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Styret har fra årsmøtet 6 februar i 2020 bestått av: 
 

Leder  Ulf B. Karlsen 
Nestleder Ruben Frantzen 
Sekretær Anders Dingstad 
Kasserer Roger Sommernes (trukket seg i løpet av perioden) 
Styremedlem Øystein Pedersen (trukket seg i løpet av perioden) 
Styremedlem  Trond Evenby 
Varamedlem  Richard Sønsthagen  
Varamedlem  Petter Nilsen 

 
Kontrollutvalget har vært Ole Morten Valø og Morten Andreassen. 
Varamedlemmene har fungert som faste styremedlemmer etter at de to styremedl. trakk seg. 
 
Medlemmer 
Totalt hadde vi 160 medlemmer registrert pr. 31.12.2020. Til sammenligning var det ved 
utgangen av 2019, 143 medlemmer. 3 medlemmer har meldt seg ut av klubben i løpet av 
2020. Netto tilgang nye medlemmer i 2020 er således 17 medlemmer, som viser en økt 
interesse for pistolskyting, og flere står på venteliste for å bli medlemmer. 
Vi har 10 kvinner registrert som medlemmer mot 11 ved utgangen av 2019.  
En viktig oppgave i året som kommer vil være å ivareta de nye skytterne, spesielt de yngste, 
slik at de kan utvikle sine ferdigheter og føle seg velkomne og ivaretatte. 
 
Prestenga Skyteanlegg 
Fulle av pågangsmot startet vi 2020 med å planlegge rehabiliteringen av ‘’hula’’. Etter en 
dugnad på nyåret og noen kveldstreninger de første månedene, gikk alt i lockdown i mars 
måned, grunnet Covid – 19.  
Likevel forventet vi vel at prosjektet kunne starte opp etter at vi var forespeilet at spillemidler 
kunne forskutteres etter godkjenning i juni. Dessverre viste det seg at den nye 
Fylkeskommunen, Viken, ikke hadde nok midler til at vi skulle få spillemidler i 2020. 
Vi måtte da ta en beslutning om å utelate elektroniske skiver i prosjektet, og ha fokus på å 
forbedre luftkvaliteten i hula. 
 
Banen ble så stengt i slutten av juni for å igangsette prosjektet. Vi startet opp med å gjøre en 
del rivningsarbeid og iverksette bestilling av nytt ventilasjonsanlegg, nytt tak på banen og ny 
lydvegg. 
 
På bakgrunn av smittevernstiltakene som har vært en stor begrensning for dugnader, har også 
egeninnsatsen blitt liten i perioden. Men vi fikk omsider ventilasjonsanlegget levert. Også nytt 
tak og ny lydvegg er kommet på plass. 
 
Nytt kjøkken har vi skaffet til veie og nytt HC toalett er etablert. 
 
Flere har bidratt med en skjerv egeninnsats, og vi kan nevne at vi har gjennomført støping av 
ny plate til ventilasjon, nye vegger og standplass er montert på banen, malerarbeider og ikke 
minst montering av all spiro til ventilasjon har foregått på dugnad. Takk til alle som har 
bidratt med stort og smått. 
 
Underveis har vi klart å innhente tilskudd i alt kr. 150.000,- fra Sparebankstiftelsen til Askim 
Sparebank. Disse pengen vil være kjærkomne når prosjektet nå blir ferdigstilt. 
 



Det som nå gjenstår, er i all hovedsak å skifte El-tavle og legge opp en del nye kurser. Samt 
idriftsettelse av ventilasjonsanlegget. Det siste må forberedes noe gjennom kravet til tilluft 
som må etableres gjennom kulverten / ‘’nødutgangen’’. 
 
 
 
 
Øvrige saker 
Skytterforbundet valgte i 2020 å bytte medlemssystem til Rubic. Vi vurderte i lang tid om 
ikke det mest riktige for vår del ville være å beholde systemet til Idrettsforbundet, Min Idrett. 
Men etter en del undersøkelser ser vi at det bare er et tidsspørsmål før vi må bytte uansett. 
Dette skyldes at det å stå utenfor Rubic vil medføre problemer med registrering til 
konkurranser. 
 
Samarbeidet med Politiet er avsluttet. Grunnen er Politiets krav om tilfredsstillende 
arbeidsmiljø for de ansatte.  
Vi vil derimot gjenoppta samarbeidet med NROF når vi kan åpne anlegget. 
 
I perioden har vi også fått en kollektiv innmelding fra ‘’Grovgruppa’’. Vi setter stor pris på at 
vi nå kan samle alle tidligere pistolskyttere fra klubben. Gruppas kapital på kr. 39.570,- er 
innbetalt Askim PK og vil bli motregnet kontingent for gruppas medlemmer.  
 
 
Ut over dette har styret jobbet med en del løpende driftssaker.  
 
Møter 
Det har vært avholdt 9 styremøter (de fleste på teams) og det er behandlet 57 saker i løpet av 
året. I tillegg har vi hatt noen uformelle møter angående hula. 
Videre har vi vært representert på Østfold skytterkrets sitt ting med 2 representanter. 
På Askim idrettsråd sitt årsmøte hadde vi ingen representanter. 
 
Kurs 
I første del av 2020 gjennomførte vi 3 sikkerhetskurs for nye medlemmer. Vi har fått mange 
forespørsler også i den perioden vi har holdt stengt, og disse står nå på venteliste. Ruben 
Frantzen, Trond Evenby og Ulf Karlsen har hatt ansvaret for gjennomføringen i 2020. 
 
Økonomi 
Klubben har etter hvert fått mer anstrengt likviditet etter hvert som prosjektet har løpt. På 
tampen av 2020 så vi oss nødt til å søke Indre Østfold kommune om lånegaranti for å etablere 
et lån hos DNB på kr. 250.000,-. 
 
Aktiviteter 
Deltagelsen på treningskveldene i starten av 2020 var god. Men etter nedstegningen har det 
kun vært noen få treningskvelder på lånt skytebane i Mysen. 
 
Klubbmesterskap har kun vært gjennomført i VM Grov,  
og Gullmedaljen her gikk til Trond Evenby med 485p, Sølvmedaljen gikk til Ruben Frantzen 
med 480p, og Bronse til Jarle Thorstensen med 473p. 
 
Vinterserien er gjennomført som tidligere år, med skyting i Hurtig fin og grov, og i Felt fin 
og grov, og denne ble vunnet av Ruben Franzen med totalt 1237p sammenlagt. 
 
Arnes Minnepokal ble ikke gjennomført som følge av nedstegning. 



 
Stevnedeltagelse.  
Det har vært noe deltagelse på Norgesfelt stevner i Mysen, Kongsvinger og Rømskog, og 
enkelte ivrige deltagere også på feltstevne på Rena. Her kan nevnes Anette Nordskogen med 
en fin 2.plass i Finfelt i sin klasse. 
 
Kretsmesterskap i 2020:  
Det har ikke vært noen deltagelse på noen kretsmesterskap fra vår klubb i 2020. 
 
Til slutt vil vi takke alle medlemmer og samarbeidspartnere for all tålmodighet i et sterkt 
amputert år. 
 
 
Styret i Askim Pistolklubb 


