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ÅRSBERETNING 2018 B 
 

   EVJE PISTOLKLUBB  

 

Styresammensetning 
 
Styret har i 2018 bestått av: 
 
Raymond Auestad  Leder 

Ola Bjorland   Nestleder 
Roar J. Lislevand  Kasserer/ansvarlig for politi attest 
Tore Njå   Sekretær 
Tor A. Opås   Web-ansvarlig/styremedlem 
Olaf Åvitsland  Materialforvalter/styremedlem 
Hugo Kjetså   Materialforvalter/styremedlem 
 
Einar Bjorland  Varamedlem. 
 
Terje Johansen  Revisor 1. 
John T. Håbesland.  Revisor 2. 
 
 
Medlemmer  
Antall registrerte medlemmer pr. 31. desember 2018 er 81  betalende , totalt 91, medlemmer, inkludert 
æresmedlem Terje Johansen.  
 
Klubben har mottatt 4  innmeldinger i 2018.  
 
 
Møter 
Det har vært avholdt årsmøte. Se eget referat.  
 
 
Stevner 
Evje pk har i 2018 arrangert 3 + 13 stevner i hhv. Otrahallen og pistolbane Y2, Evjemoen.  
Enkelte av stevnene er satt opp med dobbeltprogram, Fin- og Grov –pistol eksempelvis. 
 
Den årlige skytingen om julebollen ble vunnet av Olaf Aavitsland. Vi gratulerer! 
Vi gratulerer Olaf også med Julebollen til odel & eie, etter fem – 5 – årlige seiere! 

 

Og fjorårets vinner Olaf Aavitsland, spanderte ei nydelig kake  ifb.  med juleskytingen. Tusen Takk! 
Det har vært godt oppmøte på banen i 2018. 
 
 
Kurs 
Evje pk har avholdt ett sikkerhets/nybegynner -kurs i 2018. To  personer deltok. 

Kursansvarlig er Tor Andre Opås. 
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Representasjon 
Klubben har i 2018 vært representert i NSF`s dommerinstruktørlaug ved Terje Johansen. 
Evje pk. deltok med representantene Raymond Auestad, Tor Andre Opås og Tore Njå på kretsens Årsting 
-2018.  
 
 
Ressurser 
Evje Pistolklubb disponerer: 
6 dommere/skyteledere 
1 dommerinstruktør 
1 trener 2 pistol 
1 trener 1 rifle 
Klubbhus 60 m2 + kjøkken toaletter og boder 
1 stk 20 skivers utendørsbane 25m (ikke redusert lengre) 
1 stk 10 skivers 50m utendørsbane. 
1 stk 10 skivers innendørsbane 25m. (Otrahallen) 
1 stk 5 skivers innendørs luftbane10m. (Y2, Evjemoen) 
 
Inventar- og eiendelsliste for klubbhuset. 
 
Og klubbens utmerkede Hjemmeside - Web- adresse: www.evjepk.no 
 
Grasrotandelen i Norsk Tipping har tilført klubben kr. 7.240 i 2018.  
 
 
Skytterbane Y2, Evjemoen 
Leiekontrakten med forsvarsbygg har utløpt, og styret har i august 2015 søkt Forsvarsbygg om fornyet 
kontrakt eller ny kontrakt, med forankring i nye miljøbestemmelser.  
I 2017 ble søknaden påny sendt Forsvarsbygg, nå via Mil./ Bengt Isaksen, Luftforsvarets  
Skolesenter Kjevik, LSK, som administrerer Evjemoen skyte- og øvingsfelt. 
Det samme høsten 2018. 
Klubben avventer fortsatt svar fra Forsvarsbygg. 
 
 
Skade / vedlikehold 
Militæransvarlige for banevedlikehold av Y2, har i 2018 gjennom sitt gravearbeide på skyttervolden / 
bane 50 m, revet av kabler nedgravet i grunnen, og benk/fundament til de elektriske blinkene 
(skivetrekkene) er fjernet. Arbeidene ble igangsatt uten, på forhand, å gi beskjed til styret / leder i 
pistolklubben.  
Styret i Evje pk er forferdet og fortvilet over hendelsen, også arrogansen fra vedlikeholdsavdelingen, 
Evjemoen skytefelt. 
Hvem tar nå ansvaret for å erstatte ødeleggelsene? Evje Pistolklubb tar ikke ansvar for eventuelle 
konsekvenser av flyttingen av masser fra skytevollen og banen. 
Muntlige henvendelser er forsøkt gjort til Mil/ Evjemoen, men uten hell. Evje pk har således ikke fått 
noen forklaring på hendelsen / skadeverket. 
 
 
Evjemoen  26. januar 2019   
 
 
 
 
-------------------------------------------------    ---------------------------------------- 
Raymond Auestad / leder Evje pistolklubb    Ola Bjorland / nestleder Evje pk 


