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Styret har fra årsmøtet 7 februar i 2019 har bestått av: 
 

Leder  Ulf B. Karlsen 
Nestleder Arild Trobe 
Sekretær Anders Dingstad 
Kasserer Roger Sommernes 
Styremedlem  Rune Johansen 
Styremedlem  Trond Evenby 
Varamedlem  Richard Sønsthagen  
Varamedlem  Hang Ngoc Nguyen. 

 
Revisorer har vært Ole Morten Valø og Morten Andreassen. 
 
Medlemmer 
Totalt hadde vi 143 medlemmer registrert pr. 31.12.2019. Til sammenligning var det ved 
utgangen av 2018, 121 medlemmer. 9 medlemmer har meldt seg ut av klubben i løpet av 
2019. Netto tilgang nye medlemmer i 2019 er således 31 medlemmer, som viser en økt 
interesse for pistolskyting. 
Vi har 11 kvinner registrert som medlemmer mot 8 ved utgangen av 2018. Vi har dessverre 
ingen medlemmer under 20 år. Men planlegger å jobbe mer med ungdomsrekrutering når 
skyteanlegget er rehabilitert. 
En viktig oppgave i året som kommer vil være å ivareta de nye skytterne, slik at de kan 
utvikle sine ferdigheter og føle seg velkomne og ivaretatte. 
 
Prestenga Skyteanlegg 
På ekstraordinært årsmøtet 26 september i ‘’hula’’ ble det vedtatt å igangsette rehabilitering 
av skytebanen. Dette omfatter nytt ventilasjonsanlegg, elektroniske skiver og noe annen 
generell oppgradering. Prosjektet skal finansieres gjennom bruk av egenkapital, spillemidler, 
gaver og dugnad. Møtet ga styret fullmakt til å bruke klubbens egenkapital, samt foreta 
nødvendig låneopptak for å få gjennomført det planlagte rehabiliteringsprosjektet. 
 
Styrets arbeid i 2019 har i stor grad knyttet seg til planlegging av prosjektet og 
søknadsprosessen for tippemidler. Tildeling av spillemidler stiller også en del krav til søker 
som må på plass i forkant av behandling i kommune og fylke.  
Askim kommune anbefalte, og godkjente, vår søknad om spillemidler allerede i juni 2019. 
Etter sommeren har således arbeidet knyttet seg til å oppfylle kravene til videre søknad i 
fylket.  
 
En overraskelse var det, når vi ble klar over, at det ikke kunne dokumenters at skytebanen vår 
i ‘’hula’’ var godkjent av Politiet.  
I etterkant ble det foretatt en løpende kontroll fra Politiet som medførte flere pålegg, som 
måtte utbedres før en godkjenning kunne gis. 
Vi fikk likevel levert søknaden den 18 desember med forutsetning om at en godkjenning 
ettersendes før behandlingen skjer i Viken fylke senere i 2020. 
 
På nyåret 2020 er alle pålegg utbedret, og vi venter på ny kontroll fra Politiet. 
 
 
 
 
 
 
 



Øvrige saker 
Klubben har slitt med våpengarderoben. Mye klikk og forkilinger ved bruk. Alle våpen har 
vært levert for service og gjennomgang. Likevel har det ikke fungert optimalt. Styret valgte på 
bakgrunn av dette å gå til innkjøp av 2 nye Rugere Mark IV (22 cal) og en ny 32 topp til 
Walther GSP, da den gamle ikke lot seg sveise lengre. 
 
Elektronisk betalingsformidling er etablert med Izetle. 
 
Nye lamper og nytt lampeskjold ble montert på høsten. Noe som forbedret skyteforholdene 
betydelig. Vi takker Dynatec for hjelp til nytt lampeskjold. 
 
I forbindelse med dugnaden i 2019 ble det ryddet, vasket og vegger i kontordelen malt. 
Skyteanlegget ble stengt en uke i forbindelse med dugnad nå i 2020. Det ble også da ryddet 
og vasket. I tillegg ble noe arbeider gjort for å forberede nytt HC-toalett. På skytebanen ble 
det lagt nytt gulv og tak på standplass, i tillegg ble det bygget vegg for å skjerme 
ventilasjonsanlegget. Også noen av ventilasjonsrørene ble skiftet. 
Styret vil takke medlemmene for den fantastiske innsats de har vist ved hver dugnad som er 
blitt arrangert. Dette lover godt for den jobben som må gjennomføres i 2020. 
 
Vi må også nevne at et av våre medlemmer har bidratt med nye møbler til kontoret. Dette er 
også kjærkomment. 
 
Etter årsmøtet ble alle skytelederne invitert til et fellesmøte for gjennomgang av rutiner, og en 
praktisk veiledning for gjennomføring av programskyting og trening. 
 
Styret har fastsatt regler for hvordan skyting for unge skyttere skal gjennomføres. Nedre 
aldersgrense gjelder fra kalenderåret en fyller 12 år, gitt visse forutsetninger. 
 
Samarbeidet med Politiet fungerer fortsatt bra, og styret har hatt et fellesmøte hvor rutiner for 
bruk av anlegget er gjennomgått og fremtidige planer har vært presentert. 
I tillegg har vi nå begynt å leie ut fredagene til trening for NROF. 
 
I sommerhalvåret har vi vanligvis leid utebanen til Mysen PL, men vi har derimot ikke 
benyttet oss av den nå i 2019. For øvrig har vi et godt samarbeid med Mysen PL om blant 
annet de årlige feltstevnene på våren og om høsten. Vi har arrangert egne stevner med bra 
deltagelse fra andre klubber. 
 
Sommeravslutning for klubbens medlemmer ble arrangert 28 juni. 
 
Juleavslutning med jule-felt og pakker til alle, 28 deltagere, ble arrangert 16. desember. 
 
Ut over dette har styret jobbet med en del løpende driftssaker.  
 
Møter 
Det har vært avholdt 6 styremøter og behandlet 67 saker i løpet av året.  
I tillegg har vi hatt to – tre uformelle møter angående hula. 
Videre har vi vært representert på Østfold skytterkrets sitt ting med 2 representanter, og på 
Askim idrettsråd sitt årsmøte med en representant. 
Vi hadde også representanter på Skytterkonferansen til NSF på Gardemoen i Mai. 
 
 
 
 



Kurs 
Av kursaktivitet er det kun vårt interne sikkerhetskurs som ruller og går for de nye skytterne. 
Rune Johansen har som før hatt ansvaret for gjennomføringen av opplegget og oppfølgingen 
av de nye skytterne. 
 
Økonomi 
Klubben har god økonomi med en positiv utvikling også i 2019 som regnskapet viser. 
Årsaken til dette er økende medlemsmasse og større aktivitet på klubbkveldene. 
Styret mener vi nå er godt rustet til de planlagte innvesteringene i forhold til rehabilitering  
av skyteanlegget i 2020. 
 
Aktiviteter 
Deltagelsen på treningskveldene har vært veldig bra, på høyde med fjoråret, og det har vært 
en økning i antall nye som har vært innom, 32 personer har gjennomført eller påbegynt 
sikkerhetskurset, i tillegg til at noen har overført sitt medlemskap fra andre klubber. 
 
Klubbmesterskap har også vært avviklet og det er blitt kåret totalt 16 klubbmestere som får 
sin velfortjente berømmelse på årsmøtet. 
 
Vinterserien er avholdt og vinneren er kåret. Det ble registrert 29 deltagere med smått og 
stort i årets serie. Vinterserien består av fire skytinger, hurtig fin og grov, og felt fin og grov. 
Alle poengsummene summeres (innertreff telles for rangering), og den som har flest poeng 
totalt vinner. Dette ligger nå inne som en årlig foreteelse, og vi håper denne vil gå i mange år 
fremover. 
 
Arnes Minnepokal ble vedtatt opprettet som en vandrepokal og vil gå hvert år så lenge styret 
bestemmer. Skytingen består av ca. 5 skytinger (kan variere) på felt programmet. De tre beste 
resultatene sammenlagt teller. Det kan benyttes et hvilket som helst våpen, men det er den 
første tellende omgangen som resultatføres. 
I årets konkurranse om denne pokalen, var det totalt notert 20 deltagere og en verdig vinner 
som får sitt navn og poengsum inngravert i pokalen. 
 
Stevnedeltagelse.  
4 skyttere deltok på NM felt og spesialfelt på Dagali. Her utmerket Ruben Frantzen og Ole 
Morten Valø seg med god skyting. Ole Morten Valø tok sølv i finfelt for klassen V55 med 97 
av 99 poeng. Ruben Frantzen endte på en tiende plass i klassen Magnum 2, kun 1 poeng bak 
vinneren. 
Ole Morten Valø deltok også i NM for luftpistol på Selbu i klassen V55. 
3 av våre skyttere deltok på feltstevne i Øverby i Strømstad 22 april.  
9 skyttere har deltatt på Norgesfeltstevner i Mysen, Sarpsborg, Fredrikstad og Rømskog.  
Det har også vært skyttere rundt om på banestevner, foruten våre egne stevner som vi har 
arrangert. Nærmere bestemt to Hurtig stevner og to Felt stevner på vår- og vinterstid i hula.  
 
Av resultater fra feltløypa på Vårspretten i Mysen kan nevnes  
Arild Trobe 1.plass i fin klasse B 
Ruben Frantzen 2. plass i militær klasse B, 1. plass i revolver klasse C og 1 plass i magnum 2 
For øvrig god deltagelse av mange fra APK. 
 
Under Trollfelten på høsten nevnes følgende resultater: 
Ole Morten Valø 1. plass i fin klasse B, og 3.plass i Revolver klasse C. 
Ruben Frantzen 3. plass i fin klasse C, 2. plass i revolver klasse B 
For øvrig god deltagelse av mange fra APK. 
 



 
 
 
 
 
 
Vi har også fått noen kretsmestere i 2018:  
Ole Morten Valø tok Gull på både Finpistol og Grovpistol i V55 
Ole Morten Valø tok Gull på Revolverfelt i V55 
Bjørn Kristensen tok Gull på Luft 60 skudd, i klasse menn. 
Øvrige medaljer i kretsmesterskapene: 
Ole Morten Valø tok Sølv både på Luft og på Standard i V55 
Anders Dingstad tok sølv på både Finfelt og Grovfelt i V55 
Anette Nordskogen tok bronse på Finfelt for kvinner 
Ruben Frantzen tok bronse på både Magnum 1 og Revolver i åpen klasse. 
 
Til slutt vil vi takke alle medlemmer og samarbeidspartnere for et fint og innholdsrikt år, og 
gleder oss til det som skal skje i 2020. 
 
 
Styret i Askim Pistolklubb 


