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Følgende tilleggsvedtekter er gjeldende for:
Norges Officerers Pistolklubb Haakonsvern (NOP – Haakonsvern).
Hvis noen av disse tilleggsvedtektene er i strid med Lovnormen til NIF er det alltid
Lovnormen som er gjeldende.
§3

Medlemmer

(1)

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
c) All innmelding av medlemmer til klubben skal godkjennes av styret
Alle forespørsler om medlemskap skal skje via Min Idrett.
d) Man kan ikke delta i klubbens aktiviteter før sikkerhetskurs er gjennomført.
Har medlemmet sikkerhetskurs fra før må dette dokumenteres.

(9)

Følgende medlemskategorier finnes i klubben
a) Hovedmedlem
b) Sidemedlem
c) Æresmedlem

Sidemedlemmer må være hovedmedlem i en annen klubb for å kunne bli tatt opp som
sidemedlem. (kontingent til Norges Skytterforbund og Vestland skytterkrets blir da betalt av
hovedklubb)
Æresmedlemmer utnevnes av årsmøte etter anbefaling av styret.
(10)

Medlemskontingent i NOP - Haakonsvern består av
a) medlemsavgift til klubben
b) avgift til Norges Skytterforbund
c) avgift til Vestland skytterkrets

(11)

Pressering av underpunkt (6). Ved manglende innbetaling 14 dager etter purringens
forfallsdato blir medlemmet utmeldt direkte.

(12)
§ 10

Ved ny innmelding, etter utmelding, vil det tilkomme et gebyr på 250 kr
Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
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(4)

Styremedlemmer er fritatt for medlemsavgift, kontingent til Norges Skytterforbund og
kontingent til idrettskretsen det året de er valgt (kalenderår)

(5)

Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent i NOP

(6)

Styremedlemmer som sitter sammenhengende i tre -3- år tilkjennes fritak fra
medlemsavgift, kontingent til Norges Skytterforbund og kontingent til Vestland
idrettskrets det første året etter at de har gått ut av styret.

(7)

Styremedlemmer som sitter sammenhengende i mer enn tre -3- år tilkjennes fritak fra
medlemsavgift, kontingent til Norges Skytterforbund og kontingent til Vestland
idrettskretsen de to -2- påfølgende årene etter at de har gått ut av styret.

(8)

Styremedlemmer er fritatt for startavgift i klubbkonkurranser.

§ 13 Utlån og garanti
Utlån av våpen
(1)
Kurs-elever og nye medlemmer, som ikke har egne våpen, kan låne klubb-våpen på
kurs/trening/konkurranse. Våpen blir medbragt til skytebane og er under oppsyn og
kontroll av et utpekt medlem av klubben.
(2)

Klubben har flere typer våpen for utlån til klubbens medlemmer. Pistol og revolver
kan lånes ut eller overlates til medlemmer som har gyldig våpenkort for tilsvarende
våpen (grovpistol). Våpen kan lånes ut inntil seks -6- måneder av gangen
(behovsprøvd)
Utlån av våpen er hjemlet i «Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv.
(våpenforskriften)»:
§86 Utlån fra forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon
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§ NOP -HOS 1 Kursavgifter
(1)
Kursavgift for sikkerhetskurs, revolverkurs og annen kursvirksomhet
fastsettes av styret etter fullmakt fra årsmøte
§ NOP -HOS 2 Dekning av utgifter til startkontingent/påmeldingsavgift/reise og
opphold/ev andre utgifter
(1) Medlemmet må representere NOP – Haakonsvern for å få støtte.
(2) Klubben setter av inntil 20% av klubbens overskudd, maksimalt 20.000, kroner til dekning
av utgifter til startkontingent/påmeldingsavgift/reise og opphold/ev andre utgifter.
(3) Klubbens medlemmer kan søke om dekning av reelle utgifter ved å sende en reiseregning
til styret innen 1. oktober det året utgiftene har påløpt.
(4) Styret vil prioritere tildeling av reisestøtte i henhold til mottatte søknader og avsatt sum.
(5) Støtte til deltagelse i NM/DM eller tilsvarende prioriteres.
(6) Støtte til å melde på lag prioritere

§ NOP -HOS 3

Skytebaner

(1)

Samtlige skytebaner som NOP-Haakonsvern benytter befinner seg på
militært område.
a) Disse er underlagt innpasseringsreglement for militært område
b) Personell som ikke innehar fast adgang til det militære område må følges
av personell som har fast adgang.
c) Alle medlemmer må forholde seg til de til enhver tid gjeldende
adgangs/innpasseringsreglene.
d) Ved brudd på reglene kan dette medføre utvisning av klubben.

(2)

Det er fotoforbud på de militære områdene hvor banene ligger

(3)

Kun personell som har fått nødvendig opplæring kan kvittere ut skytebanene
på veiene av klubben

(4)

Skytebaner Haakonsvern
a) Sikkerhetsrutiner for aktuelle skytebaner er utarbeidet av skytebanenes
eier og er slått opp på banen
b) Baneinstruks for aktuelle skytebaner er utarbeidet av Haakonsvern og
befinner seg i mappen som skytebanenøkkelen befinner seg i.
c) Varslingsrutiner for bruk av banen skal overholdes i henhold til
Baneinstruksen.

(5)

Skytebane Sjøkrigsskolen
a) Innpassering skjer ved kontroll mot medlemsliste som portvakten på
Sjøkrigsskolen disponerer.
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b) Sikkerhetsrutiner for aktuell skytebane er utarbeidet av skytebanenes eier
og er slått opp på banen
c) Baneinstruks for aktuelle skytebaner er utarbeidet av Sjøkrigsskolen og
befinner seg på banen
d) Varslingsrutiner for bruk av banen skal overholdes i henhold til
Baneinstruksen.
e) Det er kun tillatt å skyte med cal .22 på egne kulefangere, og skal ikke
benyttes mot normalt skivestativ
f) Det skal kun skytes med mantlet ammunisjon.

§ NOP -HOS 4
(1)

Godtgjørelse (ikke styremedlemmer)

Medlemmer som ikke er styremedlemmer kan godtgjøres med gaver eller fritak fra
medlemskontingent tilsvarende et -1- års medlemskontingent for særlig innsats i klubbens
drift, kurs, opplæring, vedlikehold m.v.
Hver slik innsats fremmes av styret og vedtas på årsmøte.

§ NOP -HOS 5

NOP-HOS sin Gruppe for Dynamisk Sportskyting

Norske Officerers Pistolklubb Haakonsvern (NOP-HOS) har utvidet sin aktivitet til å
omfatte dynamisk sportskyting. Klubben er innvilget medlemskap i Dynamisk
Sportskyting Norge (DSSN). For å organisere denne skyteformen i klubben er det
opprettet en dynamisk gruppe.
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Gruppen vil som minimum ha en leder og en sikkerhetsansvarlig. Flere
medlemmer kan utpekes ved behov. Leder av gruppen skal være fra klubbens
styre. Gruppen er ansvarlig for å drive og organisere klubbens aktivitet innen
dynamisk sportskyting.
Gruppens leder må være Range Officer (NROI/RO)
En sikkerhetsansvarlig må utpekes og må være medlem i DSSN. Gruppens
sikkerhetsansvarlige vil være ansvarlig for at alle medlemmer får avlagt
godkjent opptaksprøve og forsetter med å holde et tilfredsstillende
sikkerhetsnivå̊.
Gruppen har egne vedtekter for å regulere aktiviteten innen dynamisk
sportskyting.
Gruppens aktivitet reguleres av særskilte sikkerhetsregler og det kreves eget
sikkerhetskurs for å kunne delta i gruppens aktiviteter.
Det betales kontingent direkte til DSSN for medlemskap i gruppen. Den
enkelte skytter er selv ansvarlig for å betale denne til DSSN. Det er ingen
utgifter for klubben knyttet til å være medlem i DSSN.
Dynamisk gruppen vil organisere aktiviteter innen «Dynamisk pistol»
«Dynamisk rifle» og «Sivilpistol» iht. DSSN sine programmer.
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