
 

 

 

 

Årsmelding for 2018 

 

Styret har hatt fire styremøter i 2018, samt god informasjonsdeling pr meldingstjenesten Messenger. 

Det har vært godt oppmøte på styremøtene, og arbeidsoppgavene har blitt fordelt i styret og 

arbeidet målrettet for å få utført. Eg vil få takke styret for jobben som har blitt gjort, og framgangen 

vi har hatt.  

Medlemstallet i Hjørungavåg Pistolklubb fortsetter å auke. Vi har holdt to nybegynnerkurs i 2018, ett 

på våren, og ett på hausten. Det var 18 deltakere på disse kursa. Den 31.12.2018 var det registrert 98 

medlemmer, som er ei auke på 11 frå det som var i 2017.  

Klubben har investert i nye våpen. Det har blitt kjøpt to stk Hammerli X-Esse .22 LR, og to stk Sig 

Sauer 1911 9x19 mm. Dette har blitt tatt godt i mot av medlemmer og rekrutter, det har vore godt 

oppmøte på bana på tirsdager.  

Vi har fått en dommar til, Frode Paulsen har tatt utdanninga og dette gjer at vi har tre nasjonalt 

godkjente dommera. 

HJPK hadde meldt inn tre konkurranser til kretsen, av desse vart kun to stevner avholdt. Norgesfelt 

den 17. juni hadde 19 skyttere med 42 starter og Norgesfelt den 25. august hadde 13 deltakere med 

25 starter. Standardpistol som skulle ha blitt holdt den 16. september vart avlyst grunna kollisjon 

med feltstevnet på Sandane. 

Antall starter i konkurranser frå skyttere i Hjørungavåg Pistolklubb vokser jevnt. I 2016 var det 81 

starter totalt. I 2017 var det 127. 2018 vart et «all time high» for Hjørungavåg Pistolklubb, der 30 

skyttere hadde 205 starter totalt, veldig jevnt fordelt mellom felt (103 starter) og bane (102). Dette 

er en fantastisk vekst, og det viser at jobben med å få rekrutter videre ut fra nybegynnerkurs til 

konkurranser fungerer, for 13 av skytterene som deltok på konkurranser i 2018 var ikkje registrert 

med resultater i 2017 – altså nye skyttere!  

Dugnadsarbeidet har vore godt, men rundt norgesfelt konkurransene var det litt belastende på for få 

personer. Pistolklubben har bidratt med å rydda kratt framover mot 200 meter riflebana. 

Varmestova er no snart ferdig, det er isolert, og kledd vegger, samt lagt golv og lista. Takk til 

dugnadsarbeiderene i klubben og Emanuel Holmberg som har stilt opp med firmaet sitt 

Snekkergruppen AS.  

Klubbmesterskap vart holdt i øvelsene standardpistol (kun .22 LR) og norgesfelt. 

Standardpistol:  1. Leif-Jarle Tirevoll 2. Steinar Huneide 3. Frode Paulsen 

Norgesfelt fin. 1. Kjetil Høyme  2. Leif-Jarle Tirevoll 3. Steinar Huneide 

Norgesfelt mil: 1. Vegard Natvik 2. Frank Nykrem 3. Frode Paulsen 

Norgesfelt rev: 1. Leif-Jarle Tirevoll 2. Andrè Røyset 3. Frank Nykrem 



I løpet av året har det også vært skyttere som har skutt øvelsen NAIS. Skyttere som har oppnådd 
kravene til merker er:  

NAIS - Fin 

Skytter    Tidligere oppnådd  Resultat 2018  Mål 2018  Oppnådd mål 2018  

Bård Hagenes      228   220   Gylt merke  
Frode Paulsen   Gylt merke   270   240   Bronsemedalje  
Hans Olav Lee      223   220   Gylt merke  
Karsten Eiken       221   220   Gylt merke  
Kjetil Høyme      228   220   Gylt merke  
Leif Jarle Tirevoll     264   220   Gylt merke  
Steinar Huneide     284   220   Gylt merke  
Tore Dammerud     224   220   Gylt merke  

 

NAIS – Grov 

Skytter    Tidligere oppnådd  Resultat 2018  Mål 2018  Oppnådd mål 2018  
 
Frode Paulsen      196   200   Sølvmerke  
Steinar Huneide     253   200   Gylt merke 

 

Økonomi 2018 

Av inntektsposter kan vi trekke fram:   2018   2017 

Norsk Tipping      kr. 14168,66  kr. 9580,- 
Omsetning på standplass kontant og Vipps  kr. 56177,77  kr. 77790,- 
 (nedgangen her kjem truleg av at klubben i ei periode var uten grovpistoler pga utskiftninger) 

Av store utgifter kan det nevnes at klubben betalte: 

For baneleige til Hjørungavåg Skytterlag  kr. 7000,-  kr. 7500,-  
Til Møre og Romsdal Skytterkrets   kr. 5580,-  kr. 5160,-  
Kjøp av ammunisjon     kr. 28325,-  kr. 18985,-  
Kjøp av våpen      kr. 44995,80  kr. 10000,-  
Norges Skytterforbund     kr. 31119,-  kr. 25800,-  

 

Regnskapet viser et underskudd på cirka kr. 7000,- dette er på grunn av investering i nye våpen og 
innkjøp av ammunisjon som ved 31.12.2018 bandt opp en del penger. Saldo på konto pr. 31.12.2018 
var kr. 46140,15 

Styret har ikkje utarbeidet budsjett, men vil få litt utgifter mot ferdigstilling av varmestova som no 
kun mangler innredning. 

 

 

 

 



Valg 2019: 

1. Formann  Steinar Huneide På valg, tek gjenvalg for 1 år 
2. Nest formann  Robert Kjøde  På valg, tar gjenvalg som vara 
3. Styremedlem  Helge Notanes  På valg, tek ikkje gjenvalg 
4. Styremedlem  Frode Paulsen  På valg, nominert som nestformann 
5. Styremedlem  Marianne Thorseth På valg, tek gjenvalg 
6. Styremedlem  Kjetil Høyme  På valg, tek gjenvalg 
7. Styremedlem  Leif-Jarle Tirevoll På valg, tek gjenvalg 
8. Varamedlem  André Røyset  På valg, tek gjenvalg 
9. Varamedlem  Bård Hagenes  På valg, nominert som styremedlem 
10. Varamedlem  Raymond Baade På valg, tek gjenvalg 
11. Kasserar  Vegard Natvik  På valg, stiller sin plass disponibel 

 

Styrets innstilling er: 

Formann: Steinar Huneide 
Nest-formann og kasserar: Frode Paulsen 
Styremedlemmer: Marianne Thorseth, Leif-Jarle Tirevoll, Kjetil Høyme, og Bård Hagenes. 
Varamedlemmer: Raymond Baade, Robert Kjøde og André Røyset. 

Vi er en styremedlem i manko for fulltallig styre. Ta kontakt med formann dersom du har interesse 
for å bli med i styret i Hjørungavåg Pistolklubb, eller om du kjenner til noken som kan være 
interessert. Oppgaver som styremedlem er låseansvar 3-4 ganger i året på tirsdager, og nokre få 
styremøter. 

Valgnemnd på tre personer med leiar skal velgast av årsmøtet. 

 

Meldemskontingent for 2020 

Klubbkontingent for hovedmedlemmer er kr. 750,- som vart vedtatt på årsmøtet i 2017. Styrets 
innstilling er å la denne stå. Dette gjelder også pris for støttemedlem, kr. 450,- og ungdom/junior 
som er kr. 200,- 

Klubben er pålagt å betale Norges Skytterforbund kr. 300,- pr medlem over 20 år, og til Møre og 
Romsdal Skytterkrets kr. 60,- pr. medlem over 20 år.  


