
Innvier det nye anlegget
med et smell: - Vil gi
sporten et ordentlig løft
Stjørdal pistolklubbs splitter nye skytehall til 25 millioner kroner er ferdig
og klar til bruk. Allerede til helgen arrangerer klubben norgesmesterskap i
det nye anlegget.

Fra venstre: Sissel Pedersen (streamingansvarlig), Kristian Korsvik ( teknisk komite), Ruben Lindgren (dataansvarlig), Toralf
Pedersen (prosjektleder), og Finn Jarle Sørli (klubbleder og skyteteknisk ansvarlig). FOTO: ERIK HOÅS
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- Vi har fått alle godkjenningene på plass, både fra politi, kommune og teknisk
delegert fra skytterforbundet. Nå skal alt være klart til å ta imot over 100 utøvere når
vi arrangerer NM i rifle den 3. april. Det er et passende arrangement når vi skal teste
ut alt dette, smiler en fornøyd prosjektleder Toralf Pedersen i Stjørdal pistolklubb.

16. april i fjor ble det første spadetaket satt, og elleve måneder senere er Stjørdal
Pistolklubb sin splitter nye skytehall på Skatval til 25 millioner kroner ferdig og klar
til bruk.

- Planen var opprinnelig å bli ferdig før nyttår, men mye vann og fuktighet i høst
gjorde at arbeidet med taktekkingen ble forsinket. Å bygge dette komplekset på
under ett år synes vi uansett ikke er dårlig, sier Pedersen.

Sist oppdatert: 3 dager siden

Det nye skyteanlegget på Skatval består blant annet av to skytebaner, på henholdsvis 50 og 25 meter. FOTO: ERIK HOÅS



1600 kvadratmeter
MT Byggteknikk har utført grunnarbeidet, resten er i hovedsak gjort på dugnad.
Pedersen anslår at det er lagt ned rundt 12.000 dugnadstimer ved anlegget.

- 70 av medlemmene i klubben har deltatt, og det har vært mye jobb. Det har vært en
enorm dugnadsinnsats, sier han.

Bygget er på totalt 1600 kvadratmeter og inneholder blant annet et fellesområde,
undervisningsrom, kjøkken, garderober, toaletter, møterom, kontrollrom, og ikke
minst to fleksible skytebaner på henholdsvis 25 og 50 meter.

- Alt er bygd på fleksibilitet, og det vil gi skytesporten et ordentlig løft. Skyteskivene
er satt opp på hjul som vi kan skyve frem og tilbake, og dermed får man forskjellige
avstander, sier Pedersen.

Man har dermed mulighet til å skyte fra 10, 15, 25 og 50 meter.

Storskjerm i fellesområdet
I fellesområdet, eller publikumsområdet, er det plassert en storskjerm hvor det skal
kjøres videooverføringer av skytterne som er i aksjon på skytebanen. Dataansvarlig
Ruben Lindgren har hatt ansvaret for den tekniske biten rundt dette.



- Ettersom det ikke er tribuner her, tenkte vi at det er en god ide å kunne kjøre
videooverføringer, med både resultater og video av skytterne som vil vises på
skjermen i publikumsområdet. Det er gøy for publikum å se hva som foregår på
banene. Ved store stevner kan vi streame dette online, sier Lindgren.

Vil arrangere flere stevner
Leder i Stjørdal pistolklubb Finn Jarle Sørli, som har hatt ansvaret for det
skytetekniske, er også strålende fornøyd med det nye anlegget på Skatval.

– For oss medlemmer er dette et fantastisk helårsanlegg, og forhåpentligvis vil
rekrutteringen blomstre. I tillegg får vi markedsført oss for hele dalføret, og med NM
får vi vist oss frem for hele landet. Vi ønsker å fylle hallen med skyteaktiviterer og
arrangere flere stevner. Det skal klubben bli proff på, sier Sørli.

– Vi er totalt rundt 170 medlemmer i klubben i dag, og det tror jeg vil øke. Her har vi
alt av fasiliteter. Men vi er også avhengig av å skape et godt miljø her, legger Sørli
til.

Også de som ønsker å trene utenom faste treningstider har mulighet til å stikke innom
skytehallen.

– Man har mulighet til å ta et sikkerhetskurs, få adgangskort, åpne døren selv og
ordne seg slik at de kan skyte. Det vil være mulig frem til klokken 23 på kvelden, sier
Pedersen.

I fellesområdet er det montert en storskjerm der publikum kan følge med på skytingen ute på banene. FOTO: ERIK HOÅS



Etter hvert er planen også å komme i gang med tilbudet «Skyting for mestring», som
var en av betingelsene i de fem millionene klubben fikk i tilskudd fra kommunen.
Tilbudet er et samarbeid med kommunen, og skal gis til ungdommer som blant annet
sliter med konsentrasjonsevnen.

Også andre klubber vil få et tilbud om å trene og delta på stevner i hallen på Skatval.

– Flere klubber har signalisert at de ønsker å bruke anlegget og vi har et tilbud til
skytesporten i hele dalføret, både på pistol- og riflesiden. Dette er et tilbud som både
er ettertraktet og etterlengtet, sier Pedersen.

Store forventinger til helgen
Søndag skal 102 utøvere konkurrere i norgesmesterskap i rifle i skytehallen på
Skatval.

Noen dager før NM kommer elever fra skytelinjen ved Meråker videregående skole
og skal prøveskyte i det nye anlegget. I tillegg kommer 24 utøvere som skal

– Som prosjektleder er jeg kjempefornøyd. Alt det skytetekniske skal være topp, sier Toralf Pedersen. FOTO: ERIK HOÅS



konkurrere i landsfinale for veteraner dagen før NM.

Da skal alt fra lys og temperaturer til lyd og ventilasjon i anlegget testes.

– Vi er veldig spente og gleder oss til full brakke. Vi håper på å få flere store
arrangementer hit, og håper vi kan bevise at vi kan håndtere det, sier Pedersen.

Den nye skytehallen på Skatval til 25 millioner kroner er ferdig og klar til bruk. Anlegget er finansiert med tilskudd fra
kommunen, spillemidler og en dugnadspott. FOTO: PRIVAT
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