Årsmelding 2021

Det spirer og gror i Blåsenborg!
Med tilbud både til unge og eldre, hyggelig klubbmiljø, besøk oss gjerne i vårt
koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate
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I.

GENERALFORSAMLINGEN FOR 2021

Generalforsamlingen for 2020 ble holdt i møtelokalet på hotell Scandic Forus 18 mars 2021 kl.1800.
27 stemmeberettigede medlemmer var tilstede.
Harald Håheim ble valgt som møteleder, som referent ble valgt Roy Wollvik.
Generalforsamlingen ble gjennomført etter oppsatt dagsorden. Henning Thorsen møtte fra Rogaland
Skytterkrets. På grunn av Covid situasjonen utgikk årets utdeling av klubbmedaljer, premier osv.
Medaljene ble i stedet lagt i lukka poser som hver vinner selv hentet på et bord. Valget ble
gjennomført etter valgkomiteens forslag.

II.

Styret og andre funksjoner i året 2021
Verv

Navn

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vararep. 1
Vararep. 2
Revisorer/kontrollkomite

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

Vararep for revisorer (2 stk)
Valgkomitè

X
Per Hadland
X
X
Tor Inge Brokjøb
X
X
Leif Øverland
X
X
Harald Nilsen
Gunnar Halvorsen
X
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

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

Valgt
2019
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Valgt 2020

Vqlgt 2021

X
Ikke på valg
X
X
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
X
X
X
X

X
X
Ikke på valg
Ikke på valg
X
X
X
X
X (1år)
X (1år)
X (1år)
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 2021
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 31.12.2021
Det betales avgift til krets og forbund for medlemmer fra det året de fyller 20 år.

Kategori
Kvinner
0 – 15 år
11
16 – 30 år
13
30 – 50 år
18
51år 10
Totalt
52
Herav inkludert 13 Æresmedlemmer.

V.

Menn
20
23
79
114
236

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 – 2021

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!
Som forrige år, har også 2021 gitt oss utfordringer i og med at vi har måttet holde Blåsenborg stengt
i perioder. Imidlertid har våre ungdomsmedlemmer fått lov å trene på onsdagene stort sett gjennom
hele året.
Vi har hatt meget jevn aktivitet blant i ungdomsgruppa, med minimalt frafall. Faktisk har gruppen
økt i antall også i 2021, og vi er nå ca 12 – 15 ungdommer som trener fast på onsdagene, og totalt
ved utgangen av 2021, talte gruppen hele 16 aktive ungdommer i alderen 11 – 15 år.
Skyteskolen ble gjennomført i oktober/november og da samlet vi hele 12 ungdommer som formelt
ikke hadde gjennomført skolen tidligere, men har kommet til gjennom året. Grunnet kapasiteten i
«hula» vår ser vi at det beste er å arrangere kun èn skyteskole pr år fremover. Tanken er at vi heller
skal få god kvalitet på aktiviteten og gi medlemmene en god opplevelse i istedenfor å telle flest
mulig hoder.
Det vises også igjen ved at våre ungdommer har forsynt seg bra av premiebordet allerede på de få
stevnene som har vært arrangert i 2021, bla ble det gullmedalje til Stavangerungdommene i
lagskyting i klasse U14 og U16 på KM i sprintluft. I tillegg ble det Gullmedalje i U12 og 2 sølvmedaljer
i U14 og U16. Våre unge skyttere viser stor motivasjon i sporten.
I løpet av høsten ble det etter initiativ fra Haugesund PK, arrangert en felles ungdomssamling i
Haugesund, der noen ungdommer fra Sola, Stavanger og Haugesund PK gjennomførte en sosial
samling som inkluderte Curling introduksjon samt luftpistoltrening og noen uhøytidelige (men
approberte) luft konkurranser, for å vise at det ikke er så skummelt å skyte andre steder enn
hjemme hos oss. Denne samlingen ble veldig godt mottatt og neste samling ble allerede bestemt til
å holdes i sør-fylket etter nyttår.
Ungdomsgruppa har også søkt, og fått nærmiljøstøtte fra Storhaug bydel, samt privat tilskudd fra
ConocoPhillips og Idrettsforbundet. Disse midlene er det bla handlet inn flere støtter til bruk for
ungdommen, samt at flere små grep og 4 nye pistoler er bestilt inn. Vi gleder oss stort til disse
kommer.
Ungdomsgruppa har som mål å dra på flere stevner hos naboklubbene i 2022, og vi vil fortsette det
gode samarbeidet vi har med Sola PK og Haugesund PK med ungdomssamlingene. Kanskje får vi også
noen av ungdommene med på skarp skyting også i 2022.
Avslutningsvis må vi også nevne at vi mot slutten av 2021, har hatt 3 ungdommer fra Stavanger
Døves idrettslag innom for å prøve skyting. Disse ble godt mottatt og har uttrykt stor glede over å
prøve sporten. Vi er så heldige å ha to av våre seniormedlemmer som fungerer som døvetolk, GeirÅge Sinnes og Tor Inge Jacobsen. Dette er til uvurderlig hjelp for å kunne integrere alle i idretten vår.

Sikkerhetskurs skarp
Det har vært gjennomført 4 sikkerhetskurs gjennom året. Gunnar Halvorsen, Arnt Flønes, Haldor
Hinna og Roy Wollvik har avholdt sikkerhetskursene også dette skytteråret. Vi ser at det fremdeles er
stort frafall etter avholdte kurs, noe har med Koronasituasjonen å gjøre naturligvis, 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.
Heldigvis er vi nå i ferd med å fornye våpen garderoben vår, og har nå både nye GSP, Pardini og
Benelli i «stallen».

Stavanger Pistolklubb ute på Refsland og felt stevne sommeren 2021.

IX.

Anlegg og drift 2021
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.

Punkt 3 i vår vedtatte handlingsplan er toalett fasiliteter. Vi har i 2021 brukt mye tid på å rive det
gamle toalettet fra byggeår, og fått på plass nytt HCWC som er «oppimot» gjeldende standard. Nå

kan endelig for eksempel en rullestol bruker gå på toalettet i hallen vår. Det ble i samme prosjektet
riktig å rive ned den gamle ladeboden som nå og er rehabilitert og fremstår som både lys og trivelig!

Riving av gamle teglsteinsvegger (Gunnar Halvorsen) og en av Bjørheimene som monterer nye
benker til ladebua!) Dugnad er tingen for en klubb!!

Vi fikk også ny kleskolleksjon i klubben i 2021, her bruke vårt styre medlem Mats Amdal mye tid og
fikk til en svært god kolleksjon som jeg ser både unge og voksne bruker! Et god miljøskapende tiltak
og ikke minst greit å vise litt igjen når vi er ute på stevner.

Vi har avholdt noen luftpistol og skarp stevner i 2021 til tross for situasjonen vi er oppe i. Vi trenger
fremdeles flere dommere og frivillige til stevner, vi er nok for få til å arrangere de stevnene vi setter

opp. Flere av stevnene vi hadde terminfestet ble avlyst pga smitte situasjonen, vi skulle blant annet
arrangere DM felt på Haraland i juni sammen med Hafrsfjord men dette måtte dessverre utgå.
Uansett, vi fikk gjennomført årets Haralands ekspress på ja, nettopp Haraland i august. Det var 128
starter denne dagen!! Årets Haralands ekspress ble vel også betegnet som et av de best
gjennomførte stevner. I slutten av november var det duket for DM luft og KM sprint luft i
Blåsenborg. To relativt store stevner på en kort helg. Også her møtte det mange skyttere disse to
dagene. Fredag var det sprint luft med 41 startende, og lørdag vanlig luft med 34 startende. Vi var 3
mann som håndterte begge stevnene. Roy Wollvik, Arild Stokka og Harald Håheim. Det gikk over all
forventning og klubben fikk mange gode tilbake meldinger fra både nordfylket og klubber her sør!
Folk stortrivdes!

Bilder fra luft helgen i Blåsenborg. Arild Stokka er en bastion inne i bua og stortrives både på stevner
på tirsdager!

Idrett + – bedriftsskyting – firmaarrangementer
Idrett+ og samarbeidet med St. Svithun ungdomsskole fortsatte i 2021 det ble kun 1 besøk i år på
grunn av covid. 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 Som følge av
dette flotte samarbeidet fikk vi på tamen av 2021 tilført friske midler som gjør at klubben på tampen
av året kunne bestille inn 5 nye Morini luftpistoler betalt av det offentlige, men som vi eier. Dette er
midt i blinken for videre satsing på barn og ungdom!
Bedriftsidrettskretsen leier også vårt anlegg inkl bemanning til sine stevner. Her stiller det vanligvis
mange aktive skyttere til stevne. I 2021 har det av naturlige Covid-årsaker kun blitt gjennomført 1
slikt stevne. Det var stor suksess og bedriftsidretten har svært lyst til å få starte opp igjen så fort en
mener det er riktig pga covid. Her er vi i jevnlig dialog med bedriftsidrettskretsen om når vi skal
starte opp igjen.

Haraland – Skytesenteret AS
Klubben vår har faste treningsdag hver mandag fra 1700-2100. 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 og selv når det sludder og blåser horisontalt så stiller det ofte opp 10-15 personer
for å trene! Ellers har senteret fått ny daglig leder i 2021. Det er en driftig kar ved navn Henrik
Haugsgjerd. Han har gjort mye bra i året som er godt, det en kanskje må fremheve mest er orden og
renhold og ikke minst at klubbene og senteret nå samarbeider MYE bedre.

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær!

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 etablerte
medlemmer som både trener og skyter konkurranser aktivt og som gjør en flott innsats for klubben.
I år vil klubben fremheve Roy Wollvik som nestleder og pådriver for ungdomsgruppa og som har fått
til en stor gruppe med barn og unge som trener fast hver onsdag. Roy står på sent og tidlig og er en
svært dedikert og ivrig ildsjel i klubben. Tusen takk skal du ha Roy!
Det er kjekt å se hvordan ungdoms arbeidet skrider frem. Vi noterer oss og at det har vært samlinger
for ungdom i Haugesund hvor SPK skyttere har vært med, det ser ut til at kretsen også ser fordelen
av rekrutterings arbeid! Nå er og Stian Naustvik med og hjelper til på onsdagene på fast basis. Stian
er relativ fersk skytter (men kommer jo fra en skytterfamilie!) Han har vært på tur til Oslo og lært litt
om klubb arbeid på vegne av klubben i 2021. Vi har stor tro på at ungdommer som Stian som nå går i
Roys fotspor er fremtiden til klubben! Godt jobba Stian!

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 SAMMEN!

X.

Diverse i driftsåret 2021

Ingen spesielle saker har dukket opp i et på nytt spesielt drifts år med Covid epidemien pågående.
VI har etter beste evne holdt banene åpne, når vi har hatt lov samt forsøkt å holde trykket oppe. Det
var svært gledelig at Idrettsrådet tildelte oss ekstra midler i 2021 som gjorde at vi kan fornye også
luftpistol parken vår.
Det er avholdt 11 styremøter samt årsmøte i mai 2021
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.
Siste året har også to medlemmer gjennomført Trener 1 kurs i regi av kretsen/forbundet. Disse er nå
i full sving med å logge de nødvendige 45 trener-timene for å kunne løse ut sertifikatet.

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, 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 2021 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 2021 og vi har god
oversikt både over tidligere erverv og nåværende våpen beholdning.

6. Sportslig aktivitet i 2021
Også i 2021 har vi hatt noe redusert aktivitet grunnet pandemien. Det har allikevel ikke hindret
klubben i å gjennomføre halvparten av de 18 planlagte stevnene i terminlista. Ett av luftstevnene ble
arrangert kun for ungdommer.

Type stevne
Antall arrangert
Bane
Luftpistolstevner (3A)
7*
Blåsenborg
Standardpistol (5)
1
Skurve
NAIS (8F/G)
1
Skurve
* Ett av disse ble arrangert kun for ungdommen grunnet korona restriksjoner

7. Bragder i 2021
Det var ingen deltagelse fra Stavanger PK på noen NM-arrangement i 2021. Det ble også liten
aktivitet på de forskjellige DM og KM øvelsene, men vi må fremheve Leif Øverland som tok Gull i
klasse V65 i 2A Fripistol, DM i Haugesund, og Arnt Flønes som ble nr 2 i samme klasse.
Leif Øverland satte også ny kretsrekord 6F (Finpistol) i klasse V65 med poengsummen 547.
Tor Inge Brokjøb satte også ny kretsrekord i 8F (NAIS) i klasse V73 med 262 poeng.
I KM Sprintluft var det derimot flere bragder som bør nevnes, her ble følgende medaljer hentet hjem
til klubben:
-

Sølvmedalje til Hilde Holter i klasse K med 281 poeng
Sølvmedalje til Tiril Birkeland i klasse U15 med 256 poeng
Bronsemedalje til Synne Sem i klasse U16 med 235 poeng
Sølvmedalje til Annabell Lassen i klasse U14 med 276 poeng
Bronsemedalje til Milo Lerang i klasse U14 med 267 poeng
Gullmedalje til Isabella Brandsø i klasse U12 med hele 288 poeng og ny krertsrekord
Bronsemedalje til Olav Røstad i klasse U12 med 282 poeng
Gullmedalje til Leif Øverland i klasse V65 med 286 poeng og ny kretsrekord

-

Gull i lagskyting for både klasse U14 og U16

I DM Luft ble det følgende medaljer:
-

Sølvmedalje til Ranveig Iren Harnes Sunde i klasse K med 524 poeng
Bronsemedalje til Herman Tingdal i klasse U12 med 299 poeng
Gullmedalje til Leig Øverland i klasse V65 med 361 poeng
Gullmedalje til Tor Inge Brokjøb i klasse V73 med 359 poeng

Sportslige resultater i 2021
I tillegg til de sportslige bragdene nevnt ovenfor, har flere av klubbens medlemmer skutt til følgende
merkekrav på NAIS skyting i 2021:

Finpistol
Skytter
Leif Helge Øverland
Mats Andre Amdal
Roy Wollvik
Frode Naustvik
Tor Inge Brokjøb
Håkon Skjelvik
Ole Morten Larsen
Stian Naustvik
Arnt Olav Flønes
Thor Inge Jacobsen
Harald Håheim
Glen Bjørheim
Kjell Hugo Kristensen
Per Vagle
Ruben Gudmundsen
Hege Bakke

Poengsum
293
288
281
279
262
259
258
257
255
250
245
242
235
226
211
207

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

Poengsum
252
242
234
207

Oppnådd merke
Se Finpistol
Se Finpistol
Se Finpistol
Se Finpistol

Poengsum
267
267
261
257
249
245
235
234

Oppnådd merke
Gylt merke
Rekruttmerke
Rekruttmerke
Gylt merke
Rekruttmerke
Rekruttmerke
Gylt merke
Rekruttmerke

Grovpistol
Skytter
Mats Andre Amdal
Frode Naustvik
Roy Wollvik
Per Vagle

Luftpistol
Skytter
Isabella Brandsø
Olav Røstad
Bjørn Herland Gudmundsen
Tiril Birkeland
Milo Lerang
Daniel Svan
Hermann Tingbø
Synne Sem

Kristoffer Norberg
Maria Louisa Vatna
Christoforos Madsen
Troy Bjørnsen
Michael Glancy
Emil Ekeroth Thaule
Aron Tollefsen
Jørgen W. Innvær

224
222
216
210
200
186
170
163

Rekruttmerke
Gylt merke
Rekruttmerke
Rekruttmerke
Rekruttmerke
Rekruttmerke
Rekruttmerke
Rekruttmerke

Klubbmesterskap
Luftpistol
Senior (årsbeste resultat)
1. Carlos Daniel Osoiro Melendez

Gullmedalje

559p.

2. Helge Lothe Johansen

Sølvmedalje

551p.

3. Roy Wollvik

Bronsemedalje 529p.

Damer (årsbeste resultat)
1. Ranveig Iren Sunde

Gullmedalje

524p.

2. Hilde Knudsen Holter

Sølvmedalje

519p.

1. Leif Helge Øverland

Gullmedalje

365p.

2. Tor Inge Brokjøb

Sølvmedalje

359p.

3. Arnt Olav Flønes

Bronsemedalje 338p.

Veteraner (årsbeste resultat)

SH1 (årsbeste resultat)
1. Mats Djursvoll Økland

Gullmedalje

509p.

Gullmedalje

339p.

1. Christoforos Madsen

Gullmedalje

346p.

2. Annabel Bakke Lassen

Sølvmedalje

345p.

3. Milo Bergvin Lerang

Bronsemedalje 335p.

Junior (årsbeste resultat)
Ingen deltakere

U16 (årsbeste resultat)
1. Tiril Birkeland

U14 m/støtte (årsbeste resultat)

U12 m/støtte (årsbeste resultat)
1. Olav Røstad

Gullmedalje

356p.

2. Isabella Brandsø

Sølvmedalje

355p.

3. Bjørn Herland Gudmundsen

Bronsemedalje 344p.

Luftmester vandrepokal
1. Carlos Daniel Osoiro Melendez

Gullmedalje

93,17%

2. Helge Lothe Johansen

Sølvmedalje

91,83%

3. Leif Helge Øverland

Bronsemedalje 91,25%

Klubbmester Felt
1. Mats Andre Amdal

Gullmedalje

2. Roy Wollvik

Sølvmedalje

3. Ole Morten Larsen

Bronsemedalje

Klubbmester Bane

Medalje

1. Leif Helge Øverland

Gullmedalje

2. Kenneth Bjørheim Eik

Sølvmedalje

3. Mats Amdal

Bronsemedalje

Stormester Allround
Ikke delt ut i 2020 grunnet liten deltagelse

Oversikt over sponsormidler 2021
Firma
ABB
Centrum rør
Brødrene Torjussen AS
Cypher AS
Stavanger installasjon AS
Brann & Sikkerhetsservice
BK Bygg

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

Sum [kr]
10000
2000
1000
2000
2000
1000
2000

Avslutingskvelden for siste
sikkerhetskurs 22.
november.
11 stk. nye medlemmer
uteksaminert

