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Styret har fra årsmøtet 1. juni i 2021 bestått av: 
 

Leder  Ruben Frantzen 
Nestleder Trond Evenby 
Styremedlem Anders Dingstad (sekretær) 
Styremedlem   Rune Haraldstad 
Styremedlem Jimmy Turhus 
Styremedlem  Steinar Nøkleby 
Varamedlem  Tonje Horn Olsen  
Varamedlem  Siw Hellerud 

 
Kontrollutvalget har vært Morten Andreassen og Gard Frydenlund, og Kim Varberg vara. 
I tillegg har Ulf B. Karlsen bistått med regnskapet. 
Valgkomiteen har bestått av John Niclas Karlsrud, Nina Huuse og Ulf B. Karlsen 
 
Medlemmer 
Totalt hadde vi 176 medlemmer registrert pr. 31.12.2021. Til sammenligning var det ved 
utgangen av 2020, 160 medlemmer. 10 medlemmer har meldt seg ut av klubben i løpet av 
2021. Netto tilgang nye medlemmer i 2021 er dermed 26 medlemmer, som viser en økt 
interesse for pistolskyting, og flere enn noen gang står på venteliste for å bli medlemmer. 
Vi har 12 kvinner registrert som medlemmer mot 10 ved utgangen av 2020.  
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 
Styret er kjempestolte av alle medlemmer som har vært med på dugnad, og bidratt til at 
‘’hula’’ ble ferdig til gjenåpning. Takk til alle som har bidratt med stort og smått. 
I juni var banen igjen klar for å tas i bruk etter oppussingen, og covid-restriksjonene endelig 
opphevet. Fortsatt er det noen småting som gjenstår å få på plass, men dette regner vi med 
løser seg etter hvert. 
 
Møter 
Det har vært avholdt 13 styremøter (de fleste på teams) og det er behandlet 93 saker i løpet av 
året. I tillegg har vi hatt noen uformelle møter angående hula. 
I oktober gjennomførte vi en samling for alle skytelederne, og 17 stk. deltok på dette. 
 
Kurs 
På slutten av 2021 gjennomførte vi ett sikkerhetskurs for nye medlemmer. Vi har fått mange 
forespørsler fra folk som ønsker å begynne å skyte, og disse står nå på venteliste. Ruben 
Frantzen og Trond Evenby har hatt ansvaret for gjennomføringen i 2021. 
 
Styrets økonomiske beretning 
Klubben har fått mer anstrengt likviditet etter hvert som prosjektet med oppgradering av hula 
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,-, og dette ble innvilget i 2021 og lånet utbetalt 
til vår konto. 
Vi har da fått gjennomført det aller meste av oppgradering, og alle utgifter til dette er nå 
belastet regnskapet. Resterende utgifter til dette fremkommer på budsjettet for 2022.  
Årets regnskap viser at vi hadde inntekter på kr. 320.722,- og utgifter på kr. 712.014,- inkl. 
renter. Dette gir altså et underskudd på kr. 391.292,-. 
Ser vi nærmere på tallene viser disse at vi har brukt kr. 488.354,- på oppussingen av hula i 
2021, og hvis vi regner med det vi brukte i 2020: kr. 409.330, har vi altså totalt brukt kr. 
897.684,- på renovering av hula.  



Dette må jo ses som et realt løft av kvaliteten på anlegget som helhet, og vi regner med å nyte 
godt av dette i mange år fremover. 
Styret anser med dette å ha holdt seg innenfor vedtaket som ble fattet på ekstraordinært 
årsmøte den 26.09.2019, med unntak av elektroniske skiver som vi ikke har fått innvilget 
nødvendig støtte til, fra sentralt hold. 
 
 
Aktiviteter 
Deltagelsen på treningskveldene etter oppstarten i juni 2021, tok seg gradvis opp igjen utover 
året, men med nye covid-restriksjoner på slutten, fikk vi dessverre ikke avhold årets jule-
skyting som pleier å trekke mange deltagere.  
I november ble det avholdt et kurs i våpen-pleie på Scandic hotell Brennemoen. Kursleder var 
Thor Solberg og dette var meget populært blant våre medlemmer. Det var ca. 15 deltagere 
med. 
 
 
Klubbmesterskap  
Det har vært avholdt klubbmesterskap i 10 øvelser etter gjenåpningen i juni. 
 
Vinterserien har vi ikke avhold, da det var både oppussing som pågikk og covid-restriksjoner 
som gjaldt. 
 
Arnes Minnepokal er heller ikke i år gjennomført som følge av oppussing og nedstegning. 
 
Stevnedeltagelse.  
Det har vært noe deltagelse på Norgesfelt stevner i Mysen, og på spesialfelt hos NOP/Dal og 
på Kongsvinger. 
 
Kretsmesterskap i 2021:  
Det har ikke vært noen deltagelse på noen kretsmesterskap fra vår klubb i 2021. 
 
Til slutt vil vi takke alle medlemmer og samarbeidspartnere for all tålmodighet i nok et sterkt 
amputert år. Vi satser på at 2022 blir et mer ‘’normalt’’ år. 
 
 
Styret i Askim Pistolklubb 


