Årsmelding 2020

Corona og skyting gikk fint på Haraland
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I.

GENERALFORSAMLINGEN FOR 2020

Generalforsamlingen for 2019 ble holdt i møtelokalet til BRL Rosenli 28. Mai 2020 kl.1900, tilstede
var 23 stemmeberettigede medlemmer.
Harald Håheim ble valgt som møteleder, som referent ble valgt Roy Wollvik. Møtet startet med et
minutt stillhet for medlemmer som gikk bort i skytteråret.
Generalforsamlingen ble gjennomført etter oppsatt dagsorden. Henning Thorsen og Bjørg Melhus
møtte fra Rogaland Skytterkrets, og sto for utdelingen av medaljer, diplomer og lagplaketter vunnet i
kretsmesterskap og distrikts mesterskap. I tillegg var det utdeling av klubbmedaljer, premier osv.
Valget ble gjennomført etter valgkomiteens forslag.

II.

Styret og andre funksjoner i året 2019
Verv
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vararep. 1
Vararep. 2
Revisorer/kontrollkomite

Navn
Harald Håheim
Roy Wollvik
Trond Fosse
Christine Hilde
Mats Økland
Eva Føreid
Leif Inge Thime
Arne Olav Flønes
Mats Amdal
Ole Morten
Larsen
Einar Frisvold
/Arild Stokka

Valgt 2019
X
X

X
X
X
X
X
X

Valgt 2020
X
Ikke på valg
X
X
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
X
X
X

Velges 2021
X
X
Ikke på valg
Ikke på valg
X
X
X
X
X (1år)
X (1år)

X

X

X (1år)

Vararep for revisorer (2 stk)
Valgkomitè

Hederstegn komitè
Hederstegn komitè
Hederstegn komitè
Rep. Kretsting
Rep. Kontaktutvalg
Vararep.
Kretsting/Kontaktutvalg

X
X
X
X
X

Per Hadland
X
Tor Inge Brokjøb
X
Leif Øverland
X
Harald Nilsen
Gunnar Halvorsen
X
Arnt Olav flønes
3 stk. Styret ber om fullmakt til å utnevne
representanter
3 stk. Styret ber om fullmakt til å utnevne
representanter
3 stk. Styret ber om fullmakt til å utnevne
representanter

X
X
X
X

(1år)
(1år)
(1år)
(1år)
X
Ikke på valg (3år)
Ikke påvalg (3år)
1 år
1 år
1 år

III.

Medlemskontingenter for året 2020
Kontingent
Menn og Kvinner f.o.m. det året en fyller 20 år
Pensjonister / Trygdede
Sidemedlem
Ungdom/Junior tom det år de fyller 19
Ungdom under 17 år (tom det år de fyller 16)
Familiekontingent (ektefelle/partner og skolebarn tom det år en fyller 18)
Etableringsgebyr / purregebyr

Pris [kr]
1050,900,690,150,100,1350,100,-

Medlemskontingenten for familie/senior/trygdede/pensjonister ble på årsmøte (2018) vedtatt å
heve med 150,- Kr. Dette ble gjort gjeldene fra og med 2019.
Medlemskontingenten inkluderer:
-

IV.

Kontingent til Norges Skytterforbund: kr.300.- pr. medlem over 20 år.
Til Rogaland -skytterkrets:
kr. 60.- pr. medlem over 20 år.
Totalt
kr. 360

Medlemsoversikt pr 31.12.2020
Det betales avgift til krets og forbund for medlemmer fra det året de fyller 20 år.

Kategori
Kvinner
0 – 15 år
5
16 – 30 år
8
30 – 50 år
11
51år 12
Totalt
36
Herav inkludert 13 Æresmedlemmer.

V.

Menn
7
30
71
117
225

Formenn i Stavanger PK
Navn
Arne Corneliussen
Magne Aanestad
Einar Fugeli
Arne Abel Lund
Arvid Simonsen
Terje Tranberg
Egil Gjerde
Terje Pedersen
Rolf Moen

Årstall
1932 - 1938
1939 - 1945
1946 - 1947
1947 - 1948
1949 - 1969
1969 - 1970
1971 - 1972
1972 - 1973
1974 - 1978

Harald Nilsen
Olav Karlsen
Harald Nilsen
Arnt Olav Flønes
Gunnar Halvorsen
Harald Håheim

VI.

Æresmedlemmer (Diplom og medalje)
Navn
Arne Corneliussen
Magne Aanestad
Arvid Simonsen senior
Arne Abel Lunde
Kurt M. Torgrimsen
Egil Gjerde
Harald Nilsen
Haldor Hinna
Kurt Bernhard Hansen
Finn Christenssen
Anders Inge Sæbø
Gunnar Halvorsen
Ståle Waagbø
Arnt Flønes
Arvid Simonsen Jr
Tor Inge Gudmestad
Leif Øverland
Arild Stokka
Rein Foss
Trond Fosse

VII.

1979 - 1980
1981 - 1982
1983 - 2010
2011 - 2014
2015 - 2018
2019 -

Hederstegn (Diplom)
Navn
Arnt Flønes
Ståle Waagbø
Andres Inge Sæbø
Gunnar Halvorsen
Rolf Moen
Liv Bratsberg
Arild Stokka
Tor Inge Gudmestad
Leif Øverland
Ann Kristin Tegle
Arvid Simonsen

Årstall

1992
1992
1996
2002
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2013
2013
2016

Harald Knoop
Geir Åge Sinnes
Trond Fosse
Tor Inge Brokjøb
Kenneth Eik Bjørheim
Hilde Holter

VIII.

Rekrutteringsskyting

Dette punktet er et løpende punkt i vår handlingsplan som er nedfelt i vår organisasjonsplan. Å
utdanne nye skyttere er, og blir viktig for vår idrett!
I 2020 har det som tidligere år vært jevn pågang med personer som ønsker å prøve pistolskyting.
Corona pandemien som har herjet landet siden 12 mars og fortsatte ut året har gjort det svært
vanskelig å drive pistolklubb/idrettslag. Det har vært nasjonale og kommunale forskrifter som ikke
alltid var til å forstå, spesielt for oss skyttere som tross alt står stille for oss selv, men ved å halvere
antall skiver fikk vi etter hvert lov allikevel og ettersommeren og høsten var det god aktivitet tross
alt.

Skyteskolen
Klubben vår har i alle år vært en bastion hva luftpistol skyting gjelder og har fostret mange
Norgesmestre. Det er viktig at vi tar vare på denne statusen, derfor ser styret det som en av sine
viktigste oppgaver å få opp en skikkelig skyteskole for ungdom der ungdommene ikke bare skyter
rekrutteringsskyting på tirsdagene, men blir med på stevner og føler tilhørighet og kameratskap i
trygge omgivelser. Dette arbeidet leder vår nestleder Roy Wollvik.
Skyteskolen for ungdom som vi startet opp i 2019 fikk en midlertidig bråstopp grunnet situasjonen i
2020. Opprinnelig skulle vi ha skyteskolen for ungdom våren og høsten 2020, men måtte utsette vårskolen til høsten. Da hadde vi 4 av 7 påmeldte som fullførte skyteskolen før det ble strengere
restriksjoner en periode, men alle 4 har skutt fast hver onsdag siden november.
Etter hvert har de 4 nye også fått møte de som gikk skyteskolen året før, og vi håper å få til en
kontinuitet i den organiserte ungdomstreningen. Foreløpig er det organisert trening hver onsdag,
men vi vil se på muligheten for å bruke tirsdagen dersom det passer for flere.
Ellers må vi fremheve arbeidet som Roy Wollvik sammen med ungdommene Milo, Kristin og
Mathilde utførte i sommer da de var med Idrettsrådet i regionen og arrangerte «1000-takk»
arrangementet der de viste frem pistolskyting i Tastahallen, Hundvåghallen og på Hinna. Noen av de
som gikk siste skyteskole, ble kjent med oss nettopp på disse «1000-takk» arrangementene i
sommer.
I tillegg var klubben godt representert på det store idrettsarrangementet i Storhallen i januar 2020,
der vi hadde en konstant strøm av publikum som ville prøve sporten vår.
Dette arbeidet anser styret som svært viktig, vi driver en kjekk idrett som dessverre sliter med
rekruttering, og er det så viktig å få etablert nye ungdomsskyttere, gjerne med familier slik at vi
sikrer aktivitet også i fremtiden. Det er gledelig å se at flere klubber nå satser på bl.a luftpistol, det
borger for økt stevne aktivitet.

Sikkerhetskurs skarp
Det har vært gjennomført 4 sikkerhetskurs gjennom året. Gunnar Halvorsen, Arnt Flønes og Haldor
Hinna og Roy Wolvik har avholdt sikkerhetskursene dette skytteråret. Vi ser at det fremdeles er stort
frafall etter avholdte kurs, noe har med corona situasjonen og gjøre naturlig vis og vi har gjort noen
tiltak sammen med sikkerhetskurs-gjengen. Et tiltak som synes å virke på interessen, er å ta siste
kursdagen på Skurve, der deltakerne får prøve flere forskjellige skarpe våpen, samt at de får prøve
den flotte banen vi har det oppe. Flere av dem har kommet jevnlig på skytingene der etter fullført
kurs. I tillegg er det viktig at vi inviterer de nye med inn og fremsnakker resultater og gir tips og råd.
Husk du var selv nybegynner en gang!
Vi har også fornyet kursinnholdet samt fått oss flere, nye klubb våpen i garderoben da våre gamle
gode Walter GSP har mye funksjonsfeil. Det var ikke kjekt å ha nye medlemmer med på felt stevne i
sommer og oppleve at de fikk ødelagt god skyting pga klubbens lånevåpen som klikket, titt og ofte.

IX.

Anlegg og drift 2020
Blåsenborg
Blåsenborg hallen har siden 80 tallet vært vårt hovedsete med 2 gode 10 m luftbaner og en 15m
.22lr bane til trening. Etter mange års drift er anlegget preget av både opphoping av mye gammelt
utstyr og ikke minst det begynner å vise tegn på slitasje. Det er også klart at anlegget IKKE
tilfredsstiller moderne krav til «bygninger». Det presiseres at anlegget til vårt formål er ideelt, selv

om vi ikke har de godkjente 25m som kreves for å avholde stevner, men det er bynært og vi trives
godt i hallen.
Christine Hilde og Glen Bjørheim i Blåsenborg komite har gjort mye rydding «i det stille» i året som
har gått og det har blitt både 1 og 2 tilhengere som er fylt opp og kjørt vekk etter rydding, og jeg må
si tusen takk for arbeidet som er utført, Blåsenborg er ryddig og ordentlig.
Bua til Arild har også fått seg et strøk med maling, og det er blitt virkelig koselig i gangen! Da var det
litt ekstra kjekt å se kommunens innstilling til formannskapet vedr vår søknad om støtte, der det sto
at anlegget ved befaring fremstod som ryddig og godt vedlikeholdt!
I 2020 vedtok vi ny organisasjonsplan hvor flere mål ble satt av årsmøtet i handlingsplanen.
Punkt 2 i handlingsplanen var oppgradering av 22 banen.
Her har Ole Morten vært prosjektleder og gjort en formidabel jobb med banen. Vi lar bildene under
tale for seg selv! Tusen takk til prosjektleder Ole Morten og alle medlemmene som har bistått med å
komme så langt med banen som vi har gjort. Det ble donert ca 50.000,- fra medlemmer til dette
arbeidet! Jeg skal innrømme at var det ekstra spesielt å få henge opp den gamle SPK logoen, som et
tidligere medlem som ikke lengre er med oss, laget til klubben i sin tid, endelig fikk det sin rette plass
i klubben.
Slik var det:

Og slik er det nå:

Mye støv var det også, ikke rart mange klagde på luften på den gamle banen!

Punkt 3 er toalett fasiliteter, her har styret i løpet av året søkt kommunen om bistand til dette
arbeidet og det var med stor spenning styreleder fulgte med via kommunens hjemmeside en
mandag i november og gleden var stor da kommunen tildelte oss inntil 180.000,- til oppgradering av
toalett til HCWC og universell utforming i sitt styremøte.
Vi har nå finansiering på plass og Arnt Flønes har overtatt prosjektleder ansvaret. Kommunen har på
tampen av 2020 vært inne og fjernet de gamle asbestplatene som var montert over WC/ladebua og
skive-rom. Vi vil denne gang bruke eksterne krefter(firma) til å ta grov jobben med å fjerne det
gamle toalettet og bygge opp nytt toalett. Vi satser også på å få montert dørautomatikk til de 2 stål
ytterdørene. Selve tilfluktsroms døra vil ikke kunne få universelt utforming noen gang pga vekten.

Våre tirsdag og torsdags kvelder med åpen rekrutteringskyting er svært VIKTIGE og et godt tilbud til
Stavangers befolkning, men vi må bli MYE bedre på å få disse menneskene til å bli en del av vår klubb
som medlemmer og aktive skyttere både på luft og krutt banene når vi igjen får ha åpent for
publikum. Får vi det til vil vi fort komme tilbake å bli en stor klubb som i «glansdagene»!
Vi har avholdt noen luftpistol og skarp stevner i 2020 til tross for situasjonen vi er oppe i. I fjorårets
årsmelding skrev vi litt om manglende kunnskaper og vansker med å få medlemmer med på stevne
arrangement. Her må vi si at dette har bedret seg betraktelig i 2020. I
Det er også blitt arrangert et internt Standplass-/Skytelederkurs for medlemmene som står på
vaktlistene for Skurve og kruttbanen i Blåsenborg. Her deltok 12 medlemmer, og det var en veldig
nyttig gjennomgang der vi fikk tatt en oppgang av standplassleders plikter og oppgaver.
Tilbakemeldingen fra deltakerne var så god at dette bør vi gjennomføre årlig.

Idrett + – bedriftsskyting – firmaarrangementer
Idrett+ og samarbeidet med St. Svithun ungdomsskole fortsatte i 2020 med stor suksess frem til
Coronaen satte en stopper for dette. Vi fikk gjennomført 1 runde før året var slutt. Dette gir oss gode
inntekter. Dette gir oss også et svært godt omdømme og Idrettsrådet setter stor pris på vårt arbeid!

Det er også viktig i en tid der vår idrett er under sterkt press fra grupper i samfunnet som ikke forstår
at vi driver en seriøs idrett. Det at lokalbefolkning i vår egen bydel vet hva vi driver med og at vi er en
ansvarlig klubb er altså viktig. Nå blir det endringer i 2021 og fremover da noen av oppgavene som
Idrettsrådet har administrert trolig blir overført til kommunen så vi får følge nøye med fremover
hvordan det vil påvirke oss.
Bedriftsidrettskretsen leier også vårt anlegg inkl bemanning til sine stevner. Her stiller det vanligvis
mange aktive skyttere til stevne. I 2020 har det av naturlige Covid-årsaker ikke blitt gjennomført slike
arrangement. Her er vi i jevnlig dialog med bedriftsidrettskretsen om når vi skal starte opp igjen.
I 2020 har vi heller ikke hatt andre arrangementer for firmaer/privatpersoner. Dette har selvsagt
vært negativt for klubb-kassen men vi har som de fleste andre idrettslag, søkt om «Corona-midler»
for å dekke inn disse tapte inntektene.
Vi håper at vi i 2021 igjen kan få til slike arrangement, og vi vil oppfordre medlemmene til å
framsnakke dette så snart myndighetene igjen åpner opp for det.

Haraland – Skytesenteret AS
Klubben vår har faste treningsdager nå, og hver mandag fra 1700-2100 har vi treningsdag på
Haraland. Her er det nå fast vaktliste slik at det alltid er skyteleder til stede. Det er svært gledelig å
se at det nå er en fast gjeng fra klubben som trener der oppe.
Det er ofte voksne medlemmer med egne våpen som trener og det er veldig kjekt å se at mandag
etter mandag får vi kjekke bilder og kommentarer på facebook siden vår med bilder fra treningene.
I 2020 har vi hatt store utfordringer med corona pandemien men vi har ikke opplevd å ha smitte
blant medlemmene som følge av kontakt på skytebanen, det er gledelig. Her har Haralandsbanen
vært definert som en utendørs bane og vi har jo veldig god plass der oppe. I mai hadde vi et internt
mini felt stevne (6 standplasser), den gjennomføringen gav oss trygghet for at vi kan arrangere felt
stevner på Haraland og vi har søkt og fått innvilget DM i felt pistol sommeren 2021 som et
samarbeids prosjekt med Hafrsfjord Pistolklubb.

Det er engang slik at uten ildsjeler så kommer vi ikke opp og frem! Vi er svært heldige og ha mange
ildsjeler med oss som tar på seg ansvar og som gjennomfører. Har du lyst til å bidra så er det bare å
bli med. Vi har i klubben ildsjeler som rydder, som vasker, som lager kaffe, som tar trener ansvar,
som stiller på dugnader, listen er lang. I dette arbeidet vil jeg dette året nevne et av våre nyere
medlemmer som både trenger og skyter konkurranser aktivt og som gjør en flott innsats for klubben.
Det er Glen Bjørheim som til stadighet tar på seg forskjellige oppdrag for klubben, det være seg en
maler jobb, en rydde jobb. Vi andre treffer jo «Vikingen fra Jørpeland!» vår som alltid har noen lune
ord på lur i tillegg er han jo særdeles praktisk anlagt… og jeg vet Ole Morten (og alle vi andre) har
nytt godt av det under oppbygging av ny 22 bane! Du er nr 1 du og Glen!
Vi trenger enda flere til å bidra så nettopp DU er hjertelig velkommen med i gjengen, det er alltid en
plass!

TUSEN TAKK FOR GOD INNSATS ALLE MANN!

X.

Diverse i driftsåret 2020

En stor endring i 2020 kom på senhøsten med innføring av nytt medlems system (RUBIC) og
lanseringen av den nye skytterappen fra NSF som en finner på www.app.skyting.no. Når en logger
seg inn på sist nevnte dukker alt av stevner opp og de er enkelt søkbare samt du finner dine
resultater og ditt startkort her!
Det var med stor spenning styret godkjente overgangen, den var nødvendig da min.idrette.no fases
ut fra forbundets side. Selve overgangen gikk svært smidig, en stor takk til Trond Fosse her som tok
tak og sørget for at mye gikk av seg selv.

Det er flere fordeler i Rubic i forhold til det gamle systemet. Der enklere kontakt med medlemmer,
betalingssystemet er oversiktlig og ikke minst vi kan enkelt lage til grupper og komiteer og sende info
til disse. Her ser dere oppsettet slik det ser ut for admin.

Det er avholdt 11 styremøter samt årsmøte i mai 2020
For styret
Harald Håheim

1. Økonomisk støtte ved deltagelse i NM og andre stevner
Kriterier for økonomisk støtte til deltakelse i NM og andre stevner finnes nå i vår organisasjonsplan
vedtatt på årsmøtet i 2020.

Sportslig
Se vår org.plan

Miljøskapende aktivitet i klubben
Se vår org.plan

Støtte
Se vår org.plan
Klubbens avgjørelse skal alltid ligge innenfor den ramme som er budsjettert og forsvarlig økonomisk.
Ansvar for uttak av skyttere er i hovedsak lagt til klubbens sportslige utvalg Leder kan også diskutere
uttak.
Fortrinnsvis skal de beste skytterne stille på lag, unntatt her er om en vil fordele lagmesterskapene
til flest mulig skyttere i klubben. (ref. veteranklassene)

2. Deltagelse i mesterskap
Alle søknader om økonomisk støtte sendes klubbens styre før stevne / reise er foretatt. Se vår
org.plan.

3. Instruksjon og opplæring
Ståle Waagbø og Gunnar Halvorsen har trener -2 – eksamen. Gunnar Halvorsen virker også som
instruktør. Det er Gunnar, Arnt og Haldor som har holder sikkerhetskursene i klubben.
Flere medlemmer ble påmeldt Trener-1 kurs i høst men igjen, grunnet Corona pandemien ble dette
kurset utsatt til 2021.

4. Dommere
Gunnar Halvorsen har gyldig sertifikat som dommer/skyte leder for pistol og rifle. I tillegg har han
klassifikasjonsdommer-sertifikat.
Arne Olav Halle, Ståle Waagbø og Gunnar Halvorsen har dommersertifikat for elektroniske skiver.
Følgende har oppdatert og godkjent klassifikasjonsdommer-sertifikat:
Gunnar Halvorsen, Anders Inge Sæbø, Haldor Hinna, Arild Stokka, Harald Nilsen, Ståle Waagbø, Leif
Øverland, Bjørn Frantzen, Petter Muri, Arne Olav Halle, Harald Håheim, Kenneth Eik, Mats Andre
Amdal, Ole Morten Larsen, Roy Wollvik.

5. Våpen og ladeutstyr
Stavanger PK har følgende ladeutstyr tilgjengelig for betalende medlemmer:
▪

Star 4-stasjoners i kaliber 38spesial

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Star 4-stasjoner i kaliber 9mm Para
Star 4-stasjoners i kaliber 32S&W Long
Kalibreringspresser til kaliber 32, 357 og 358
Kombinert kalibrerings-/fettpresse
Hylsetrimmer for 9mm
Trykkluftanlegg med 4 dykkerflasker og en kompressor, 200bar.

Rengjøringsutstyr for hylser er tilgjengelig for betalende medlemmer. Kontakt styret for instruksjon
og veiledning.
Diverse våpen: Bla Morini luftpistoler og Walther GSP cal .22 pistoler. I tillegg er det i 2020 kjøpt inn
andre typer våpen for at medlemmene skal kunne få prøve et variert utvalg før de eventuelt
bestemmer seg for å kjøpe selv.
Oversikt / opplysning oppbevares hos den i styret som er utpekt som ansvarlig for dette. Det er en
egen VÅPEN perm hvor all dokumentasjon ligger. Denne permen er ajourført i 2020 og vi har god
oversikt både over tidligere erverv og nåværende våpen beholdning.

6. Sportslig aktivitet i 2020
Grunnet Coronapandemien har det være arrangert færre stevner i 2020 enn normalt iht
terminlisten. Følgende 16 stevner er arrangert av Stavanger PK i 2020:

Type stevne
Luftpistolstevner (3A)
Fripistol (2B)
Hurtigpistol (7FGMRSPSR) inkl KM i 7MR
Standardpistol (5)
NAIS (8F/G)
VM (6F/G)

Antall arrangert
9
2
2
1
1
1

Bane
Blåsenborg
Skurve
Skurve
Skurve
Skurve
Skurve

7. Bragder i 2020
Grunnet liten aktivitet i hele landet har det naturligvis vært tilsvarende liten deltakeraktivitet, så det
har jo vært en bragd i seg selv bare å komme seg på stevne.
Det må allikevel nevnes at Tor Inge Brokjøb tok 2 bronsemedaljer i klasse V73 under NM i
Siluettpistol/Finpistol arrangert av Bærum PK.
Leif Helge Øverland tok gull i KM Fripistol 50m på Kuleisen i Haugesund i høst.
Harald Nilsen tok gull i Hurtigrevolver i klasse V73 under KM på Skurve (Haralandexpressen).

Sportslige resultater i 2020
Til tross for unormalt lav aktivitet siste året er det ekstra hyggelig å se at så mange av våre nye
skyttere har skutt til NAIS merker i 2020. Også våre 4 yngste fra siste skyteskolen deltok på et internt
NAIS Luftstevne der de fikk prøve konkurranseformen.

Dette er en fin merkeskyting med en relativ lav terskel for å klare merkekravene, samtidig som det
kan motivere nye skyttere til å trene mer. Følgende skyttere fra Stavanger PK har skutt til NAIS
merker i 2020:

Finpistol
Skytter
Mats Andre Amdal
Kenneth Bjørheim Eik
Leif Helge Øverland
Arnt Olav Flønes
Roy Wollvik
Ole Morten Larsen
Mats Oftedal
Tor Inge Brokjøb
Michael Wronski
Glen Bjørheim
Tove Hermansen
Arne Heistad
Lukas Smyli
Pål Mikal Flørenæss Svanes
Håkon Skjelvik
Gunnar Aastrand
Per-Audun Hadland

Poengsum
290
281
279
262
260
259
256
253
249
245
235
229
229
226
217
205
200

Oppnådd merke
Bronsemedalje
Bronsemedalje
Bronsemedalje
Bronsemedalje
Bronsemedalje
Bronsemedalje
Gylt merke
Gylt merke
Gylt merke
Gylt merke
Gylt merke
Gylt merke
Gylt merke
Gylt merke
Sølv merke
Bronse merke
Bronse merke

Grovpistol
Skytter
Mats Andre Amdal

Poengsum Oppnådd merke
268
Bronsemedalje

Luftpistol
Skytter
Isabella Brandsø
Hermann Tingbø
Tiril Birkeland
Maria Louisa Vatna

Poengsum
225
177
185
245

Oppnådd merke
Gull merke
Rekrutt merke
Bronse merke
Gull merke

Klubbmesterskap
Luftpistol
Senior (årsbeste resultat)
1. Helge Lothe Johansen

Gullmedalje

553p.

2. Carlos Daniel Osoiro Melendez

Sølvmedalje

541p. (12x)

3. Sebastian Halle

Bronsemedalje 541p. (4 x)

Damer (årsbeste resultat)
1. Ranveig Iren Sunde

Gullmedalje

546p.

2. Ann Kristin Tegle

Sølvmedalje

545p.

3. Hilde Knudsen Holter

Bronsemedalje 536p.

Veteraner (årsbeste resultat)
1. Tor Inge Brokjøb

Gullmedalje

373p.

2. Leif Helge Øverland

Sølvmedalje

367p.

3. Harald Ræge

Bronsemedalje 343p.

SH1 (årsbeste resultat)
1. Mats Djursvoll Økland

Gullmedalje

506p.

Gullmedalje

467

Gullmedalje

291p.

1. Astri Kristine Sæbø Wollvik

Gullmedalje

322p.

2. Aleksander Vedul Tegle

Sølvmedalje

281p.

Gullmedalje

359p.

1. Tor Inge Brokjøb

Gullmedalje

93,25%

2. Helge Lothe Johansen

Sølvmedalje

92,17%

3. Leif Helge Øverland

Bronsemedalje 91,75%

Junior (årsbeste resultat)
1. Adrian Halle

U16 (årsbeste resultat)
1. Kristin Håheim

U14 m/støtte (årsbeste resultat)

U12 m/støtte (årsbeste resultat)
1. Mathilde Knudsen Dahl

Luftmester vandrepokal

Klubbmester Felt
1. Tor Inge Brokjøb

Gullmedalje

2. Harald Håheim

Sølvmedalje

3. Mats Andre Amdal

Bronsemedalje

Klubbmester Bane

Medalje

Vurdering

1. Tor Inge Brokjøb

Gullmedalje

2 bronsemedaljer i NM Siluettpistol/Finpistol

2. Leif Helge Øverland

Sølvmedalje

Gull i KM Fripistol 50m

3. Harald Nilsen

Bronsemedalje

Gull i KM Hurtigrevolver klasse V73

Stormester Allround
Ikke delt ut i 2020 grunnet liten deltagelse

Oversikt over sponsormidler 2020
Firma
ABB
Centrum rør
Brødrene Torjussen AS
Cypher AS
Stavanger installasjon AS
Brann & Sikkerhetsservice

Støtte/annonse
Støtte/annonse
Støtte/annonse
Støtte/annonse
Støtte/annonse
Støtte/annonse
Støtte/annonse

Sum [kr]
10000
2000
1000
4000
2000
1000

