Orientering om prosjekt
Skatval skytebane
Årsmøtet 21.4.22
Toralf Pedersen
Prosjektleder og BH representant

Desember 2019: Ordføreren orienterer om at de setter av 10 mill kr til skyttersporten.
Rammebetingelser for prosjektet gitt av årsmøtet:
1. Årsmøte 12.5.20 Vedtak: Årsmøtet vedtar at styret gis fullmakt til å tegne for et låneopptak i tråd med prosjektplanens
punkt 1.3.2.
2. Ekstraordinært årsmøte 25.2.21 Vedtak: Årsmøtet godkjenner et låneopptak på 3,2 mill kr ut over kostnadsrammen.
Mars 2020: Inngår avtale med Hell Felt og Perkuson.
April 2020: Miljøgeologisk undersøkelse. Miljøconsult starter sitt arbeid.
Juni 2020: Dispensasjonssøknad for å etablere ny skytebane i landbruksområde.
Juli 2020: Oppmåling og matrikkelføring gnr 40 bnr 128 og bnr 129
August 2020: Sverre Kvål og Eli Arnstad skjøter over eiendommene til Stjørdal pistolklubb. Omfattende arbeid med etablering
og sletting av heftelser.
Inngår avtale om bruk av vei med Skatval samfunnshus. Tinglyses. Inngår avtale med brødrene Dullum om bruk av vei i
anleggsperioden.
September/oktober/november: Omfattende møtevirksomhet med de politiske partiene i kommunestyret. «Vi tar et løft for
skyttersporten». Miljøprosjekt: Fjerne farlig avfall og fjerne lydforurensningen i området. Oppnår god tillitsbasert
kommunikasjon med de politiske partiene.
Fremmer søknad om tildeling av 6 mill kr samt søknad om at kommunen stiller selvskyldner for låneopptak i KLP.

Desember 2020: Stjørdal kommune bevilger 5 mill kr til Skatval skytebaneprosjekt. Krav om avtale med
kommunedirektøren om bruken av banen. Vi sendte straks forslag til avtale om skyting for mestring. Ikke besvart.
Oktober 2020: Søker om spillemidler i henhold til prosjektplan og kalkyler. Godkjennes av fylkeskommunen februar 2021,
men ingen tildeling i 2021.
Desember 2020 inngår samspillkontrakt med MT Byggteknikk.
Januar 2021 MT Byggteknikk innhenter anbud. Flere omfattende runder med anbudsgiverne.
Januar 2021 Stjørdal kommune stiller selvskyldnerkausjon for låneopptak i KLP frem til 31.12.2028.

Januar og februar 2021: Interne runder mellom styringsgruppe og prosjektgruppe om byggets størrelse, kostnader mm.
Stjørdal kommune vil vurdere sine vedtak på nytt om vi endrer forutsetningene. Kulturdepartementet vil kun gi tilskudd til
antall standplasser.
Februar/mars 2021: Vi bestemmer oss for å bygge 10 standplasser på 50 m og 15 standplasser på 25 m. Det gir mest
tilskudd i forhold til kostnad. Taket på 25 m senkes med 15 cm fordi hulldekket må være 40 cm tykt.
Hvor stor strømstyrke kreves til vårt anlegg? God del kommunikasjon med mange. Besluttet at Tensio setter opp ny 400 V
trafo nede ved fylkesveien. Vi betaler bidraget med kr. 306000. Tensio tilbakebetaler vel kr. 34000 høsten 2021.
10.3.21 underskrives lånekontrakten med KLP for et lån stort kr 18.032.000 med rentesats 1,047

16.3.21 underskrives avtalen mellom Stjørdal pistolklubb og MT Byggteknikk. Dette er en hovedentreprise hvor de tar grøft,
vei, bortkjøring av farlig avfall, sprengning, ringmur, bankett, vegger og tak. Vi tar resten: støping av gulv, bygging av yttervegg,
lydvegger, brannvegger, el, data, skyteteknisk, lys og ventilasjon.
Hensikten med å ta dette på dugnad var å få utformet alt i henhold til internasjonale spesifikasjoner for moderne skytebaner. I
ettertid seg vi at dette valget var svært viktig for resultatet. Skytebanen blir i dag omtalt av visepresidenten i NSF som den mest
moderne banen i Norge.
Undertegnede tildeles ansvaret som byggherres representant av styret. Jeg bygger opp den såkalte SHA-planen som angår et
overordnet ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Hver kontraktør har ansvaret for å bygge opp egen HMS-plan for arbeidet.
Multiconsult sitt arbeid: Utarbeider tiltaksplan for håndtering av forurensede masser på tomta. Godkjennes av kommunen i
januar 2021. Nye prøver av betongen tas for å kunne gjenbruke den i tomta. Graveplan utarbeides. Inngår avtale med mottak
av farlig avfall.
Utarbeider plan for avfallshåndtering som godkjennes av kommunen.
Inngås avtale med grunneierne om tilkobling til privat avløp.
April/mai 2021 innhenter tilbud på alt det tekniske. Flere firmaer innen hvert fag. Forhandlinger med flere av tilbyderne.
Klubbens leder deltok.
8.4.21 orienteres styringsgruppen om at IG er sendt (søknad om igangsettelse) 25 dokumenter. Søknaden innbefatter riving av
gammelt klubbhus og oppføring av ny innendørs skytebane.
Styringsgruppen orienteres om at det er inngått kontrakt med Bakken elektro, Rørleggertjenester, ABS Teknikk og Lås og
Montørservice.

Medio april 2021:Brødrene Halle starter arbeidet med grøfta fra fylkesveien opp til tomta. Bredbånd, strøm, avløp og vann.
Forpakter fremmer krav om erstatning utarbeidet av Landbruksrådgivningen. Jeg følger opp dette. Kravet fastsettes sent på
høsten 2021.
Juni 2021 forsøker Br. Halle å finne kommunens vannledning. Det leies inn spesialfirma som borrer under vegen. Finner
vannledningen nede i åkeren til Fiskvik. Tilkobles. Har søkt om reduksjon av tilkoblingsavgift for vann.
Klubbhuset fungerer som hvilerom og arbeidsbrakke. Vi tar renhold og dasstømming.
Mai/juni: Graveplanen følges og 210 tonn farlig avfall kjøres til deponi i Trondheim.
MT Byggteknikk holder sin framdriftsplan og Contiga transporterer og monterer byggelementer og tak ferdig rett over
fellesferien.
Høsten 2021 er våt. Taktekkerne sliter med å få lagt taket. Vi planerer gulv og legger isolasjon, plast og stål. Gjør klar for
støping. Det fortsetter å regne. Vi støper gulvene medio september og det fortsetter å regne.
Vi starter arbeidet med å bygge yttervegg og gesims. Svært omfattende arbeid som Stig leder. Dugnadsinnsatsen har avtatt
kraftig etter hvert som været blir dårligere og dårligere. Til slutt er det bare noen få igjen og jeg må konstatere at vi er 4 uker
etter skjema. Dette må vi hente inn igjen og avtaler med styret at vi må leie inn hjelp for å komme ajour. Dette er svært viktig
for å overholde kontraktene vi hadde med el, ventilasjon mm. Styret ber medlemmene betale inn kr 1000 for å støtte innleie av
snekkere. Noen betalte inn, andre ikke.

Ei gruppe med seniorer deltar aktivt utover høsten og vinteren: Bjørn Ligård, Knut Holan, Endre Hølaas og Tore
Hage. Dette blir bærebjelken i dugnadsgjengen og de bruker all sin ledige tid på banen. Uten disse – ingen bane.
Sigurd Endresen fikk ansvaret for tak og gjør en viktig jobb med å montere 162 lysstoffrør og 880 kvadratmeter
med Rockfon. Finn Jarle legger ned et enormt arbeid i bygging av kulefanger, sveising av rammer, tegning av
skytebenker mm. God hjelp av Kristian Korsvik. Lill-Tonje Brekstad Korsvik får på plass kjøkken, kiosk og møblerer
sosialt rom.
Ruben Lindgren legger ned en enorm innsats i å etablere datanettverket, kameraovervåking og lydanlegg.
Arbeider både natt og dag i lange perioder. Fikk etter hvert god hjelp av Rune Skaar og Leif Morten Laugen.

Konklusjon dugnad: Det innebærer høy risiko å bruke dugnadsarbeid i et så krevende prosjekt. 70 av klubbens
medlemmer har deltatt i dugnadsarbeid og det er over forventningene. Mange har gjort en kjempeinnsats, men
uten den eldre garde hadde hele byggeprosessen strandet. Vi har nå fått godkjent 12000 timer dugnad som utgjør
ca 4,1 mill kr.
16.3.22 får vi godkjenning av Stjørdal kommune
17.3.22 får vi politiets godkjenning.
Skytebanene er klare til bruk. Mye testing og opplæring fram til NM rifle 3.4.22. Masse ros. 7 tangeringer av
norsk rekord. Mange fine artikler i lokale media og på nett til NSF og lokale lag. Har ført til etterspørsel for bruk av
banene.

Veien videre

Dette gjenstår bygningsteknisk:

a. Retting av gulv i skytehallene.
b. Flytte dører
c. Bygge vindfang med rullestolrampe og parkering
d. Planere parkering (legge asfalt?)
e. Rive det gamle klubbhuset
Økonomi:

a. Ferdigstille regnskap for prosjektet (3 år)
b. Levere til kommunerevisjonen
c. Søke om mva ref.

d. Sende ny søknad på spillemidler
e. Følge opp tvistesaker
Annet:

Arbeide for sikker veiforbindelse til skytebanen.

Økonomien i prosjektet pr. 5.4.22
(Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet 12.4.22 se kontrollutvalgets
beretning)
Regnskap pr 5.4.22 kostnader eks mva…………………………… kr. 14803128,Kostnader i spillemiddelsøknad eks mva…………………………

kr. 16386956,-

Til rest for ferdigstillelse av prosjekt eks mva………………….....Kr. 1583828,Konklusjon:
1. Prosjektet har levert på tid. Oppstart 16.4.21 godkjent av kommunen 16.3.22 (11
md på et bygg på 1600 kvm.)
2. Prosjektet har levert på pris.

Grunnlag for utbetaling av mva refusjon og spillemidler
1. Anlegget har godkjenning fra kommunen
2. Regnskapet må være avsluttet
3. Regnskapet skal leveres til kommunerevisjonen i rett tid
4. Vedlegges dokumentasjon.
5. Ny søknad om spillemidler 2022.

Utbetalingen skjer:
1. Ventetiden på utbetaling av spillemidler har økt de siste årene. Rekordmange
søknader og høyere søknadssummer enn noen gang. Ventetiden er i gjennomsnitt
3,1 år.
2. Utbetaling av Mva. Her har de forskjellige regjeringene hatt forskjellig
utbetalingsprosent. Alt tyder på at nåværende regjering vil vedstå sine uttalelser
om 100 % refusjon av mva. Utbetaling kan skje august 2023 om vår søknad blir
godkjent.

Balanse pr. 5.4.22
Skytehall Skatval
Teknisk
Skyteteknisk
EL/DATA
Varige driftsmidler
Konto SMN
Sum eiendeler

2022
19 175 377,17

19 175 377
4 323 015
23 498 392

Egenkapital
6 035 002
Egenkapital
Utestående kreditorer
75 390
Kortsiktig gjeld
Lån KLP
17 388 000
Langsiktig gjeld
SUM gjeld
17 463 390
Balanse
0

Cash Runway
Gjeld
Renter
Tilskudd
Kontanter
Ferdigstillelse bygg
Driftsutgifter bygg
Klubbens inntekter
Kontanstrøm klubb
Kvartalsvis inntekt
Driftskostnader

Q2 2022
Q3 2022
Q4 2022
Q1 2023
Q2 2023
Q3 2023
Q4 2023
Q1 2024
Q2 2024
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
kr 17 388 000 kr 16 744 000 kr 16 100 000 kr 15 456 000 kr 14 812 000 kr 14 168 000 kr 13 524 000 kr 12 880 000 kr 12 236 000 kr 11 592 000 kr 10 948 000 kr 10 304 000 kr 9 660 000 kr 9 016 000
kr 86 940 kr 83 720 kr 80 500 kr 77 280 kr 74 060 kr 70 840 kr 67 620 kr 64 400 kr 61 180 kr 57 960 kr 54 740 kr 51 520 kr 48 300 kr 45 080
kr 830 000 kr 3 900 000
kr 8 300 000
kr 4 247 625 kr 2 519 905 kr 795 405 kr 74 125 -kr 643 935 -kr 528 775 kr 2 659 605 kr 1 951 205 kr 1 246 025 kr 544 065 -kr 154 675 -kr 850 195 -kr 1 542 495 kr 6 068 425
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kr 4 347 625 kr 2 803 625 kr 1 259 625

kr 715 625

kr 171 625

kr 457 625 kr 3 813 625 kr 3 269 625 kr 2 725 625 kr 2 181 625 kr 1 637 625 kr 1 093 625

kr 549 625 kr 8 305 625
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Årsmøtet må sette styret i stand til å løse oppgaven.
1. Bruk visjonen «Vi tar et løft for skyttersporten». (Skatval skytebane er et samfunnsprosjekt.
Samfunnet har brukt over 18 mill kroner på anlegget. Det forventes at vi er en samfunnsaktør)
1. Bygget er for både rifleskyttere og pistolskyttere og bygget har universell utforming slik at alle
kan delta.

2. Strategi: Skatval skytebane skal være et tilbud til rifle- og pistolskyttere i regionen.
3. Utarbeide handlingsplan for å håndtere utfordringene. Tiltakene må iverksettes nå og kan ikke
vente.
4. Årsmøtet må forsikre seg om at styret har tilstrekkelig kompetanse til å løse oppgaven. Årsmøtet
kan ikke laste styret om det nå iverksetter et arbeid uten tilstrekkelig kompetanse.
5. Årsmøtet må følge opp arbeidet og bør innkalle til ekstraordinært årsmøte i august 2022.
6. Årsmøtet må si som Gro Harlem Brundtland alltid sa: Husk at det er i fremtiden vi skal være resten
av livet. Det vil si at vi ikke har hverken tid eller krefter til å dvele ved fortiden.
7. Lykke til med et godt årsmøte.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Stjørdal pistolklubb uttrykker bekymring for klubbens økonomiske situasjon i de
neste 3 årene.
Vedtak:
I henhold til visjonen «Vi tar et løft for skyttersporten» og en strategi om å at klubben skal
gi et tilbud til rifle- og pistolskyttere i regionen, skal styret:
1. Utarbeide en handlingsplan.
For å kunne håndtere klubbens fremtidige økonomiske utfordringer skal det utarbeides
en handlingsplan med tiltak innen 20.5.21
2. I henhold til handlingsplanen skal tiltakene iverksettes umiddelbart.
3. Styret er pålagt å innkalle til ekstraordinært årsmøte ultimo august for å orientere
årsmøtet om hvilke tiltak som er iverksatt.

