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Styret har fra årsmøtet 9. mars i 2022 bestått av: 
 

Leder  Ruben Frantzen 
Nestleder Trond Evenby 
Styremedlem Anders Dingstad (sekretær) 
Styremedlem   Rune Haraldstad 
Styremedlem Jimmy Turhus 
Styremedlem  Tonje Horn Olsen 
Varamedlem  Øystein Nordli  
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 Leder:  Morten Sturtzel, Medl: Nina Huuse og Ole Morten Røed.  
Vara: Bjørn Herman Østlie 
 
Medlemmer 
Totalt hadde vi 219 medlemmer registrert pr. 31.12.2022. Til sammenligning var det ved 
utgangen av 2021, 176 medlemmer. 12 medlemmer har meldt seg ut av klubben i løpet av 
2022. Netto tilgang nye medlemmer i 2022 er dermed 43 medlemmer, som stadig viser en økt 
interesse for pistolskyting, og flere enn noen gang står på venteliste for å bli medlemmer. 
Vi har 15 kvinner registrert som medlemmer mot 12 ved utgangen av 2021.  
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 Skyte anlegg 
Vi har i løpet av året ferdigstilt det meste av oppussingen, blant annet HC-toalettet og 
kjøkkenet, slik at vi har fått utbetalt 150.000,- fra Sparebankstiftelsen. Representanter fra 
stiftelsen var på besøk da vi avviklet juleskytingen i desember, og de var veldig fornøyde med 
resultatet. 
 
Møter 
Det har vært avholdt 7 styremøter og det er behandlet 57 saker i løpet av året.  
For øvrig har ikke klubben vært representert i andre fora. 
 
Kurs 
I løpet av 2022 gjennomførte vi 6 sikkerhetskurs for nye medlemmer, med totalt 37 deltagere. 
Vi har fortsatt mange forespørsler fra folk som ønsker å begynne å skyte, og disse står på 
venteliste for 2023. Ruben Frantzen og Trond Evenby har hatt ansvaret for gjennomføringen i 
2022, og dette har gitt oss 47.750,- i kassa. Bra jobbet! 
 
Styrets økonomiske beretning 
Vi har fått gjennomført siste rest av oppgradering i hula, som utgjorde ca. 49.000,- , 
og vi fikk nedbetalt resten av lånet på slutten av året, med kr. 84.000,-, så da er vi også 
gjeldfrie.  
Årets regnskap viser at vi hadde inntekter på kr. 645.892,- og utgifter på kr. 430.818,- inkl. 
renter. Dette gir altså et overskudd på kr. 215.074,-. 
Styret ser seg meget fornøyd med at vi i løpet av 2022 har klart å nedbetale resten av lånet, på 
kr. 250.000,-, som vi måtte ta opp i 2021. 
Elektroniske skiver er vel det neste som står på ønskelisten, men her må vi nok spare opp litt 
mere egenkapital for å kunne gjennomføre dette. Vi har videreført søknaden for spillemidler 
også inn i 2023, men vet jo ikke om vi får noe midler derfra neste år heller. 
 



 
Aktiviteter 
Deltagelsen på treningskveldene har jo tatt seg opp igjen i 2022, uten at vi har noen eksakte 
tall på dette, men vi kan vel si at vi er på normalen igjen. Vi kom heldigvis i gang med 
treningskvelder igjen fra midten av januar, da covid-restriksjonene ble opphevet.  
 
 
Klubbmesterskap  
Det har vært avholdt klubbmesterskap i 12 øvelser i 2022. 
 
Vintercupen har vi også fått startet opp igjen, dog med litt laber deltagelse, da det var kun 2 
skyttere som deltok på alle fire øvelsene. 
 
Stevnedeltagelse.  
Det har også i 2022 vært en del deltagelse på Norgesfelt stevner i Mysen, og for øvrig noen 
som har deltatt på andre steder i landet. 
 
Kretsmesterskap:  
Det har ikke vært noen deltagelse på noen kretsmesterskap fra vår klubb i 2022. 
 
Til slutt vil vi takke alle medlemmer som har bidratt til å ha fått ferdig hula, og til alle som 
møter opp på treningskvelder og skaper et trivelig miljø. 
 
 
Styret i Askim Pistolklubb 


