
 

 

 

 

 

 

Årsmelding for 2020 

 

Styret har hatt fire styremøter i 2020. Vi har også hatt god informasjonsdeling pr meldingstjenesten 

Messenger. Det har vært godt oppmøte på styremøtene og  vi har arbeidet målrettet for å få utført 

oppgavene. Jeg vil få takke styret for jobben som har blitt gjort, og samarbeidet vi har hatt.  

Medlemstallet i Hjørungavåg Pistolklubb har i 2020 hatt en nedgang fra 96 til 90 medlemmer. 

Nedgangen skyldes noe utflytting fra distriktet, ikke aktive medlemmer som har meldt seg ut samt at 

Corona-restriksjoner har satt en begrensning på aktivitet og rekruttering. 

Vi holdt to nybegynnerkurs i 2020. Til sammen 9 personer deltok på kursene. Det vil bli satt opp nye 

kurs når vi får påmeldte deltakere. 

Det har vært redusert innendørs aktivitet på luftpistol på grunn av Corona-restriksjoner. På tross av 

dette har vi kommet i gang med rekruttskyting for juniorer, og dette er veldig positivt. En stor takk til 

Leif-Jarle for å ha tatt tak der. 

Coronapandemien førte til at 2020 ble et veldig krevende år for å holde oppe aktiviteten. Vi klarte på 

tross av dette å holde ett stevne i Norgesfelt og ett stevne i Standardpistol. Vi klarte også å 

gjennomføre seks av våre klubbstevner i Norgesfelt i løpet av året, og oppmøtet var veldig bra med 

tanke på situasjonen. Godt jobba til gjengen som har arrangert konkurranser og står på! 

I 2020 hadde skyttere fra HJPK 42 starter på baneskyting, og 28 på felt. Dette er en stor nedgang fra 

2019 som skyldes at det meste av stevner ble kansellert på grunn av Coronapandemien, og at mange 

ikke ville delta på de få stevnene som ble holdt. 

 

 

 

  



 

Regnskapsrapport for 2020 

Kasserer har gått gjennom alle kontobevegelser, og plassert alle billag der dei skal være, alle utgifter 

og inntekter er korrekt mnd. for mnd.  

Saldo på konto pr 01.01.2020:  53 140,15 kroner. 

Saldo på konto pr 31.12.2020:  94 705,42 kroner. 

 

Kontoen viser for 2020 inntekter på totalt: 119 411,23 kroner. 
Kontoen viser for 2020 utgifter på totalt: 71 834,74 kroner. 

Dette gir et resultat på      47 576,49 kroner. 

 

I henhold til vedtak årsmøte 2019, skal halve overskuddet over på sparekonto.    

(Sparing til El-blinker) I følge vedtak er det i år 23 788,24 kr til sparekonto. 

Siden vi ikke har noen planer om større utlegg/innkjøp i år, er heile overskuddet overført til sparing. 

 

Saldo overført til Sparekonto 21.01.2021: 47 576,49 kroner.  

Saldo på Sparekonto                21.01.2021: 47 615,10 kroner. 

 

Kontant kasse 31.12.2020:  2220,-  

Det ble tatt ut 2400 fra kontantkassa for innskudd i bank. Dissene pengene lå i bilen under bilulykka 

til kasserer, og ble borte under omstendighetene. Derfor er 2400,-  ført opp som tapt. 

Vi har handla ammunisjon for totalt 10.125 kroner (fra XXL)  

Ammunisjonslageret viser etter opptelling en utsalgsverdi på 18 590,- 

Klubben har et visst svinn når det kommer til skudd. Noen er testskudd. 

 

22LR 50 skudd i pluss.  

9mm 400 skudd minus.  

38spec 50 skudd i pluss. 

357mag 50 skudd i pluss. 

 

Det er en bedring av føring av salgsbok og lagerbeholdning siden i fjord, men vi har fremdeles en vei 

å gå for at det skal bli slik vi vil ha det. 

• Namn på ansvarlig og dato skal alltid påføres. 

• Det skal påføres antall pakker som blir solgt, ikkje antall skudd. 

 

 

Omsetning VIPPS 

• Innbetalinger:  89  

• Omsetning:  18269,-  

• Gebyr:   411,29,-     

• Til konto:  17857,71,-  



Resultater klubbkonkurranser og utdeling av premier/merker: 

 

 

Klubbmesterskap Standardpistol 2020:    

1. Leif-Jarle Tirevoll 481  

2. Frode Paulsen 481  

3. Jan-Erik Årvik  315 
 
 

 

Norgesfeltcup 2020: 

Sammenlagt Finpistol Militærpistol Revolver 
Frode Paulsen Frode Paulsen 

Steinar Huneide 
Frode Paulsen Leif-Jarle Tirevoll 

Leif-Jarle Tirevoll Hans Olav Lee Andre Røyset 

Vegard Natvik Leif-Jarle Tirevoll Ola Grønnevet Frode Paulsen 

 
 
 

Skyttere som har oppnådd kravene til nye NAIS-merker:  

 

NAIS Fin: 

Skytter  
Tidligere 
oppnådd 

Resultat 
2020 

Mål 
2020 

Oppnådd mål 2020 

Frode Paulsen Sølvmedalje 286 260 Gullmedalje 

Leif Jarle Tirevoll Bronsemedalje 268 250 Sølvmedalje 

 

NAIS Luft: 

Skytter  Tidligere oppnådd 
Resultat 

2020 
Mål 
2020 

Oppnådd mål 2020 

Frode Paulsen Gylt merke 279 220 Bronsemedalje 

Karsten Eiken Gylt merke 223 220 Bronsemedalje 

Leif Jarle Tirevoll Gylt merke 246 220 Bronsemedalje 

Ola Grønnevet - 236 200 Gylt merke 

 
  



 

Valg 2021: 

1. Formann  Frode Paulsen  På valg, tar gjenvalg 
2. Nest formann  Steinar Huneide På valg, tar gjenvalg 
3. Styremedlem  Vegard Natvik  På valg, tar gjenvalg 
4. Styremedlem  Leif-Jarle Tirevoll På valg, tar gjenvalg 
5. Styremedlem  Marianne Thorseth På valg, tar gjenvalg 
6. Styremedlem  Bård Hagenes  På valg, tar gjenvalg 
7. Styremedlem  Hans Andrè Skarbakk På valg, tar gjenvalg 
8. Varamedlem  Andrè Røyset  På valg, tar gjenvalg 
9. Varamedlem  Raymond Baade På valg, tar gjenvalg 
10. Varamedlem  Hans Olav Lee  På valg, tar gjenvalg  
11. Kasserer  André Røyset  På valg, tar gjenvalg 

 

Styrets innstilling er: 

Formann: Frode Paulsen 
Nest-formann: Steinar Huneide 
Styremedlemmer: Marianne Thorseth, Leif-Jarle Tirevoll, Hans Andrè Skarbakk, Bård Hagenes, 
Vegard Natvik. 
Varamedlemmer: André Røyset, Raymond Baade, Hans Olav Lee. 

Benkeforslag til styret kan sendes til formann formann@hjpk.no eller mobilnummer 95830668. 

Valgnemnd på tre personer med leder skal velges av årsmøtet.  

Styret foreslår varamedlemmer med første vara som valgnemnd-leder.  

 

Medlemskontingent for 2022: 

Klubbkontingent for hovedmedlemmer er kr. 850,- som vart vedtatt på årsmøtet i 2019.  

Styrets innstilling er å beholde denne på kr. 850.  

Kontigent for sidemedlem kr. 450,- og ungdom/junior kr. 200,- blir også uendra.  
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