Hamar Sportsskytterklubb

Årsberetning 2021

Styrets sammensetning har i år 2021 vært:
Funksjoner
Styre:
Leder
Jan Olav Nordhagen
Nestleder
Stig Skjeflo
Sekretær
''
Kasserer
Per Gunnar Bryhni
Materialf.
Tore Engemoen
Styremedl.
Bengt Olav Helmersen
Styremedl.
Esten Murbreck
Styremedl..
Jørn Jørgensen
Varamedl.
Marianne Skar
Varamedl.
Vilde My Sæter Neiden
Revisor

Arne Vemund Bækken, Jørn Jørgensen

Valgkomite:
Leder
Medlem.
Medlem
Varamedl.

Milos Ament
Henry Nordvi
Anders L Gunnestad

Medlemstall pr. 31.12. 2021
Vi hadde i alt 238 medlemmer. Av disse var:
Hovedmedlem 209 stk.
junior – 6 stk.
Livsvarige medlemmer – 15 stk.
Side medlemmer – 8 stk. (hovedmedlem i annen klubb).
I tillegg var 12 registrert som medlem i NSU – Norsk Svartkruttunion.
Ett fall på 3 medlemmer fra 2020.

Styremøter – administrativt og praktisk arbeid.
Det har i kalenderåret 2019 vært avholdt 6 ordinære styremøter – i tillegg til møter i undergruppene
stevnegruppe.
Det er avholdt 4 sikkerhetskurs i 2021

Tilskudd og refusjoner.
Henviser her til regnskap.

Ankerskogen – innendørsbanen.
Innendørs trening har også i 2021 vert preget av Covid-19, Ankerskogen har også i 2021 vært stengt
for trening i lengre perioder.

Terningmoen – utendørsbanen.
Vi bruker Terningmoen som før til trening og stevner. Vi betaler kr. 3150 pr. år og kr.1000 i tillegg for
hvert stevne eller arrangement.
Forsvarsbygg forutsetter at leien indeksreguleres.

Sikkerhetskurs.
I løpet av kalenderåret 2021 har vi avholdt 4 sikkerhetskurs

Pris for sikkerhetskurs er satt til kr.1000,- I prisen inngår aktivitet i 6 måneder. Videre vil det bli krevet
minimum 5 treninger før klubben gir aktivitetsbekreftelse for våpensøknad.
Trening.
I vintersesongen 2021 begynte vi med trening på tirsdager og lørdager - som tidligere.
I tillegg møtes seniorene på torsdager. Det har også i 2021 hvert utfordringer med å ha kontinuitet i
trening da idretten også i dette året har vert preget av pandemien.
Den konkurranserettede treningen har også måtte settes på hold.

I sommersesongen har vi trent tilnærmet som vanlig på Terningmoen.

Egne stevner.
Klubben har i kalenderåret 2021 arrangert 3 approberte stevner med i alt 462 individuelle starter.
Stevnene fordeler seg slik:
Banestevner: 1 stk.
Feltstevner:
2 feltstevner,

med 6 starter.
med 456 Starter

Norgesmesterskap.
NM Felt 2021 på Oppdal ble også i år avlyst, Oppdal vil avholde nytt felt NM 2022.
Esten Murbreck deltok også i år i NM og tok hjem en gull medalje i Silhuettpistol kl. V55 med
poengsummen 528. og satte dermed ny norgesrekord.
Esten deltok også i Klassen Sportspistol/finpistol med en fin 6. plass som resultat.

Økonomi
Eget vedlegg:

Oppsummering årsberetningen for HSK 2020:
Klubben har hatt ett lite fall i medlemsmassen, men ville hatt en økning hvis det hadde hvert mulig
og avholdt flere sikkerhetskurs i 2021.
Vi ønsker fortsatt at flere av våre medlemmer deltar på stevner og representerer klubben vår.

Takk til alle våre medlemmer for innsatsen i året som har gått!
Mvh
Styret

