshastighet da den er basert på måling av sjokkbølgene. Legges foran/under løpet eller
under blink eller et sted på bakken mellom løp/blink.
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Utlån av våpen
Vi låner ut pistol eller revolver i kaliber 22LR på følgende betingelser:
● Ha gjennomgått sikkerhetskurs
● Være medlem av klubben
● Utlån gjelder kun ved organisert skyting med skyteleder
● Ammo kjøpes og forbrukes på banen
● Ammo og våpen kan ikke tas med hjem eller fra banen.
● Ammo som ikke forbrukes der og da merkes med navn og leveres til skyteleder.sammen med våpen
● Ammoprisen inkluderer lån av våpen.
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Se resultatsidne for høstens SCD mesterskap.

Arendal Pistolklubb
Forsidebilde

Nytt kurs settes opp på forespørsel

Banene

Program

Kalender 2019 vinter/vår

Teori xxxxxx kl 1800 hos Morten Nielsen.
Praksis xxxxxxxxxl 1100 på Uvann hos Froland Jeger & Fiskeforening.
Kurspris kr 200 betales på stedet første kursdag.
Forutsetning for deltakelse er gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NSF samt at kandidaten har lest
Skytterhåndboken nøye på forhånd.
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Påmelding til Morten Melvær Nielsen på tlf 48128894 eller arendalpistolklubb@hotmail.com
Vi forutsetter mer enn to påmeldte for å starte kurset.
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Linker
South Coast Desperados
Scandinavian Western Shooters
Scandinavian Western Shooters Saloon
Skytterhåndboken (teknisk reglement)
Single Action Shooting Society (SASS)
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