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Innledning 
 

Denne håndboken er ment å gi en oversikt over Trondhjems Pistolklubb (TPK), og hvordan klubben 

drives for å oppfylle klubbvedtekter og målsettinger vedtatt av årsmøtet. 

Håndboken skal være et styringsverktøy for det sittende styret og samtidig en informasjonskilde for 

nye og gamle medlemmer. Den vil også bli distribuert til andre organisasjonsledd for å informere om 

vår sportsskytteraktivitet. 

Vi håper denne håndboken kan bidra til en bedre kunnskap blant klubbens medlemmer om hva 

årsmøtet har bestemt og styret ønsker å oppnå. Bruk boken aktivt og kom gjerne med forslag til 

forbedringer eller endringer. 

Håndboken er distribuert gjennom utlegging på internettsida vår. I tillegg er det trykt opp noen 

eksemplarer som ligger på Buran, Jonsvatnet og Kolstad. 

 

Godt skytter år!! 

Trondheim 01.12.2015 

STYRET  
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Klubbinformasjon 

 

TPK er en pistolklubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) med 

Norges skytterforbund (NSF) som vårt særforbund. 

Klubben er organisert under Sør-Trøndelag skytterkrets og ledes av et styre på 5 medlemmer.  

TPK ble etablert 29.februar 1940 

TPK har ca. 580 medlemmer, men ikke alle er like aktive i trening og konkurranse. 

TPK har ca. 40 medlemmer som er tilsluttet Norsk Svartkrutt Union (NSU) og danner en egen 

svartkruttgruppe underlagt styret.  

 

Klubbens nettside: http://www.tpk.no 

Organisasjonsnummer: 982562228 

 

Postadresse:  Trondhjems Pistolklubb 

Engelsåsvegen 185 

7039 Trondheim 

 

Besøksadresse:  Jonsvatnet Pistolbane  Buran Pistolbane 

Engelsåsvegen 185  Stadsing. Dahls gate ”62” 

7039 Trondheim  7043 Trondheim 

     Telefon 73 52 92 40 

 

Kolstad Luftpistolbane 

  Dalatunet 8 

  7078 Saupstad 

 

 

Lås Buran  916 68 986 

Lås Jonsvatnet  916 67 082 

 

http://www.tpk.no/
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Handlingsplan for 2016 

 
 DRIVE KLUBBEN I HENHOLD TIL § 1 FORMÅL «KLUBBENS FORMÅL ER Å DRIVE IDRETT ORGANISERT I 

NIF, OG NSU OG DERIGJENNOM FREMME SKYTTERSPORTEN SOM IDRETT» 

 OPPRETTHOLDE OG VIDEREUTVIKLE DET SPORTSLIGE OG SOSIALE MILJØ I KLUBBEN 

 PRIORITERE TILTAK FOR TILBUD RETTET MOT REKRUTTERING AV UNGDOM (R12-R16) 

 PRIORITERE TILTAK FOR TILBUD RETTET MOT JUNIORER (17-20 år) 

 OPPRETTHOLDE OG OPPDATERE KOMPETANSE OG AUTORISASJON FOR DOMMERE OG SKYTELEDERE, 

SAMT FORSØKE Å TILFØRE KLUBBEN TRENERKOMPETANSE 

 BEDRE INFORMASJONSFLYT MELLOM STYRET, PERSONER I ANDRE VERV, OG KLUBBENS MEDLEMMER 

 FORBEDRE ARRANGEMENT AV KLUBBENS STEVNER 

 UTARBEIDE HANDLINGSPLAN FOR 2017 SOM FRAMLEGGES PÅ ÅRSMØTET 

Organisasjon og kontaktinformasjon 

Styret 
Navn Funksjon Tlf. E-post 

Hans Martin Leder 97708178 hansmartin@tpk.no 

Brit Lindebrekke Nestleder 48095891 brit.lindebrekke@gmail.com 

Jan Nørbech Kasserer 98626070 jan@tpk.no 

Ingfrid Vevik Sekretær 45481248 ingfrid@tpk.no 

Sanimir Handanagic Skyteoppmann 99274904 sanimir@tpk.no  

Asle Kolstad Utdanningskontakt (1. vara) 91865312 asle@tpk.no  

Morten Haagenstad Banemester Buran (2. vara) 40640652 morten@tpk.no 

Ragnar Thyholt Banemester Jonsvatnet (3. vara) 95053031 ragnar@tpk.no 
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Oppmenn 

Navn Funksjon Tlf. E-post 

Lars Gøran Pettersen Oppmann luft 90080057 lars@tpk.no 

Bjørn Martin Bruun Oppmann bane 91322324 bjornmartin@tpk.no 

Bjørn Teigseth Oppmann felt 91130522 bjorn@tpk.no 

Morten Andresen Oppmann svartkrutt 90767115 mortenandresen@tpk.no 

 

 

Andre verv 

Navn Funksjon Tlf. E-post 

Magnus Strømdal Leder valgkomité 92063538 Magnus.Stromdal@uninett.no 

Rune K. Hansen Medlem valgkomité 91897683 runekristian@tpk.no 

Ronny Bjerkan Medlem valgkomité 93217434 Ronny.bjerkan@ramirent.no 

Stig Roar Hansen Vara valgkomité 98800120  

Cecilie Kirkhaug Revisor  94870409  

Line Strømdal Revisor 72560674  

Rune Kristian Hansen Webansvarlig 91897683 webmaster@tpk.no 

Jan Nørbech Forretningsfører/ 

medlemsreg. 

98626070 jan@tpk.no 

Asle Kolstad Sikkerhetskurs/ 

nybegynnere 

91865312 asle@tpk.no 

Bjørnar Elgsæther Ordenskollegiet   

Bjørn Teigseth Ordenskollegiet 91130522 bjorn@tpk.no 

Bjørn Jakobsen Ordenskollegiet 99563955 Bjørn.jakobsen1@gmail.com 

Arve Dispen Ansvarlig elektronikk 73592989/73979685 arve.dispen@ntnu.no 
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Oppgaver og ansvar ved verv i TPK 

Leder 

 Leder klubbens møter og er sammen med det øvrige styret ansvarlig for klubbens 

drift.  

 Leder og koordinerer arbeidet i styret, fordeler oppgaver og følger opp arbeidet i 

utvalg og komiteer. Er også klubbens representant ovenfor overordnede 

idrettsmyndigheter. 

 Leder sørger for, sammen med nestleder, innkallelse til styremøter medlemsmøter og 

årsmøter. 

 Leder har ansvar for, sammen med kasserer, å holde orden på klubbens økonomi. 

 Leder kontrollerer og anviser alle bilag som skal utbetales. 

 Leder har et overordnet ansvar for at klubben drives etter klubbens lover og 

forskrifter. 

 Skriver styrets årsberetning. 

 Henter post og videreformidler den til styret. 

Nestleder 

 Er klubbens leder når leder melder forfall. 

 Har ansvaret for oppsett av dommere og funksjonærer, samt innkalling til klubbens 

stevner. 

 Ansvaret for klubbens Håndbok og arrangementshåndbok. 

 Har ansvar for resultatservicen i og utenfor klubben. 

Kasserer 

 Har ansvar for å informere styret om klubbens økonomi. 

 Sørger for ut- og innbetalinger. 

 Skal, sammen med styret, utarbeide budsjett. 

 Sende inn rapportskjema til NIF (medlemstall) innen tidsfristen. 

 Sende inn rapport til Lotteritilsynet. 

Sekretær 

 Sender ut innkalling til styremøter og årsmøter, etter avtale med leder. 

 Skriver referat fra styremøtene. 

 Har ansvar for klubbens arkiv og alle kontrakter. 

 Ansvarlig for skriving av brev på vegne av klubben ved behov. 

Skyteoppmann 

 Er leder for skyteutvalget som består av skyteoppmann og oppmenn luft, bane, felt, 

svartkrutt. Arrangere møter for skyteutvalget etter behov. 

 Skrive årsberetning som skal inneholde en oversikt over medaljer i forbindelse med 

klubbens deltagelse/aktivitet i klubbmesterskap, kretsmesterskap, Midt-Norske 

mesterskap og Norgesmesterskap, og andre prestasjoner. 

Skyteutvalget 

 Utarbeider budsjett knyttet til sportslig aktivitet for kommende sesong. 

 Sette opp forslag til terminliste som sendes til kretsen i henhold til gjeldende frister. 

 Sette opp liste for klubbmesterskap.  

 Sette opp lag for alle NM–øvelser, eventuelt arrangere uttaksskytinger. 

 Ivaretar klasseføring. 
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 Ansvar for premiering og medaljer av klubbstevner/klubbmesterskap 

 Oppfølging av vandretrofeer 

 Sørge for organisering av treningsgrupper og oppfølging av disse. 

 Kvalitetssikring av stevnearrangementer 

 Ansvar for tilrettelegging av de ulike skyte programmene 

 Bidra til å gjøre de ulike skyte programmene kjent for nybegynnere og andre. 

Oppmenn 

Bane: 

 Ansvarlig for, sammen med skyte oppmannen, tilrettelegging av alle baneprogram 

som skytes på 25/50 m 

 Ansvar for at det finnes skivemateriell til elektronikkskivene og pappskiver 

 Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre baneprogrammene kjent for 

nybegynnere og andre 

Luft: 

 Sørge for at gass og luftflaskene fylles og holdes i orden. 

 Ansvar for at det finnes skivemateriell til elektronikkskivene. 

 Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre baneprogrammene kjent for 

nybegynnere og andre 
 

Felt: 

 Ansvar for at det finnes skivemateriell og annet utstyr til bruk i feltløypa. 

 Ansvar for vedlikehold av feltløypa (dugnader). 

 Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre feltprogrammene kjent for 

nybegynnere og andre 

Svartkrutt: 

 Leder for Svartkruttgruppa og dens aktiviteter 

 Ansvar for organisering av svartkruttskyting i klubben (kun utendørs). 

 Innkalles til nybegynnerkurs for orientering om øvelsen svartkrutt. 

 Selvstendig uttak av skyttere til NM. Skriver egen årsberetning. 

Utdanningskontakt 

 Overordnet ansvar for kompetanseøkning i klubben 

 Pådriver for rekruttering av aktive skyttere fra nybegynnertreningene. 

 Bidra til å gjøre de ulike skyteprogrammene kjent for nybegynnere og andre. 

Banemestere Buran og Jonsvatnet 

 Ansvar for, sammen med assistenter, å holde skytebaner og klubbhus i forsvarlig 

stand, samt sørge for forbruksmateriell som lyspærer – kjøkkenutstyr – tørkepapir – 

såpe mm. 

 Ansvar for vedlikehold / nybygging / innkalling til dugnader og føring av 

dugnadsprotokoll. 

 Ansvar for utstyr på banen som: skiverammer – stiftemaskiner - stifter – pappskiver 

med innstikk – klisterlapper avtrekksvekter, målekasser og resultatkort. 

Banemestrene bør samarbeide om innkjøpsordninger (skivemateriell for eksempel). 

 Ansvar for oppbevaring/vedlikehold av teknisk utstyr som finnes på banen eller i 

klubbhus (elektroniske skiver m.m). 

 Informere styret om arbeidsoppgaver som er utført / må eller bør gjøres, og holder 

styret à jour om budsjettsituasjonen. 
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 Sette opp budsjett for vedlikeholdsarbeid 

 Ansvar for klubbens GSM-låsesystem og oversikt over utdelte nøkler. 

 Ansvar for utlån av baner og innsending av oversikt til kasserer. 

Valgkomité 

 Komitéen består av leder, to medlemmer og en vara 

 Valgkomiteens formann innkalles på første styremøte på nytt kalenderår hvor styret 

bistår komiteen. 

 Valgkomiteen bør bestå av klubbens aktive eller andre som kjenner klubben og 

miljøet godt. 

 Valgkomiteens innstilling til nye tillitsvalgte legges fram på årsmøtet. 

Regnskapsfører 

 Fører regnskap og rapporterer økonomisk status på styremøtene eller når leder måtte 

forlange.  

 Sørger for revisjon av regnskapet senest 2 uker før årsmøtet.  

 Vervet har delegert anvisningsfullmakt fra leder og krever inn medlemskontingent 

samt innbetaler krets- og forbundskontingent innen gitte frister.  

 Ajourfører medlemslister basert på innbetaling av medlemskontingent.  

 Ansvarlig for utsendelse premiering.  

 Ansvar for ajourføring av medlemsregister.  

 Ansvar for føring av bilagsmapper / kontoføring til hjelp for kasserer.  

 Utarbeider budsjett, og på årsmøtet legge frem regnskap og budsjett. 

Revisor 

 Revisor skal sammen med regnskapsfører og kasserer gjennomgå klubbens regnskap 

m/bilag og skrive egen revisorberetning til årsmøtet. 

Andre som ikke velges, men utpekes av styret 

 

Klubbens webansvarlig: 

 Oppdatere klubbens nettside ved behov 

Baneassistenter på Buran og Jonsvatnet: 

 Velges ikke på årsmøtet, men utpekes av styret. 

 Skal være tilgjengelig for banemester i forbindelse med arbeidsoppgaver/dugnad på 

banen og i feltløypa. 

 Tilkjennes kjøregodtgjørelse etter attestasjon fra banemester. 

Ansvarlige for nybegynnerkurs og - treninger (mandager på Buran): 

 Ledere for nybegynnere hver mandag de første 6 måneder etter kurs. 

 Ansvar for opplæring og gjennomføring av treningene. 

 Får dekket reiseutgifter for kjøring til og fra treningene. 

Ansvarlige for rekrutteringsskyting og - treninger (Kolstad): 

 Ledere for rekrutteringsskyttere. 

 Ansvar for opplæring og gjennomføring av treningene. 

 Får dekket reiseutgifter for kjøring til og fra treningene. 

  

Dommere og assistenter. 

 Stevneleder honoreres med kr. 50,- for hver stevne. 
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 Dommere i klubben honoreres med kr. 50,- for hvert stevne de er med som 

dommere. 

 Resultatansvarlig. Megalink operatør, honoreres med kr. 50,- for hver stevne 

 Assistenter som står på liste over frivillige funksjonærer honoreres med kr. 50,- for 

hver stevne 

Trenere for treningsgrupper (med ansvar for organisering av treningen): 

 Trenere for grupper som opprettes på tirsdager, onsdager og torsdager på Buran, 

Kolstad eller Jonsvatnet.  

 Har ansvar for å lede treningen en gang pr. uke. 

 Får dekket reiseutgifter for kjøring til og fra treningene 

 Utarbeider eget budsjett. 

 Skyter ikke selv under treningen. 

 Leverer rapport over deltagende skyttere i treningsgruppen, kvartalsvis sammen med 

reiseregning. 

Ordenskollegiet: 

Statutter for æresmedlemsskap og livsvarig medlemsskap 

§ 1. FORMÅL. 

Æresmedlemskap og livsvarig medlemskap er klubbens høyeste utmerkelser. De kan utdeles 

til stemmeberettigede medlemmer som har gjort en særlig innsats for klubbens virke, formål 

og kameratskap, eller etter særlige sportslige prestasjoner. 

§ 2. RANGERING OG OMFANG AV TILDELINGEN. 

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse. Kravene skal være høye og en 

helhetsvurdering av kandidaten skal ligge til grunn. 

Livsvarig medlemskap er klubbens nest høyeste utmerkelse. Kravene skal være høye, men 

utmerkelsen kan gis for innsats innen et snevrere felt enn det som kreves for æresmedlemskap. 

§ 3. TILDELING. 

Ordenskollegiet tildeler hedersbevisningene og er suverene i sine avgjørelser. Klubbens styre 

og enkeltmedlemmer kan fremme skriftlige og begrunnede forslag på kandidater senest innen 

utgangen av kalenderåret. 

§ 4. HEDERSTEGN. 

Som synlig tegn på tildelingen følger for æresmedlemskap en orden i gull med mottagerens 

navn og "Æresmedlem" gravert rundt klubbens emblem. Denne orden kan bæres av 

innehaveren på årsmøter, årsfester og ved høytidelige anledninger. Æresmedlem tildeles også 

et jakkemerke i gull. Dette er en klubbnål med krans av eikelauv. I tillegg et diplom. 

Livsvarige medlemmer tildeles tilsvarende jakkemerke i sølv, og et diplom. 

§ 5. INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL ORDENSKOLLEGIET. 

Ordenskollegiet skal bestå av 3 medlemmer som har lang aktiv innsats i klubben og lang 

ansiennitet. Kollegiet innstiller selv nytt medlem som velges av årsmøtet for 3 år av gangen. 

Kollegiet velger selv sin talsmann. Dersom medlem i ordenskollegiet skulle være inhabil i 

avgjørelser, trer varamedlem inn. 

Varamedlem til kollegiet er til enhver tid styret v/leder, nestleder og sekretær. 

§ 6. KONTINGENT. 

Æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er fritatt medlemskontingent. 

§ 7. IKRAFTTREDEN. 

Statuttene og revisjoner vedtas av årsmøtet. 

Vedtatt på årsmøtet 28.11.94. 

 

  



11 

 

Rekrutteringsskyting 

Norges Skytterforbund inviterer alle landets skytterklubber til å arrangere rekrutteringsskyting for 

ungdom t.o.m. 20 år. Konkurransene kan arrangeres som åpne stevner innlagt i andre nasjonale eller 

interne konkurranser, eller som en avslutning på et begynnerkurs i skyting. Programmet kan også 

skytes under en vanlig trening dersom man ønsker det, men da må man bestemme på forhånd at det 

skal skytes rekrutteringsskyting. Det er rekrutteringsskyting i alle NSFs fire grener (Rifle, Pistol, 

Lerdue og Viltmål). Rekrutteringsskytingen har hatt en stor utvikling de siste årene.  

Deltakerne trenger ikke være medlem av klubben for å delta i rekrutteringsskytingen. Resultater fra 

skytingen sendes inn til NSFs kontor. Alle resultater (kun bestenotering for de som skyter flere ganger 

i løpet av året) tas inn i resultatlistene som legges ut på nettet, og som oppdateres jevnlig. 

De som skyter over de resultatkravene som er satt i hver klasse/øvelse, er kvalifisert til å få 

rekrutteringsmerker.  

Gjeldende regler og oppdaterte resultatlister finnes på www.skyting.no. 

Medlemskap 

TPK ønsker at alle medlemmer skal være aktive som skyttere og delta aktivt i forbindelse med 

dugnader og øvrig drift av klubben.  

Styret legger stor vekt på at sporten vår blir utøvd og profilert på en måte som er i tråd med klubbens 

formålsparagraf og målsetting. I en klubb som TPK skal det være høyt under taket med plass for alle 

former for deltagelse og med gjensidig respekt for hverandre. Personer som ikke kan innrette seg etter 

lover, regler og målsettinger som gjelder, er ikke ønsket i skyttermiljøet. Sikkerhet er særdeles viktig 

i all skytesport. 

Alle kan i utgangspunktet bli medlem av TPK. Vilkårene for å ha tilgang til, og å benytte klubbens 

baner er at medlemskontingent er betalt og at vedkommende har gjennomført og bestått klubbens 

sikkerhetskurs basert på NSFs ”Begynnerkurs i pistolskyting”, som normalt avvikles 3 ganger i året. 

Ingen tillates å delta på klubbens treninger og stevner før sikkerhetskurs er gjennomført, eller at 

tilsvarende kan dokumenteres fra annen klubb eller virksomhet og er godkjent av styret. Klubben har 

satt en nedre grense på 16 år for deltakelse på sikkerhetskursene, og personer under 18 må ha skriftlig 

samtykke fra foreldre/foresatte. I luftpistol er det tilrettelagt for rekrutteringsskyting for ungdom fra 

10-20 år, og det er ønskelig at foreldre eller andre foresatte kan følge de yngste rekruttene under 

treningen den første tiden.  

Kursavgift: 

Sikkerhetskurs Kursavgift 

Vanlig 1500 

Student/honnør 1200 

 

Kursavgiften inkluderer alt kursmateriell og ammunisjon til kurset. Tilgang til organisert trening i 6 

mnd. fra kursstart (medlemskap i 6 mnd.). Hver enkelt må stille med eget hørselsvern og skytebriller. 

Ved ønske om videre medlemskap må innmeldingsskjema fylles ut og sendes inn. Slike skjema finnes 

på www.tpk.no. 

http://www.skyting.no/
http://www.tpk.no/
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Medlemskontingent 

Medlemskontingent TPK STSK NSF Pris 

Hovedmedlem 835 50 300 1185 

Medlemmer over 67 år 600 50 300 950 

Uføre 600 50 300 950 

Familiemedlemskap (felles 

adresse) 

600 50 200 850 

Ungdom    100 

Junior (t.o.m. 20 år)    100 

 

Kontingenten er vedtatt todelt, med en klubbkontingent som fastsettes av årsmøtet, og i tillegg 

innkreves den til enhver tid gjeldende obligatoriske kontingent, lisens og lignende fra øvrige 

organisasjonsledd. Av medlemskontingenten betales kr 300,- til NSF og kr 50,- til Sør-Trøndelag 

skytterkrets for alle medlemmer over 20 år. 

Alle medlemmer betaler full kontingent med unntak av Livsvarige og Æresmedlemmer som har fri 

klubbkontingent, men betaler NSF og kretskontingent. 

Dette får du igjen for kontingenten 

 Skivemateriell på banen. 

 Ammunisjon til innkjøpspris ved felles bestilling (når du har eget våpenkort). 

 Delvis dekning av startavgift til mesterskap etter søknad. 

 Ammunisjonssalg til nybegynnere og andre for organisert trening på banen. 

 Et godt miljø som du selv i stor grad kan medvirke til, og som gir avveksling, trening, 

konkurranse og spenning. 

 Fri benyttelse av skytebaner etter gjennomført opplæring 

 

Deltagelse på NM 
Dette kan være dekning av (avhengig av klubbens økonomi) følgende: 

 startavgiftt individuelt og for lag 

 reisedekning 

 dekning av oppholdsutgifter 

 medaljebonus individuelt og for lag 

 Med mindre skyteutvalget kommer til, at den som melder seg på til NM åpenbart ikke har nok 

erfaring til slik deltakelse, dekker klubben startavgift for alle påmeldte. 

 Deltagere kan søke om dekning av reise og opphold. Juniorer og ungdom prioriteres. Satsene 

fastsettes av styret ut fra disponibelt budsjett. 

 All utbetaling skjer etter at alle NM-er er ferdig slik at vi ikke får overskridelse av klubbens 

budsjett. 

 medaljebonus i NM klasse, åpen, menn, SH, kvinner, junior ungdom (gull kr. 1000,00) 

 medaljebonus i NM klasse veteran (gull kr. 500,00) 

 medaljebonus i NM lag: medaljebonus på lag i NM med kr. 500,- pr. lagdeltaker (1.500,- pr. 

Lag). Dette gjelder kun for lag gull, men uansett klasse (menn, kvinner, åpen klasse veteran osv.) 

 Gjelder både for NSF og NSU skyttere. 
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Normalt er det ingen begrensning for deltakelse - eller krav til oppnådd resultat fra NM arrangører. 

Så lenge startavgift betales sier arrangør ok. til alle som melder seg på. 

Men Trondhjems pk. Har egne kjøreregler for deltakelse.  

Det stilles ikke kvalifiseringskrav til de som ønsker å delta i NM og betaler startavgiften selv, men 

for alle som ønsker å delta skal de 5 punktene kunngjøres på klubbens hjemmeside. 

 

1. Skyteoppmannen informerer på klubbens hjemmeside om frist for intern påmelding. 

 

2. Den interne påmeldingen skal inneholde navn og f.data på utøveren slik at skyteoppmannen 

kan melde skytteren på i rett klasse. 

 

3. Skyteoppmannen sørger for samlet påmelding til arrangør med innbetaling av startavgift 

individuelt og lag. 

 

4. Utøvere som uteblir fra deltakelse uten gyldig grunn (legeattest eller annen akseptabel årsak) 

må betale startavgift tilbake til klubben. Dette gjelder også startavgift for lag hvis vedkomne 

er tatt ut på lag. Betales ikke startavgift tilbake til klubben vil vedkomne ikke bli tatt ut til ev. 

senere NM-deltakelse. 

 

5. I tilfelle akseptabel forfallsgrunn ordner skyteoppmannen med arrangør om tilbakebetaling av 

startavgift. Arrangør aksepterer for eksempel legeattest. Men det kan også tenkes andre 

akseptable grunner. 

 

Startavgift på åpne stevner fra og med april 2015  

 

Stevnetype: 

A: Vanlig 1/3 dels premiering etter premietabell.  43%   kr. 100,00 

A: Halvfelt 1/3 dels premiering etter premietabell. 18%   kr.   50,00 

B: Spesialpremiering som kan være en vandrepokal eller lignende.  kr.   50,00 

C: Ingen premiering. Startavgift       kr.   50,00 

TPKs Ungdommer og juniorer er fritatt for startavgift    kr.     0,00. 

 

TPKs Ungdommer og juniorer får refundert startavgift betalt hos andre klubber mot kvittering. 

Gratis ammunisjon til ungdom og juniorer.  
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Buran pistolbane (25m): 

10 standplasser med elektroniske skiver eller pappskiver. 

Åpen hele året, men restriksjoner i bruken om sommeren. 

Banen er godkjent for skyting med cal. 22 – 38 spl. NB! Mantlede kuler ikke tillatt!  

All treningsskyting på elektroniske skiver, skal foregå med cal. 22. LR 

All skyting skal foregå fra standplass. 

Fri benyttelse av klubbens våpen cal.22 LR på organiserte treninger. 

Alle skal skrive seg inn i protokoll før skyting starter. 

Jonsvatnet pistolbane (25m og 50m): 

40 standplasser 25m og 10 standplasser 50m. 

Alle kalibre, også alle typer svartkruttvåpen. NB! Magnum ikke tillatt! 

Åpen hele året.  

Alle skal skrive seg inn i protokoll før skyting starter. 
 

Jonsvatnet pistol feltløype: 

10 faste standplasser varierende avstand 10-100 meter. 

Alle kalibre også alle typer svartkruttvåpen og pistol magnum.  

Åpen hele året, veien brøytes for snø. 

Alle skal skrive seg inn i protokoll før skyting starter. 

Kolstad luftbane (10m): 

Luftbane med 10 elektroniske skiver 

10 moderne klubbvåpen til utlån på organiserte treninger. 

Åpen mandag til torsdag fra 1. september til 1. mai. Eldre CO2 våpen disponibel for alle på 

banen, også utenom organisert trening. 

Alle skal skrive seg inn i protokoll før skyting starter. 
 

Instrukser og retningslinjer for bruk av baneanlegg 

Baneinstruks 

Godkjent baneinstruks, sikkerhets- og ordensregler er oppslått på standplass og skal være lest og 

forstått av alle brukere av banen. Styret kan gi utfyllende/innskjerpende bestemmelser i tillegg til 

nevnte instrukser. 

Skyteleder 

All organisert trening skal ledes av skyteleder. Turnusliste for skyteledere og stevneansvarlige settes 

opp av styret. Egen instruks/veiledning er utgitt for skyteleder.  

Våpen og ammunisjon 

På mandager til torsdager vil det være cal.22 våpen til utlån for trening på Buran. Likeledes selges det 

cal.22 ammunisjon til treningsbruk på banen. Skyttere uten eget våpen/våpenkort tillates ikke å bringe 

med seg ammunisjon fra banen. Ubenyttet ammunisjon oppbevares på godkjent måte av klubben. Kjøp 

av større kvanta ammunisjon cal.22 (kasser à 5000 skudd) kan koordineres som en felles anskaffelse 

og må betales og overtas omgående av hver enkelt kjøper(må ha våpenkort for angjeldende kaliber) 

ved mottak. Klubben/styret tar ikke på seg ansvar for oppbevaring av mer ammunisjon enn beregnet 

til bruk for nybegynnere og medlemmer uten eget våpen. 

Mer info om TPKs baneanlegg finnes på klubbens nettside: www.tpk.no. Spørsmål kan rettes til 

styret: styrem@tpk.no  

 

http://www.tpk.no/
mailto:styrem@tpk.no
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Baneutleie 
 

Utleie av baner kun etter skriftlig søknad til banemester/styret, eller til den som har fullmakt av styret 

til å leie ut. Leietager må oppgi fakturaadresse med referanse/navn på den som er ansvarlig for 

leietager. Kasserer har ansvar for å sende faktura snarest mulig, og kontrollerer at leien blir betalt 

som avtalt. Prisene omfatter bruk av TPKs skiverammer, men leietaker må holde skivemateriell selv, 

eventuelt betale ekstra for skivemateriell. Leien inkluderer vasking og renhold i TPKs lokaler på det 

enkelte baneanlegg, Rydding av standplass og uteområder utføres av leietaker før baneanlegget 

forlates. Kun leietaker har bruksrett for det tidsrom som er avtalt. 

Banemester Buran: morten@tpk.no 

Banemester Jonsvatnet: ragnar@tpk.no  

 Pris pr. time Pris pr. dag 

25m, 50m og feltløypa Jonsvatnet 350 2000 

25m og 50m Jonsvatnet 350 1700 

25m Jonsvatnet 300 1300 

50m Jonsvatnet 150 700 

Feltløypa Jonsvatnet 200 800 

Buran      inkl. elektronikk 250 1000 

Kolstad   inkl. elektronikk 250 1000 

Leie av klubbhus Jonsvatnet Kontakt styret for avtale 
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TRENINGSTIDER 

Organisert trening for baneskyting foregår i hovedsak på Buran i vinterhalvåret og ved Jonsvatnet 

i sommerhalvåret. Noen treningsgrupper har spesiell avtale om bruk av anlegget på Buran i 

sommerhalvåret. Ring banen på Buran når man forventer at det er folk i 

klubblokalet 73529240 for å reservere plass på treningsgruppene. 

Skyttere som av spesielle grunner ønsker å benytte Buran i sommerhalvåret må kontakte styret for 

godkjenning. 

  BURAN / JONSVATNET KOLSTAD 

  Tidsrom Ansvarlig Tidsrom Ansvarlig 

Mandag 

17:00-21:00 

Nybegynnere* 

Liste over standplasser/tid*** 

Asle Kolstad    

Tirsdag 

18:00-20:00 

Åpen for alle (ta kontakt med 

ansvarlig på forhånd første gang) 

20:00-22:00 

Ta kontakt med ansvarlig på 

forhånd første gang 

Bjørn Martin Bruun 

  

  

Øyvind Rødseth 

Snorre Lenes 

18:00-20:00 

Åpent for alle, men 

rekrutter har førsterett 

til å trene. 

 

Obelix Barbala 

Onsdag 

18:00-20:00 

Åpen for alle (ta kontakt med 

ansvarlig på forhånd første gang) 

20:00-22:00 

Liste over standplasser/tid*** 

Rune Kristian Hansen 

 

Bjørn Teigseth 

    

Torsdag 

18:00-20:00 

Liste over standplasser/tid*** 

  

20:00-22:00 

Liste over standplasser/tid*** 

Gudmund Koran 

 

  

Bjørn Teigseth 

18:00-20:00 

Åpent for alle, men 

rekrutter har førsterett 

til å trene. 

 

Obelix Barbala 

  

Søndag 

17:00-20:30 

Liste over standplasser/tid*** 
Bjørn Teigseth     

*Trener inne på Buran hele året unntatt i sommerferien 

** Kun i sommerhalvåret når feltgruppa trener ved Jonsvatnet 

***Liste med treningstider og standplassreservering henger på banen 

Følg med på www.tpk.no for info om treningsgrupper og evt. endringer i tidspunkt. 
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KONTAKTPERSONER TRENINGSGRUPPER 

Navn Gruppe Sted Tlf. E-post 

Asle Kolstad Mandager Buran(nyb.) 91865312 asle(a)tpk.no 

Gudmund Koran Torsdager Buran(nyb.)    

Bjørn M. Bruun Tirsdager Buran  bjornmartin(a)tpk.no 

Obelix Barbala Tirsdager og Torsdager Kolstad   obelix(a)barbala.com 

Rune K. Hansen Onsdager Buran  runekristian(a)tpk.no 

Bjørn Teigseth 

Torsdager 

Søndager 
Buran   

bjorn(a)tpk.no 

  

Følgende personer fra TPK har gjennomført trener 1-kurs i regi av Sør-Trøndelag skytterkrets: 

Asle Kolstad, Paul Eidsaunet, Roar Moe, Rune Kristian Hansen 

 

Følgende personer fra TPK har gjennomført trener 2-kurs i regi av Sør-Trøndelag skytterkrets: 

Rune Kristian Hansen, Obelix Barbala 

Skyteprogrammer 

TPK arrangerer trening og konkurranser i de fleste programmer (ISSF) for pistol og revolver. En kort 

beskrivelse av programmene er gitt på hjemmesiden, tpk.no 

  



18 

 

LOV FOR TRONDHJEMS PISTOLKLUBB 

Lov for Trondhjems Pistolklubb, stiftet 29.2.1940, midlertidig oppløst 13.11.1940 og 

rekonstituert 3.10.1945, med senere endringer, senest av 11.3.2013. Godkjent av Sør-

Trøndelag idrettskrets i mars2013 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§ 1 Formål 

(1) Trondhjems pistolklubb formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF). 

 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Spesielt vil 

klubben arbeide for å:  

 lage et godt miljø hvor interesse for og ferdighet i pistolskyting og tilhørende aktiviteter 

kan øke  

 sikre at pistolskyting kan skje med størst mulig grad av sikkerhet  

§ 2 Organisasjon 

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

(2) Klubben er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 

(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i 

Trondheim kommune, og er medlem av idrettsrådet i Trondheim. 

(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov 

gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov. 

§ 3 Medlemmer 

(1) Alle som aksepterer klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan 

bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de 

økonomiske forpliktelsene til klubben og andre organisasjonsledd i NIF. 

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til 

idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan 

påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. 

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 

regelverk og vedtak. 

(5) Ved innmelding oppgis personalia, kontaktinformasjon og om søkeren før har vært eller 

er medlem av klubber/lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Medlemskap i klubben er først 

gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Kontingent følger regnskapsåret, som 
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er fra og med 01.01 til og med 31.12. 

(6) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

(7) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt 

medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt 

medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

(8) Idrettslaget skal føre medlemslister.  

(9) Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 

deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 

Medlemmer til og med fylte 20 år betaler en lavere kontingent. Medlemmer som skylder 

kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret 

strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 

kontingent er betalt. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, 

arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og 

utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det 

velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller 

færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen.  

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 

manglende oppfyllelse av bestemmelsen.  

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i 

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 

fullmakt.  

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller 

ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i 

laget.  
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(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 

samme konkurranse.  

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger 

innenfor sitt arbeidsområde.  

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært 

årsmøte i idrettslaget. 

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og 

til å fremme forslag under årsmøtet. 

(8) Medlemmer som skylder kontingent, har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke 

være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder 

kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i klubben. Hvis medlemmet 

ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra 

klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og 

gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget.  

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang 

kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. 

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et 

eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. 

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget 

(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet 

ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en 

juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke 

for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, 

ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.  
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(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 

§ 9 Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller 

i sidelinje så nær som søsken  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 

noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet 

i idrettslaget. 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker 

sete.  

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 

gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 

annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 

til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til 

avgjørelse. 
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(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et 

flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag 

til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det 

fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal 

alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en 

rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt 

budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.  

III. ØKONOMI 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. 

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i 

regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge 

kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, 

og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.  

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

(6) Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 

opplyses i note til årsoppgjøret.  

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets 

størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et 

særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

§ 13 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett 

eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret 

senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med 

forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 

ikke kan behandles.  

(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er 

vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 

stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

§ 14 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av 

idrettslaget. 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

(1) Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette medlemskontingent. 
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8. Vedta idrettslagets budsjett 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

    a) Leder og nestleder 

    b) 3 styremedlemmer: sekretær, kasserer og oppmann, samt 3 varamedlemmer som skal 

være: 1. vara: Utdanningskontakten, 2. vara: Banemester Buran, 3. vara: Banemester 

Jonsvatnet. 

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

    d) 2 revisorer  

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 

    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

   g) Valg av medlem til skyteutvalget i tillegg til skyteoppmann valgt under punkt 10.b. 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 

forhold til stemmetall. 

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.  

(4) Faste medlemmer av styret og varamedlemmer velges for to år. Andre tillitsvalgte velges 

for ett år, med unntak av medlem til ordenskollegiet, som velges for tre år. For å sikre 

kontinuitet i styret velges styremedlemmene etter følgende mønster: Leder, sportslig 

koordinator, kasserer og første varamedlem velges når årstallet er et oddetall. Nestleder, 

sekretær og andre varamedlem velges når årstallet er et partall.  

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. 

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke 

inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 

enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis 

ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
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fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og 

etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte  

(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak av årsmøtet i klubben. 

b) Vedtak av styret i klubben. 

c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer. 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan 

henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det 

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 

minimumsdeltakelse. 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 

innkallingen. 

§ 18 Klubbens styre 

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom 

årsmøtene.  

(2) Styret skal: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 

samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 

e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  

f)  Løse klubbens oppgaver, jfr. § 1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen 

måte ivareta klubbens og medlemmenes interesser. 
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(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. 

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 

(1) Valgkomiteen, som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben etter innstilling fra 

styret, skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, 

med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å 

tre ut av valgkomiteen.  

(2) Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer 

opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i 

forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan,  

jf. § 15 pkt. 9. 

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og 

grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets 

godkjennelse jf. § 19. 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

§ 21 Lovendring 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha 

vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt 

av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er 

begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 

motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.  

 § 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs 

(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 

For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets overskytende midler etter 

avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, 
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skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til 

behandling av saken. 

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det 

mister således sitt medlemskap i NIF.  


