
Årsberetning  

Stjørdal pistolklubb 

2021 

 
Ingen stevneaktivitet på Skatval, da vi har hatt dugnad for å sette opp innendørs 

skytebaner-25m og 50m.  

Vi startet jobben våren 2021 med å rive de gamle standplassene samt 

«svartkruttbanen». 

Vi gjennomførte 2 medlemsmøter ifbm med den nye hallen i 2021. 

 

Rekruttene har hatt få treninger som følge av Covid-19, men fått gjennomført noen 

hos Stjørdal jeger og fiskeforening og 3 på Setnan.  

Ellers så ble planlagte samlinger med andre lag i Nord/Sør-Trøndelag avlyst som 

følge av pandemien. Vi fikk derimot gjennomført en kveld på Grip klatresenter, 

julemesse i november og juleavslutning med pizza, film og skyting med musikk og 

discolys.  

Juniorene tok inn en god sum på å arrangere julemesse. Disse midlene skal gå til å 

investere i et nytt luftvåpen. 

 

Klubben har fått to nye godkjente trenere gjennom NIF. 

 

Det har vært stor møteaktivitet i styre og i styringsgruppen ifbm oppføring av den nye 

hallen. 

 

Det ble gjennomført et sikkerhetskurs for 4 nye medlemmer i 2021. 

 

Kommentar: Denne årsberetningen ble styret forespurt om å skrive den 11.04 mellom 

17.43 og 18.56. Jeg, Lill Tonje, påtok meg ansvaret for det. Årsberetningen og 

faktaopplysninger ble diskutert litt att og frem på styrets messengergruppe. Jeg 

skriver ferdig å oversender til styret for gjennomlesning og innspill den 12.04.22 

kl.22.34. (Ingen innvendinger) 

 

 

• Tekst ønskes tilført av anonym innsender via styrets leder, Finn Jarle Sørli: 

(Ikke redigert, kopiert fra mail og limt inn) 

 

Hei lill tonje 

 

Det har kommet tilbakemeldinger på årsberetningen. Kan du gjøre noen tilføyelser på 



den som ligger på nett. Skriv litt mer utfyllende enn bare stikkord 

 

I årsberetningen er det vanlig å starte med å nevne hvem som har sittet i styret og 

hvilke funksjoner de har hatt.  Etter min mening MÅ det være med. 

 

Styrets sammensetning:  

Leder: Finn Jarle Sørli 

Nestleder: Lill Tonje Brekstad-Korsvik 

Kasserer: Mette Westby 

Sekretær: Ruben Alexander Lindgren 

Styremedlem: Evie Sandberg 

Varamedlemmer: Øyvind Rokstad og Alexandra W. Stokke 

 

 Valgkomité:  

Leder: Sigurd Endresen 

Medlemmer: Håvar Aasander og Martin Frigaard  

 

Kontrollkomité: 

Leder: Jann Karsten Holan 

Medlem: Ingolf Frigaard 

Varamedlem: Kai Idar Beitland 

 

Neste punkt bruker å være: "Styret har hatt X styremøter og behandlet Y antall saker" 

Dette er ikke obligatorisk  

(Jeg, Lill Tonje, refererer til tekst i ordinær innsendt Årsberetning: Det har vært...)  

 

I tillegg må du skrive mer om prosjektet som har vært hovedaktiviteten til klubben 

gjennom året. 

Noen stikkord. 

9000 dugnadstimer  

70 medlemmer har deltatt 

Heldigvis har vi hatt en trofast seniorgjeng som har jobbet kontinuerlig gjennom hele 

byggeperioden. Uten disse hadde det vært mulig å gjennomføre prosjektet. 

 

 

Mvh Finn Jarle  

 

Kommentar til siste sak: Prosjektleder skal i sak 8 presentere prosjektet og det vil 

derfor være naturlig at han kommer med en beretning for dugnadene og 

medlemmenes innsats, da han har oversikt. 

For styret- Lill Tonje Brekstad-Korsvik 


