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NETTSIDEVERSJON	



OSLO	SPORTSSKYTTERE	
	

ORDINÆRT		ÅRSMØTE	FOR	ÅR	2016	
Holdes	fredag	24.	mars	2017		kl.	1830	

i	
ADM-huset	på	lerduebanen	på	Løvenskiold		

	
DAGSORDEN 

	 	 	 1.		Godkjenning	av	stemmeberettigede.	
	 	 	 2.		Godkjenne	innkalling	og	saksliste.	

3.		Valg	av	dirigent	samt	referent	og	2	personer	til	å	underskrive	
						protokollen	sammen	med	klubbens	leder.																							

	 	 	 4.		Årsberetning.	
	 	 	 5.		Regnskap.	
	 	 	 6.		Forslag.		
	 	 	 7.		Kontingent	for	år	2018.	
	 	 	 8.		Budsjett.	
	 	 	 9.		Valg.	
	 	 										10.		Hedersbevis	og	premier.		

Etter	møtet	blir	det	kameratslig	samvær.	
	
	 										 	 	 			Oslo	i	februar	2017	
	 																		 	 	 Styret	
	
Forslag	til	behandling	på	Årsmøtet	må	være	styret	i	hende	senest	2	uker	før	møtet.	
	
Årsberetning	og	evt.	Saksdokumenter	blir	lagt	ut	på	klubbens	nettside	senest	fredag	
16	mars	og/eller	sendt	hvert	medlem	på	E-post	evt.	pr.	post.		
	

Kontingent	til	OSS	og	avgift	til	NSF	og	OSK	for	år	2017.	
Faktura	for	2017	er	sendt	alle	medlemmer	pr.	E-post	eller	pr.	post.	

	
Kategori	/	Utvalg	 							Kontingent						Avgift										Avgift	 																										SUM	
	 	 	 												OSS	 								NSF												OSK	
Hovedm.	Herrer/Damer	 920,00	 300,00	 50,00	 1	270,00	
Juniorer	 460,00	 0,00	 50,00	 510,00	
Livsvarig	medlem	 0,00	 300,00	 50,00	 350,00	
Sidemedlem		 920,00	 0,00	 50,00	 970,00	
	
At	disse	avgiftene	og	at	klubbens	medlemskontingent	er	betalt	er	en	av	forutsetningene	for	å	kunne	
inneha	og	kjøpe	våpen	som	medlem	av	vår	 forening.	For	hvert	 	medlem,	som	 	er	registrert	pr.	01.	
januar	 2017,	 samt	 de	 som	 tilkommer	 senere,	 betaler	 klubben	 disse	 avgiftene.	 Dette	 er	 en	 av	
årsakene	 til	 at	 de	 som	måtte	 ønske	 å	 forlate	 klubben,	må	 gjøre	dette,	 skriftlig	 til	 styret	 innen	15.	
desember	2017,	for	å	være	gjeldende	for	påfølgende	år.		
	
De	medlemmer	som	ikke	har	betalt	kontingent	/	avgift	for	år	2016	eller	har	ukjent	adresse,	uten	å	
ha	oppfylt	sine	forpliktelser,	er	midlertidig	utmeldt	som	medlem	pr.	31.12.2016.	
	
I	h.t.	Norges	Idrettsforbunds	(NIF)	lover	kan	ingen	melde	seg	inn	i,	eller	være	medlem	av,	en	annen	
forening	innen	NIF	uten	å	ha	ordnet	sitt	økonomiske	forhold	til	en	annen	forening.	
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STYRET		I		2016	 	 	 	 (Valg			2017)	
	
Leder:	 	 	 Thore	Brast	(2010)	t.o.m	2016	 				 	 På	valg	
Nestleder:	 	 	 Olav	Handeland	(2014)	t.o.m	2017											 	 Ikke	på	valg	
Sekretær/kasserer:	 Jørgen	Wessel	Krogstad	(1972)	 	 	 På	valg	
Styremedlemmer:	 Hjort:	 	 Tor	Fleime	(2005)	 	 	 	 På	valg	
	 	 	 Lerdue:	 Lasse	Johnsen	(2007)	 	 	 På	valg	
	 	 	 Pistol:			 Bjarne	Themsen	(2015)	 	 	 På	valg	
	 	 	 Villsvin:	 Tor	Heiestad	(1997)		 	 	 På	valg	
	 Styremedlem:		Venke	Krangnes	(2013)		 		 På	valg	
	 Styremedlem:		Hege	Rudsar	Russar	(2015)	 	 På	valg	
	 	 	 Suppl.:		 Per	Wiik	(2011)	 	 	 	 På	valg	

Suppl..		 Per	Holthe	(2015)	 	 	 	 På	valg	
	 	
	
	 	 	 Årstall	i	(	)	er	første	årstall	for	sammenhengende	deltakelse	i	styret.		
	
Tillitsvalgte	til	gruppene:		 	 	 	 	 									 	Alle	på	valg	
	 	
	 Hjort:		 Morten	Andresen,	Jan	Hansen,	Finn	Holst,	Odd	Arne	Korsmo,	
	 	 	 Halvdan	S.	Nicolaysen,	Morten	Olsen,	Tom	Stensrud,	

Per	Wiik.	
	 	
	 Lerdue:	 Benedicte	Schibbye,	Jørn	Simenstad,	Ådne	Syvertsen,	

Tarald	Øvergaard.	
	
	 Pistol:		 Erik	Bjerke,	Frode	Bærøe,	Øivind	Friis,	Pål	Gudbrandsen,		

Bjørn	Karlsen,	Gunnar	Michelsen,	Eirik	Rudsar,	John	Sandvik,	
Bjarne	Themsen,		Arild	Waage,		Ivar	Årnes.	
	

	 Villsvin:	 Svein	Christensen,	Tor	Fleime.	
	
Representanter	til	kretsene:	
	 	 	 	 	 															
	 	 	 OIK	og	OSK:	 	 	 	 	 		Oppneves	av	styret.	 	
	
Revisorer:	 	 Revisogruppen	FMØ	DA		 	 	 						 	 På	valg		
	
Kontrollkomite:	 Leder:	 	 Jørn	Simenstad	 	 	 På	valg	
	 	 	 Medlemmer:		 Morten	Olsen,	Ivar	Årnes	
	 	 	 Suppleant:	 	 Henrik	Skauge	
	
Hederstegnkomitè:	 Olav	Handeland,	Jørgen	Wessel	Krogstad,			 Ikke	på	valg	
	 	 	 	 John	H.	Larsen.	
	
Valgkomitè:	 	 Leder:	 	 Per	Wiik.	 	 	 Velges	på	årsmøtet	
	 	 	 Medlemmer:		 Per	Nilsson,	Hege	R.	Russar					
	 	 	 Suppleant:	 	 Per	Holthe.	
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Årsberetning for Oslo Sportsskyttere 2016	
Det har også 2016 vært en god aktivitet i de forskjellige gruppene. Som i 2015, har også 2016 vist en nærmest 
eksplosiv økning i aktiviteter og arrangerte stevner på pistolbanen. Flere fullsatte sikkerhetskurs har tilført klubben 
mange nye medlemmer, for det meste av den yngre garde. Blant disse er det kommet til en god del kvinnelige 
medlemmer, flere av dem politiaspiranter som ønsker øket skyteaktivitet i forhold til det de kan få på politihøyskolen, 
som har kapasitetsproblemer når det gjelder å gi alle aspiranter den nødvendige trening.  

Når det gjelder sikkerhetskursene våre, så er det innført en regel som sier at man må være medlem i OSS og ha betalt 
årets kontingent, for å kunne gjennomføre disse. Da sikkerhets- kursene har vist seg å være svært ettertraktet, (noe vi 
kan takke klubbens nettside for) har dette gitt ca. 50 nye medlemmer til klubben.  

En annen gledelig utvikling er at mange av de nye som melder seg inn via pistolbanen, også fatter en interesse for 
skyting på løpende viltmål, både villsvin og hjort. Vi går ut fra at noen av dem også etterhvert søker mot leirdue-
skyting.  

Vi skrev i fjor om etableringen av klubbens nye nettside som et viktig virkemiddel når det gjelder å skaffe nye 
medlemmer. Årets resultater viser at dette, pluss sosiale medier, er ekstremt viktig for å opprettholde interessen for 
skytesporten, og for å få inn nye medlemmer. Klubbens nettside er under stadig utvikling, og vil i år også bli benyttet 
for opplysninger om tidspunkt for generalforsamling, samt inneholde alt som tidligere ble gitt ut via «Det røde heftet». 
Dette heftet er nå historie, men de som ikke er på nett, kan få innholdet kjørt ut fra printeren på pistolbanen. (Banen er 
åpen på tirsdager og torsdager kl.17.00 - 20.00 og lørdager kl. 10.00 - 15.00). På nettsiden kan man også lese 
resultatene fra alle klubbstevner avholdt i 2016.  

Når vi skriver om overgangen til en ny digital virkelighet, må vi ta med en annen viktig ting: Alle sportsklubber i 
Norge, inkludert skytterlag er nå registrert i Norges Idrettsforbunds nye dataprogram «Min Idrett». Dette er et 
altomfattende system hvor samtlige utøvere i Norge er registrert sentralt.  

Inkludert i funksjonene er alle tenkelige tjenester fra medlemsregistrering til utfakturering av kontingent og frem til å 
skrive ut sine egne startkort. En annen følge av dette omfattende opplegget er at når man vil delta i stevner, må man 
registrere seg på nettet hos den aktuelle arrangøren i forkant. Man kan fremdeles melde seg på ved oppmøte, men må 
da regne med å havne langt bak på startlistene.  

De som ønsker å sette seg inn i «Min Idrett» (og det bør man gjøre) kan finne alle opplysninger på NIFs nettside, evt. 
kontakte deres data-support, dersom man trenger hjelp. Det har vært en stor jobb å få overført alle Oslo Sportsskytteres 
administrative funksjoner til det nye systemet. Denne jobben er i sin helhet gjort av Olav Handeland, som har sittet i 
utallige timer foran PCén og i kontakt med support-avdelingen for å få til dette.  

Det meste er nå i havn, men det gjenstår noen små problemer for å få det helt strøkent. Denne oppgaven er det opp til 
NIF-support å løse for oss, da disse små-problemene ligger i systemet. Den første store prøven ble bestått i uke 2, da 
alle kontingent-fakturaer ble sendt ut til alle som har e-mail. Det er dessverre fremdeles en del medlemmer som ikke er 
på nett, eller nekter å oppgi sin e-mail adresse. Disse får kontingent-faktura tilsendt i posten, som før.  

Det er i 2016 gjennomført omfattende arbeider på hjortebanen, samt en del på villsvinbanen. Som nevnt i forrige 
årsberetning, ble det omtalt en «propp» i dreneringen fra villsvinbanen. Denne ble fjernet i vår. Det ble mye og dyp 
graving, utført av vaktmester Tangen, med godt resultat.  

Den største (og dyreste) jobben i år, var oppgradering av hjortebanen. Her ble det montert nye stativer for de 
elektroniske skivene, samt innkjøpt nye, raske fargemonitorer på standplassene. Det ble også innkjøpt 2 nye skiver for 
plassering ytterst mot høyre side av banen. Dette, samt en raskere reaksjon på monitorene, vil øke kapasiteten på 
dagene med jaktprøver.  

Det er ofte store køer på alle banene på Løvenskiold på de dagene det avholdes storviltprøver, og mange må snu og 
reise hjem med uforrettet sak. Ved disse nyinstallasjonen på hjortebanen regner vi med å kunne avvikle mange flere 
prøver pr. dag. Noe som også selvfølgelig gir atskillig flere kroner i kassa. 
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Vi vil også opplyse om at det heretter vil bli mulig å betale med kort på både pistol- og hjortebanen, da vi nå har 
innført et system med kortlesere på banene. I første omgang vil disse kortleserne kun ta VISA-kort!  

Ombygging av hjortebanen har vært et stort prosjekt, hvor bl.a. en total oppgradering av det elektriske anlegget var 
helt nødvendig. Det gamle anlegget var ca. 50 år gammelt, og det ble oppdaget ca. like mange jordfeil i hele anlegget. 
De som har utført disse jobbene har gjort en imponerende frivillig innsats i løpet av sommer/høst. Når det gjelder det 
elektriske, er det Pistolgruppas leder Bjarne Themsen og hans firma, som har stått for dette. Skivestativene ble lever av 
«Strysse-Mek.» fra Numedal, og det ble montert og ferdigstilt med stor hjelp av våre egne frivillige; bl.a. Morten 
Andresen, Per Wiik, Tor Heiestad, Odd Arne Korsmo, Øivind Friis, Tore Skau og flere andre. Vaktmester Tangen 
kjørte ny masse på vollen bak de to nye skivene, etter at Øivind Friis og Tore Skau hadde fremvist sine gode 
ferdigheter som «Lumber-Jacks». De skar ned en stor gran og ryddet skråningen bak de nye skivene.  

Hele dette prosjektet ble en omfattende og kostbar oppgradering, og klubben har investert i overkant av 480.000,- på 
hjortebanen i 2016.  

En annen viktig oppgave var drenering av Villsvinbanen, som sto under 60 centimeter vann etter de verste regnbygene 
på ettersommeren i 2015. Årsaken til «proppen» var et kollapset drensrør under vollen mot 100-meteren, ca. 7 meter 
under bakkenivå! Dette ble som sagt reparert av vaktmester Tangen.  

Tor Heiestad, Øivind Friis og Tore Skau har også gjort en del annet arbeide på villsvinbanen.  

Når det gjelder det aller viktigste tiltaket for å sikre Løvenskioldbanens fremtid; Ombygging til Riksanlegg, så står 
dette prosjektet fremdeles bom stille. Vi vet i skrivende stund ikke hvor det har buttet for dette prosjektet, men vi 
regner med at skytterpresidenten og generalsekretær Arild Groven, gjør hva de kan for å få saken igjennom. Løven- 
skiold er en svært viktig bane, både for alle Oslo- og omegns skyttere, men også for Oslo-politiet (som også i år har 
bortimot doblet sin virksomhet på Løvenskiold), samt Garden som benytter banen kontinuerlig.  

Det ser nå ut til at politikerne i Oslo har åpnet døren på gløtt for en utbygging av banen på Åsland, noe som vil kunne 
øke banekapasiteten for Oslos skyttere betraktelig. Dette vil imidlertid bli et prosjekt med lang byggetid, og de 
skytterne som sogner til dette området, samt politiet, vil være avhengige av Løvenskioldbanen i overskuelig fremtid.  

Når det gjelder den nye våpenloven, er dette også et relativt stillestående prosjekt for tiden. Her er årsaken (i år som i 
fjor) at Justisdepartementet venter på et EU-forslag til nye våpenlover i Europa, som nå er aktualisert enda mer etter de 
mange terror-anslagene i Europa. For øyeblikket vet vi ikke hva som kommer ut av dette relativt evigvarende, 
byråkratiske prosjektet.  

Som nevnt i fjorårets årsberetning: Protestene fra andre EU-land har vært massive og høylytte, da dette jo ikke berører 
bare skyttere og samlere, men også ca. 6 millioner Europeiske jegere.  

Vi gjentar en viktig oppfordring: Når det gjelder våpen og våpenkort, kan vi nevne at de av klubbens leirdue- og 
rifleskyttere som også har håndvåpen i sin våpen-garderobe, bør sørge for å møte på pistolbanen og få registrert 
aktivitet med sine håndvåpen. Vi har hatt flere tilfeller av at medlemmer som har håndvåpen liggende ubrukt i 
våpenskapet, og har søkt om f.eks. en ny hagle til jaktbruk, har opplevd å få krav om å forevise aktivitet på 
pistolbanen, eller alternativt å innlevere sine håndvåpen. Våpenkontorene har strammet inn kraftig på dette området.  

For første gang på mange år, har Oslo Sportsskyttere i 2016 fått en Europamester! Det var vår 14 år gamle 
viltmålskytter, Espen T. Nordsveen, som sto for denne prestasjonen, i hard fight mot en rekke øst-europeiske topp-
skyttere! Vi gratulerer.  

Til slutt vil vi takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid, samt til klubbens drift, og med gode stevneresultater i 
2016 

For styret i Oslo Sportsskyttere:  

Thore Brast  
Klubbleder      6 



Klubbens medlemsstatus viste ved utgangen av 2016 følgende: 
 
 H D G J Sum 
Hovedmedlem 426 45 20 5 496 	
Livsvarig	medlem	 38	 2	 	 	 40	
Sidemedlemmer	 23	 1	 	 	 24	
Sum	fullverdige	medlemmer487	 48	 20	 5	 560	 (	503	)	
Nye	medlemmer	i	2016	 	 	 	 	 105	 (			41	)				
	
RESULTATLISTE  FOR  KOMBISTEVNET  2016 
 

KLASSE HERRER (ÅPEN) 
	 1.	 Andreas	Irgens	 25,4	p	
	 2.	 Tor	E.	Svendsby	 21,0	p	
	 3.	 Alexander	Bull	 19,5	p	
	 4.	 Steinar	Fosback	 19,5	p	
	 5.	 Guttorm	Gotschalksen	 19,4	p	
	 6.	 Per-Magnus	Bårdslett	 18,7	p	
	 7.	 Atle	Gotschalksen	 18,5	p	
	 8.	 Trond	R.	Lund	 18,5	p	
	 9.	 Trygve	A.	Michelsen	 17,7	p	
	10.	 Marcus	Irgens	 16,6	p	
	11.	 Fei	Xu	 15,4	p	
	12.	 Peter	C.	Musæus	 15,2	p	
	13.	 Ronny	Øverland	 14,6	p	
	14.	 Cato	Kielland	 13,9	p	
	15.	 Espen	J.	Hansen	 13,4	p	
	16.	 Gunnar	Michelsen	 13,2	p	
	17.	 Aksel	Haavik	 12,6	p	
	18.	 Johannes	Irgens	 12,3	p	
	19.	 Egil	L.	Bauer	 11,5	p	
	20.	 Halvor	Gallefoss	 11,4	p	
	21.	 Magnus	Helstad	 10,3	p	
	22.	 Håvard	Hegdal	 10,1	p	
	23.	 Stefan	Bakke	 9,7	p	
	24.	 Reidar	Berthelsen	 8,2	p	
	 	
KLASSE	JR.	GUTTER	og	JENTER	
	 1.	 Philip	A.	Fleischer	 16,2	p	
	 2.	 Marius	M.	Berthelsen	 15,9	p	
	 3.	 Tobias	Dale	 15,0	p	
	 4.	 Oscar	Iwe	 14,2	p	
	 5.	 Vanessa	Mustad	 13,8	p	
	 6.	 Herman	Ø.	Strand	 13,0	p	
	 7.	 Daniel	Øverland	 12,2	p	
	 8.	 Håkon	Parelius	 10,9	p	
	 9.	 Herman	W.	Lund	 9,8	p	
	10.	 Ludvig	Mustad	 9,1	p	
	11.	 Jørgen	Dale	 7,0	p	
	12.	 Simen	Musæus	 4,9	p	
	
KOMBI-POKALEN ble vunnet av Andreas Irgens 
med 25,4 poeng. Andreas får sitt navn inngravert. 
Pokalen oppbevares i klubbhuset.    

	

	
KLASSE		DAMER	(ÅPEN)	
	 1.	 Venke	Krangnes	 14,2	p	
	 2.	 Hege	Dale	 9,0	p	
	 3.	 Inga	Fløisand	 4,9	p	
	
KLASSE  VETERANER 

	 1.	 Jørgen	Viktil	 22,1	p	
	 2.	 Tor	Dale	 19,1	p	
	 3.	 Per-Jarle	Stene	 18,2	p	
	 4.	 Trond	Engen	 17,3	p	
	 5.	 Kjell	Myhre	 17,1	p	
	 6.	 Tom	H.	Hansen	 16,8	p	
	 7.	 Jacob	Kielland	 16,8	p	
	 8.	 John	H.	Larsen	 16,7	p	
	 9.	 Erik	A.	Irgens	 16,1	p	
	10.	 Lars	O.	Toverud	 16,0	p	
	11.	 Magnar	Naas	 16,0	p	
	12.	 Cato	Musæus	 14,9	p	
	13.	 Erik	Kvåle	 14,1	p	
	14.	 Øivind	Friis	 14,1	p	
	15.	 Tore	Skau	 14,4	p	
	16.	 Erik	Strand	 14,4	p	
	17.	 Trond	Amundsen	 13,9	p	
	18.	 Ivar	Årnes	 13,3	p	
	19.	 Per	Holthe	 	13,0	p	
	20.	 Per	Gran	 12,4	p	
	21.	 John	H.	Vigrestad	 12,4	p	
	22.	 Terje	Stjernfeldt	 11,0	p	
	23.	 John	Magne	Dale	 10,9	p	
	24.	 Svein-Arild	Eide	 9,9	p	
	25.	 Gunnar	Talgø	 9,7	p	
	26.	 Gunnar	N.	Gundersen	 9,5	p	
	27.	 Pål	Jørgensen	 9,1	p	
	28.	 Knut	E.	Karlsen	 9,0	p	
	
DAME-POKALEN ble vunnet av Venke Krangnes 
med 14,2 poeng. Venke får sitt navn inngravert. 
Pokalen oppbevares i klubbhuset.  

Ellers ble det delt ut klubbmesterskapsmedaljer 
som følger:  10 medaljer til Herrer (åpen klasse), 3 
medaljer til Damer (åpen klasse),  12  medaljer til JR. 
Gutter og jenter, samt  15 medaljer til Veteraner. 
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Årsberetning Hjortegruppa 2016 

	
Aktiviteten	i	gruppa	har	vært	god	i	2016.	”Jaktgruppa”	har	igjen	sørget	for	et	stabilt	
aktivitetsnivå	på	treningsdagene	hver	onsdag	i	sommerhalvåret.		
	
Det	har	i	2016	vært	utført	omfattende	arbeid	på	anlegget	på	Hjortebanen.	Nye	skivestativer	
for	de	elektroniske	skivene	er	oppført	i	juli	2016	og	vi	retter	en	stor	takk	til	de	som	har	vært	
med	på	dette.	
	
I	2015	ble	det	innført	begrensninger	på	skyting	på	søndager.	Det	medførte	at	
sikkerhetssonene	rundt	skytebanene	så	ut	til	å	bli	benyttet	av	turgjengere	som	tilgjengelige	
rekreasjonsområder.	Heldigvis	fikk	vi	gjeninnført	søndager	som	skytedager	selv	om	det	
bare	er	med	kaliber	22	lr	våpen	.	Det	viktigste,	sammen	med	utvidede	treningsmuligheter,		
med	dette,	er	at	skytterne	kan	opprettholde	«revir»	i	sikkerhetssonene	og	dermed	unngå	
framtidige	konflikter.	
	
	
Klubbmesterskap	2016	
	
Hjort	enkeltskudd:	
Senior	
1.	 Tor	Fleime							 (87	+	96)		183	 	 Gull	
2.	 Henning	Utti						 (94	+	87)		181	 	 Sølv	
3.	 Even	Nordsveen	 (88	+	85)		173	
4.	 Tore	Skau									 (73	+	78)		151	
5.	 John	H.	Larsen	 (75	+	71)		146	
6.	 Øivind	Friis	 	 (48	+	53)		101	
	
	
Hjort	dobbelskudd:	
Senior	
1.	 Even	Nordsveen	 (89	+	92)		181	 	 Gull	
2.	 Tor	Fleime			 	 (81	+	84)		165	 	 Sølv	
3.	 Henning	Utti				 (79	+	85)		164	
4.	 John	H.	Larsen	 (83	+	72)		155	
5.	 Tore	Skau	 							 (73	+	65)		138	
	
	
	
Tor	Fleime	
Grenleder	
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Lerdue	2016	
	
Sesongen	i	år	har	bestått	av	6	stk	Olympisk	trap-,	og	1	stk	skeetstevne.	
I	2016	ble	det	arrangert	Nordisk	Mesterskap	i	Trollhättan	I	Sverige.	Deltagere	fra	OSS	var	
Benn	Wolden	i	OL-Trap,	og	Jørgen	Engen	i	Skeet	(jr.).	Jørgen	Engen	vant	juniorklassen	i	
Skeet,	mens	Benn	Wolden	fikk	en	respektabel	plassering	i	OL-Trap.	
Juniorskytteren	Jørgen	Engen	har	deltatt	på	flere	internasjonale	junior	konkurranser	denne	
sesongen,	deriblant	EM	hvor	han	skjøt	115	og	ble	nr.	25.	Vi	gratulerer	han	som	årets	
nordiske	mester.	Vi	gleder	oss	til	veien	fremover.	
Vi	takker	klubben	for	en	fantastisk	støtte	til	juniorene	denne	sesongen.	
	
Resultater	NM	Olympisk.	
	
Bestemann	fra	OSS	ble	i	år	Jørn	Simenstad,	som	skjøt	105	inn	i	finalen.	Han	skjøt	gode	
finaler	og	ble	Norgesmester	i	år.	Vi	gratulerer.	
Øvrige	resultater	for	OSS	medlemmer:	Nr.5	Benn	Wolden	105,	nr.10	Tarald	Øvergaard	99.		
I	klassen	V55	stilte	Per	Elof	Nilsson	og	Lasse	Johnsen	for	OSS,	der	Lasse	endte	på	3.	plass	og	
Per	endte	på	4.	plass.	
	
Resultater	NM	Skeet	
	
For	senior	herrer	deltok	Stener	Kalberg	nr.22	med	109	duer,	Marius	Lillehagen	nr.24	med	
109	duer,	Anstein	Schwencke	nr.27	med	107	duer,	Fredrik	Andersen	nr.29	med	105	og	
Daniel	Thingnes	nr.31	med	103	duer.		
	
I	dameklassen	stilte	Karoline	Møldrup	Celius	for	OSS,	og	hun	endte	på	3.	plass.		
	
I	juniorklassen	stilte	vår	gode	lerdueskytter	Oscar	Iwe	som	bare	er	11	år.	Han	har	hatt	stor	
fremgang	denne	sesongen,	og	skjøt	ny	pers	i	NM	med	95	treff	og	endte	da	som	nr.	3.	Det	blir	
spennende	å	se	den	videre	utviklingen	i	2017.	 																																									
	
Resultater	NM	for	veteraner	Olympisk	Trap.	(uoffisielt)	
	
Under	veteran	NM	ble	det	skutt	3	innledende	runder.	Klasse	V50	ble	vunnet	av	Jørn	
Simenstad	og	klasse	V60	ble	vunnet	av	Lasse	Johnsen,	og	begge	er	fra	OSS.	Vi	vil	også	
gratulere	Leif	Vålvannet	som	vinner	av	den	nye	klassen		V70,	og	vi	regner	med	at	det	blir	
den	største	klassen	til	neste	år.	Det	var	et	fint	stevne	med	god	mat	og	god	stemning.		
	
Klubbmesterskap	Olympisk	trap:	
	 	 	 	
Nr.	1.	Jørn	Simenstad	105	duer	+	13	duer	i	semifinale	+	13	duer	i	gullfinale.	 Gull	
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Klubbmesterskap	Skeet	herrer:	
	
Nr.	1.	Stener	Kalberg	109	duer.	 Gull	
Nr.	2.	Marius	Lillehagen	109	duer.					Sølv	
	
	
Klubbmesterskap	Skeet	damer:		
	 	 	
Nr.	1.	Caroline	Celius	 63	duer.	 Gull	 	 	
	
	
Klubbmesterskap	Skeet	jr.:	
	
Nr.	1.	Oscar	Iwe	 	 95	duer.	 Gull	
	
	
Disse	resultatene	er	basert	på	resultatene	fra	NM.	
	
	
Vi	har	registrert	at	det	har	vært	stor	aktivitet	på	lerduebanen	i	år,	med	mange	ivrige	
skyttere.	Det	har	blant	annet	bygd	seg	opp	et	Skeet	miljø	i	OSS	med	lovende	skyttere,	vi	ser	
spent	frem	mot	en	ny	sesong	med	masse	knuste	duer.			
	
Vell	møtt	i	2017.	
	
Styremedlem	lerdue		
Lasse	Johnsen	
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Pistolgruppa 2016 
Det sies at tiden går fort når man trives i godt lag. Dette året synes i hvert fall å ha gått ekstremt 
fort for undertegnede.  

Trivsel, trygghet og nyrekruttering er fortsatt førsteprioritet i Pistolgruppa. I år har vi hatt ca. 75 
påmeldte på sikkerhetskurs, hvorav 65 har deltatt på årets fire sikkerhetskurs, noe som har gitt 
klubben et netto medlemstilskudd på ca. 50 nye medlemmer.  

Rekruttering: Det viktigste i rekrutteringsfasen er at nye medlemmer blir godt mottatt og at 
de føler seg hjemme i klubben fra første dag. Skyting er en lystbetont idrett hvor sikkerheten 
alltid kommer først, og vi er nødt til å kunne stole fullt og helt på hverandre. På 
sikkerhetskursene poengteres blant annet derfor dette, og det oppfordres derfor hovedsakelig til 
rekruttering blant egne venner og bekjente, familiemedlemmer eller gode kolleger.  

Vi driver jo med skyting, og uten mulighet for bakgrunnssjekk før innmelding, ligger det implisitt 
et ansvar hos hver enkelt av oss. Det bør også nevnes at vi får stadig flere medlemmer fra 
nyutdannede politimenn og politiaspiranter, og vi har derfor besluttet å kjøpe ytterligere tre 
pistoler av typen HK P.30L, som er den typen tjenestevåpen politiet bruker. Disse er forventet 
levert medio januar.  

Trivsel: For at både eksisterende og nye medlemmer skal føle tilhørighet og eierskap i klubben, 
vektlegges trivsel og lystbetonte aktiviteter høyt. Vi er i så måte svært privilegert i OSS, hvor nær 
sagt alle kjenner hverandre ut og inn, og vi ser at stadig flere pistolskyttere også finner veien opp 
på både Hjortebanen og Grisebanen. Resultatmessig ser vi fortsatt fin fremgang blant både 
erfarne og nye skyttere. Også for erfarne skyttere er det fin trening med litt annerledes 
konkurransetrening, og eksempler på dette er bl.a. ballongskyting og utslagskonkurranser. Gjerne 
med grilling, sosialt samvær, viltgryte, egg og bacon, samt ribbe til jul.  

Av alle aktiviteter og trivselsfaktorer er det imidlertid én aktivitet som scorer fullt på samtlige 
parametere: 7-FELT-seriene. Disse seriene må derfor sies å være blitt en suksess, hvor stadig 
flere deltar. Mens de mest erfarne sloss om de gjeveste plassene, finner de nyere og mer uerfarne 
stor glede i deltakelse og høster fin stevnetrening. Banen er også nærmest den samme fra sesong 
til sesong, og er derfor også forutsigbar og gir den enkelte en pekepinn på egen fremgang.  

Denne serien var opprinnelig tenkt som en internserie, men ble for et par år siden åpnet for 
skyttere i andre klubber, som en del av samarbeidsprosjektet med våre gode venner i 
naboklubbene. Til tider er det også kommet skyttere langveisfra for å delta, og minst én klubb har 
adoptert og tatt denne ideen med hjem til sin egen lokale klubb.  

Sikkerhet: Som nevnt er trivselen en viktig del av sikkerheten, i tillegg til lover og paragrafer 
rundt skytesporten. Jeg tør påstå at vi scorer høyt på begge deler her i OSS. På sikkerhetskursene 
har vi som kjent innført instruksjon vedr. HLR og bruk av hjertestarter. Bortimot 200 personer 
har nå tatt del i disse kursene i regi av klubben.  

Vi har i den forbindelse også gått til anskaffelse av hjertestartere både i klubbhusene på pistol- 
banen og hjortebanen. Disse er sammen med nye førstehjelpsskrin plassert lett tilgjengelig i 
klubbhusene. Vi har også innført nye regler om minimumsavstand til skivene, samt forbud mot 
skyting på stålfigurer og racks på 25-meteren (pistolbanen). Dette pga. faren for rikosjetter.  
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Feltstevner på hjemmebane:  
Vi har også i år bidratt på OPKs vår- og høstfeltstevner ved å ta ansvar for henholdsvis to og tre 
baner. Over 15 mann stilte som frivillige standplassledere og banemannskaper, noe vi skal være 
stolte av. 	
På disse stevnene ble det også innlagt klubbmesterskap i Fin- og Grov (Vårfelten), samt Militær 
og Revolver (Høstfelten). Resultatene finnes på vår nettside under fanen  «Resultater Pistol». I 
tillegg til tidligere nevnte 7-FELT serier, har vi avholdt noen Norgesfeltstevner i samarbeid med 
OPK og BPK. Som en del av dette samarbeidet deltar en del skyttere også på vinterserien som 
går hver torsdag.  

Norgesmesterskapet i FELT var i år slått sammen med baneprogrammene og gikk over så lang tid 
at vi dessverre ikke hadde deltagere med. Det samme gjelder våre naboklubber, som kun hadde 
med sine A-skyttere, som ofte skyter både felt- og bane-NM programmene. 

Annet viktig å nevne: I år har vi hatt to kvinnelige medlemmer på Trener-1 kurs, Ingrid og 
Cathrine. Nå trenger de trenererfaring, og vi ser frem til å se begge som utøvere og trenere i det 
nye året.  

Vi skulle nok helst trent og arrangert mer baneprogrammer også, men på grunn av manglende 
muligheter for innendørsskyting og manglende mannskap som ønsker å ta ansvar, arrangere og 
følge opp, har dette dessverre medført at vi kun har hatt noen få interne banestevner i år. 
(Eksempelvis; NAIS). John Sandvik er vår mann på NAIS, og følger opp stevner og oppnådde 
medaljer på hver enkelt skytter, fra år til år.  

Vedlikehold og administrasjon: Klubbhus og bane brukes mye og dette medfører 
naturligvis et visst vedlikeholdsbehov. I år har det bl.a. blitt fikset en del på belysning, laget en 
egnet oppbevaring av peisveden vår, samt at vi har tettet noen hull her og der for å holde 
smågnagerne ute. I takt med rekruttering og økt aktivitet krever klubbarbeidet (administrasjon) 
stadig mer tid av ildsjelene. Spesielt har overgangen til NIFs nye datasystem «Min Idrett» krevet 
sin mann. Olav Handeland har mer eller mindre jobbet hver dag for å få klubben inn i dette 
systemet, foruten at han har jobbet utallige timer med andre nødvendige omstillinger.  

Det er mange som burde bli nevnt for sin innsats for klubben gjennom året 2016, det være seg 
standplassledere, kioskdrift, resultatføringer og vedlikehold, og vi ber om forståelse om noen er 
uteglemt:  

Øivind Friis, Venke Krangnes, Ivar Årnes, Arild Waage, Pål Gulbrandsen, Thore Brast, Eirik 
Rudsar, John Sandvik, Alex Bull, Kåre Gullbekk, Per Sander m. flere.  

I skrivende stund har vi allerede tippet over i det nye året, og vi håper at samtlige ildsjeler har 
glede av å bidra også i 2017. Videre er det også som nevnt over, et ønske om at én eller to av 
medlemmene (gjerne flere) ønsker å ta på seg verv (ansvar for) baneskytingen, med trening, 
arrangement av treningsstevner, NAIS etc. . . !  

Takk alle sammen for et flott skytterår i (etter min mening) verdens beste sportsskytter- klubb!  

Bjarne Themsen 
Greneleder                    
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Klubbmesterskap	PISTOL	

	
Finpistol	felt		 	 Alexander	Bull	 	 		95/21	p	 Gull	
	 	 	 	 John	Sandvik	 	 		94/23	p	 Sølv	
	 	 	 	 Venke	Krangnes	 	 		93/16	p	 Bronse	 	
	
Grovpistol	felt	 	 Ivar	Årnes	 	 	 		83/20	p	 Gull	
	 	 	 	 Alexander	Bull	 	 		82/28	p	 Sølv	
	
Revolverfelt		 	 Bjarne	Themsen	 	 		97/26	p	 Gull	
	 	 	 	 Olav	Handeland	 	 		95/21	p	 Sølv	
	 	 	 	 Arild	Waage		 	 		94/21	p	 Bronse	
	
Militærfelt	 	 	 Arild	Waage		 	 100/31	p	 Gull	
	 	 	 	 Ivar	Årnes	 	 	 		94/22	p	 Sølv	
	 	 	 	 John	Sandvik	 	 		94/17	p	 Bronse	
	
	
	
Vinner	og	napp	i	Tindre-pokalen	ble	Eivind	Ulvin.	
Geir	Pettersen’s	Minnepokal	ble	vunnet	av	Arild	Waage	
	
	
	
Villsvin	2016	
	
Bra	aktivitet	på	Villsvinbanen	fra	mai	og	ut	september.	Noen	nye	ansikter	er	å	se	–	men	det	
er	plass	til	flere.	
	
I	forbindelse	med	vår	årlige	klubbmatch	med	British	Sporting	Rifle	Club	ble	det	jobbet	litt	
ekstra	i	forkant	på	banene.	Men	vi	ble	litt	skuffet	da	våre	Engelske	venner	ikke	klarte	å	stille	
et	lag.	Vanligvis	har	de	stilt	med	8	mann.	Årsaken	ligger	litt	i	organiseringen	av	
skyttersporten	i	England	hvor	de	ikke	lenger	får	noen	støtte	fra	eget	forbund	for	slik	
aktivitet.	Det	er	muligens	der	vi	ender	opp	etter	hvert	også	når	NSF	endrer	struktur.	
I	2017	er	det	vår	tur	til	å	besøke	BSRC	–	på	Bisley	i	England.	
	
Men	vi	har	noe	som	Engelskmennene	ikke	har.	En	internasjonal	topp-skytter.	Det	vil	
generere	om	ikke	masse	penger	så	i	et	hvert	fall	aktivitet	og	oppmerksomhet	for	grenen.		
	
Vår	junior	Espen	Teppdalen	Nordsveen	har	tatt	følgende	internasjonale	medaljer	i	år:									
EM	Gull,	VM	Bronse,	Gull/Sølv	Nordisk	Junior,	Gull/Bronse	Hungarian	Open.	
Han	har	også	plukket	ytterligere	4	Norske	mesterskap	på	10	meter	luft	og	50	meter	Gris,	
hvor	3	av	4	resultatene	var	høyere	enn	vinnerresultatet	i	Seniorklassen.	Det	er	bare	å	
gratulere	og	ønske	ham	lykke	til	videre.	
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Fra	venstre:	Tod	Beardsworth,	Tor	Fleime,	Espen	T.	Nordsveen,	Tor	Heiestad,	Tor	Egil	
Mauseth,	Steve	Wallis	og	Olav	Handeland.	
	
Bildet	er	tatt	i	forbindelse	med	NM	Villsvin,	hvor	vi	gjorde	litt	stas	Espen	under	en	
tilstelning	i	klubbhuset	til	OSS.	Vi	hadde	også	besøk	av	to	Engelske	venner	fra	BSRC	som	
deltok	på	NM	Villsvin	og	fikk	prøve	seg	på	Hjort	enkel	og	dobbeltskudd.	Stor	takk	til	
Pistolgruppa	som	stilte	opp	med	servering	og	pistolskyting	for	alle	som	ville	prøve.	
	
Klubbmesterskap Villsvin 2016 ble avholdt under NM. (NM plassering i parentes)	
Senior Herrer 30+30 Senior Herrer 20+20 mix 
1.(6) Henning Utti  539p  Gull 1.(7) Henning Utti  342p  Gull 
2.(7) Tor Fleime  521p 2.(8) Tor Fleime  341p 
3.(9) Jacob Kielland  291p 3.(9) Jacob Kielland  175p 
  
Veteran Veteran 
1.(3) Tore Skau  483p  Gull 1.(4) Tore Skau  311p  Gull 
2.(4) John H.Larsen  480p 2.(5) John H.Larsen  283p 
3.(7) Øivind Friis  278p 3.(7) Øivind Friis  219p 
  
Junior Junior 
1.(1) Espen T. Nordsveen 575p  Gull 1.(1) Espen T. Nordsveen 385p  Gull 
 
( Espen tildeles Gull pga. resultatene, til tross for kun en deltager. ) 
 
Takk til alle som har bidratt i 2016 for å holde liv i Grisen. 
 
Tor Heiestad 
Grenleder 
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Til	ÅRSMØTET	i	Oslo	Sportsskyttere	2016	
	
Den	på	årsmøtet	2016,	valgte	kontrollkomité	har	den	8.	februar	2017	avholdt	møte.	
	

Det	ble	foretatt	gjennomgang	av	alle	klubbens	regnskapsbilag	og	klubbens	regnskap	totalt.	
	
Alle	regnskapsbilag	syntes	å	vedrøre	klubbens	drift	og	er	således	enstemmig	godkjent	av	
kontrollkomiteen.	
	
Kontrollkomiteen	bemerker	-	som	foregående	år	–	at	klubbens	bankkonti	disponeres	av	kun	
en	person.	NIFs	regler	sier	at	to	personer	skal	disponere	konto	i	fellesskap.		
Dette	gjennomføres	i		disse	dager.	
	
Klubbens	regnskapsbilag	var	undertegnet	av	klubbens	formann	og	kontrollkomiteen	fikk	
bilagene	til	gjennomsyn.	
	

Kontrollkomiteen	bemerker	at	godtgjørelser	generelt	har	hatt	en	stor	økning	i	2016.		
	

Kontrollkomiteen	har	ikke	andre	bemerkninger	til	driftsåret	2016.	
	
	
	

Bærum	8.	februar	2017	
	
	

_______________________________________	
Jørn	Simenstad	

	
	

(	SIGN	)	
_______________________________________	

Morten	Olsen	
	
	

(	Sign	)	
_______________________________________	

Ivar	Årnes	
	

(	Sign	)	
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Fra	Valgkomiteen	til	Årsmøtet	for	år	2016	
	 	 	 	
Kandidater	til	styret	og	tillitsvalgte		i		2017	 	 	 	 	
	 	
Leder:	 	 	 Thore	Brast		 	 	 	 For	2	år	t.o.m	2018												
Nestleder:	 	 	 Olav	Handeland		t.o.m	2017		 Ikke	på	valg	
Sekretær/kasserer:	 Jørgen	Wessel	Krogstad	 	 	 	 	
Styremedlemmer:	 Hjort:	 	 Tor	Fleime	 	 	 	 									
	 	 	 Lerdue:	 Lasse	Johnsen	 	 	 	 									
	 	 	 Pistol:			 Bjarne	Themsen	 	 						 									
	 	 	 Villsvin:	 Tor	Heiestad	 	 	 	 									
	 Styremedlem:	Venke	Krangnes			 				
	 Styremedlem:	Hege	Rudsar	Russar	 				

Suppl.:		 Per	Wiik	
Suppl.:		 Per	Holthe	

	
Tillitsvalgte	til	gruppene:		 	 	 	 	 									 		
	 Hjort:		 Morten	Andresen,	Jan	Hansen,	Finn	Holst,	Odd	Arne	Korsmo,	
	 	 	 Halvdan	S.	Nicolaysen,	Morten	Olsen,	Tom	Stensrud,	

Per	Wiik.	
	 	
	 Lerdue:	 Benedicte	Schibbye,	Jørn	Simenstad,	Ådne	Syvertsen,	

Tarald	Øvergaard.	
	
	 Pistol:		 Erik	Bjerke,	Frode	Bærøe,	Øivind	Friis,	Pål	Gudbrandsen,		

Bjørn	Karlsen,	Gunnar	Michelsen,	Eirik	Rudsar,	John	Sandvik,	
Bjarne	Themsen,		Arild	Waage,		Ivar	Årnes.	
	

	 Villsvin:	 Svein	Christensen,	Tor	Fleime.	
	
Representanter	til	kretsene:	 OIK	og	OSK:	 	 	 		Oppnevnes	av	styret.	 	
	
	
Revisorer:	 	 Revisogruppen	FMØ	DA		 	 	 						 									På	valg		
	
Kontrollkomite:	 Leder:	 	 Jan	Hansen	 	 	 										
	 	 	 Medlemmer:		 Morten	Olsen,	Ivar	Årnes	
	 	 	 Suppleant:	 	 Henrik	Skauge	
	
Hederstegnkomitè:	 Olav	Handeland,	Jørgen	Wessel	Krogstad,																
	 	 	 	 John	H.	Larsen.	
	
Valgkomitè:	 	 Leder:	 	 Per	Wiik.	 	 	 	
	 	 	 Medlemmer:		 Per	Nilsson,	Hege	R.	Russar					
	 	 	 Suppleant:	 	 Per	Holthe.	
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