
 

 

 

 

 

 

Årsmelding for 2021 

 

Styret hadde to styremøter i 2021. Vi har også hatt god informasjonsdeling pr meldingstjenesten 

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

Medlemstallet i Hjørungavåg Pistolklubb har i 2021 hatt en nedgang fra 90 til 88 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 ett nybegynnerkurs i 2021, og 4 personer deltok på kurset. Et nytt kurs er planlagt i løpet av 

våren. 

Vi fikk i 2021 utført en etterlengtet oppgradering av skytebana vår med nye sandvoller bak skivene 

og på sidene av bana. 

Coronapandemien førte til at 2021 ble et år med veldig lite stevner og aktivitet i vårt distrikt. HJPK 

var til gjengjeld veldig aktive og holdt 4 stevner i Norgesfelt, 1 stevne i T96-Felt og 1 stevne i  

Standardpistol. I tillegg til dette holdt vi flere klubbstevner i Norgesfelt i løpet av året. Oppmøtet var 

veldig bra med tanke på situasjonen. Godt jobba til gjengen som har arrangert konkurranser og står 

på! 

I 2021 hadde skyttere fra HJPK bare 5 starter på baneskyting, og 78 på felt. Dette er en stor nedgang 

fra 2020 på bane som skyldes at det meste av stevner ble kansellert på grunn av Coronapandemien. 

Deltagelsen i felt var meget bra, og skyldes at HJPK arrangerte mange stevner. 

Vi søkte i 2021 om støtte fra Sparebanken Møre og Sparebank 1 til å kjøpe inn en luftpistol til 

rekrutter. Vi fikk innvilget 10.000 med SBM, og 3.000 med SB1. I tillegg får vi ca 3.500 i spillermiddler 

for dette kjøpet, samt momsrefusjon. Totalt sett en gratis luftpistol pluss ca 5.000 i støtte. Dette viser 

at det vil være lønnsomt å søke støtte for investeringer opp mot juniorer. 

 

 

 

  



 

Regnskapsrapport for 2021 

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 01.01.2021: 94 705,42 kroner. 

Saldo på konto pr 31.12.2021: 89 483,24 kroner. 

 

kontoen viser for 2021 inntekter på totalt: 157 381,54 kroner. 
kontoen viser for 2021 utgifter på totalt: 115 027,23 kroner. 

 

Dette gir et resultat på 42 354,31 kroner. 

 

I henhold til vedtak årsmøte 2019 ang sparing, skal halve overskuddet over på sparekonto for 

fremtidig kjøp av elektroniske skiver.  

I følge vedtak skulle det for 2021 overføres 21.177,15 kr til sparekonto. 

Siden vi ikke hadde planer om større investeringer ble det ført over mer til sparekonto. 

 

Saldo overført til Sparekonto  04.01.2021: 36 291,31 kroner.  

Ny saldo på Sparekonto               04.01.2021: 83 906,41 kroner. 

 

Kontant kasse 31.12.2021:  1400,-  

 

Vi har handla ammunisjon for totalt 17343,- kroner. 

Ammunisjonslageret viser etter opptelling en utsalgsverdi på 15 830,- kroner 

Klubben hadde et lite svinn når det kommer til skudd.  

22LR. Alt OK  

9mm 150 skudd i minus. Ok 

38spec. Alt Ok 

357mag. Alt Ok 

 

Omsetning VIPPS, 118 innbetalinger, omsetning 21 920,-  Gebyr 383,88,- 

  



 

Resultater klubbkonkurranser og utdeling av premier/merker: 

 

 

 

Skyttere som har oppnådd kravene til nye NAIS-merker:  

 

 
 

 

 

  



 

Valg 2022: 

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 ikke gjenvalg. 
5. Styremedlem  Marianne Thorseth På valg, tar ikke gjenvalg. 
6. Styremedlem  Hans Olav Lee  På valg, tar gjenvalg 
7. Styremedlem  Hans Andrè Skarbakk På valg, tar gjenvalg 
8. Varamedlem  Andrè Røyset  På valg, tar ikke gjenvalg. 
9. Varamedlem  Raymond Baade På valg. 
10. Varamedlem  Bård Hagenes  På valg, tar ikke gjenvalg. 
11. Kasserer  André Røyset  På valg, tar ikke gjenvalg. 

 

Styrets innstilling er: 

Formann: Frode Paulsen 
Nest-formann: Steinar Huneide 
Styremedlemmer: Hans Olav Lee, Hans Andrè Skarbakk, Vegard Natvik, Jonas Liavåg og Eyvindur 
Nikulasson. 
Varamedlemmer: Jan Kåre Hovden, Lars Kristian Sollid, Ola Inge Grønnevet. 

Kasserer: Ola Inge Grønnevet. 

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.  

 
 

Hareid 06.03.2022 

 

Frode Paulsen 

Formann HJPK 

mailto:formann@hjpk.no

