
Årsberetning for Oslo Sportsskyttere 2018.
Det har vært avholdt 4 styremøter, samt 1 ekstraordinært styremøte i 2018.
Året 2018 har vært et hektisk, interessant og lærerikt år for styret i Oslo Sportsskyttere.
Den nye organisasjonsformen har krevet et intenst arbeid på mange områder, med det rene 
detektivarbeid i gamle arkiver, og ny tilrettelegging for å lette driften i årene som kommer. 
Dette arbeidet har for en stor del falt på Olav Handelands skuldre, som har jobbet med disse 
tingene i nær 200 dager, siden siste generalforsamling. 

Klubbens økonomi er nå god, og det er ryddet opp i fond og kontoer, slik at klubbens aktiva nå 
er samlet på 2 kontoer, brukskonto og avsetningskonto, hvor den siste har en meget gunstig 
rente i forhold til hva som har vært tilfelle tidligere. 

Styret har også sørget for å oppjustere leieinntektene for samtlige av de baner OSS disponerer 
på Løvenskiold og dette er med på å styrke økonomien.

Både jaktprøver på hjortebanen og sikkerhetskurs/drift av pistolbanen har gitt gode inntekter 
til klubben i 2018.

På hjortebanen kan økningen tilskrives det at banen nå er åpen på lørdager, noe som etterhvert 
har gått opp for de som har stått i trenings/skyteprøve-kø på andre baner.

Det har også i 2018 vært en god aktivitet i de forskjellige gruppene. Aktiviteter og resultater 
kan leses ut fra de forskjellige gruppers årsberetninger.
Kombistevnet 2018 ble avholdt siste helg i april, og samlet 58 deltakere. Se resultater på egen 
side i årsberetningen.
Det har i løpet av året 2018 vært en god økning i antallet nye medlemmer. Men som alltid er det 
også noen som melder seg ut, slik at antallet ved årsskiftet var  ca.700 medlemmer.

Det har i løpet av året vært avholdt 5sikkerhetskurs, med totalt 70 deltakere. Betingelsen for å 
delta er at man melder seg inn i OSS, og det viser seg at de fleste av deltakerne forblir 
medlemmer i Oslo Sportsskyttere.  Alt i alt et meget bra resultat, takk til Bjarne Themsen, som 
også i 2018 har gjort en formidabel innsats.

En annen gledelig utvikling i år som i fjor, er at mange av de nye som melder seg inn via pistol-
banen, også fatter en interesse for skyting på løpende viltmål, både villsvin og hjort. 
Vi skrev i 2016 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, også i 2018 
har vært sterkt medvirkende til økt interesse for skytesporten, og for å få inn nye medlemmer. 
Det har i 2018 vært mer enn 200 000 treff på Oslo Sportsskytteres nettside, samt ca 80.000 på 
facebook-siden.

Klubbens nettside er under stadig utvikling, og vil også i år inneholde alle opplysninger om 
tidspunkt for generalforsamling, samt inneholde alt som tidligere ble gitt ut via «Det røde 
heftet». Dette heftet er nå (som nevnt i fjorårets årsberetning) 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 - 14.00). På nettsiden kan man også lese 
resultatene fra alle klubbstevner avholdt i 2018, samt alt som skjer innen de forskjellige 
gruppene.

Når det gjelder arbeidet med å digitalisere OSS´administrative del, er 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.
Denne jobben er som foran nevnt, i sin helhet gjort av Olav Handeland, som, til tross for sin 
høye alder har gjort en imponerende jobb.

Her må det også føyes til at vi i løpet av 2018 har fått inn et medlem som er villig til å overta 
jobben som sekretær i klubben, en meget datakyndig mann ved navn Håvard Falck-Andersen. 

Sist vinter tok værgudene på seg slosshanskene og sendte takoverbygg og skivestativer på pis-



tolbanen i kne. Anlegget ble totalt rasert, og det ble bestemt å gjenoppbygge det på en mer solid 
måte enn det gamle. Det ble også besluttet å grave opp for ny drenering, samt å støpe et skikkelig 
fundament med avrenning av overflatevann.
Dette ble utført i løpet av sommer/høst, og resultatet er blitt meget solid. Forsikringen tok den 
største delen av omkostningene, og klubben bekostet de forbedringer som måtte til. Takk til de 
som har trådt til med hjelp!
Det er også i 2018 gjennomført en del vedlikeholdsarbeider på hjortebanen, samt en større 
reparasjon etter at heftige vindkast tok med seg det nye taket over skivene. Dette ble reparet av 
Morten Andresen og odd Arne Korsvoll. En stor takk til dem!
Hjortebanen har i 2018 vist seg å gi meget gode resultater ved jaktprøvene, både tallmessig og 
økonomisk. 
Alle arbeidene på Hjortebanen (bortsett fra gravingen), er utført på dugnad av klubbens mest 
aktive ildsjeler.
Styret vil rette en spesiell takk til Morten Andresen, Odd Arne Korsvoll og Bjarne Themsen på 
det teknisk/elektriske, samt til Per Wiik, Morten Olsen, Øivind Friis, Tor Heiestad, Tore Skau 
og flere andre for utrettelig innsats på Hjortebanen gjennom året 2018.

Det er blitt holdt åpent for jaktprøver på alle lørdager gjennom hele sesongen. Her vil vi rette 
en takk til de som har ofret fridagene sine for klubbens skyld, bl.a.; Morten Olsen, Jan Hansen, 
Erik Lund, Tom Stensrud, Halvdan Nicolaysen, Per Jensen, m. fl.

Den nye ordningen med kort-betaling, har fungert fint gjennom sesongen 2018 takket være 
god ICE-nett dekning. Izettle-systemet tar alle typer kort, og 2018 var et kontant-fritt år.

Etter å ha stått under vann forrige sommer, er det helt nødvendig å bygge nytt på grisebanen. 
Det er planlagt et helt nytt standplasshus, som vil bli hevet en del i forhold til det gamle og 
derved unngå ny oversvømmelse. Alle planer godkjent, og byggetillatelse er gitt.
I første omgang må klubben finansere prosjektet, men vi vil vil få tippemidler i ettertid. Styret 
har i forbindelse med oppgraderingen også fått en 40-års leiekontrakt på villsvinbanen. Vi 
jobber også med (og er blitt lovet) en likelydende kontrakt på hjortebanen.

I år, som i fjor, vil vi presisere at det er helt nødvendig at yngre krefter med sterk interesse for 
Oslo Sportsskytteres fremtid, nå stiller opp for å sikre klubbens videre drift inn i fremtiden, da 
det jo er et faktum at styringsgruppa nå begynner å bli noe tilårskommen.

Som nevnt over, er det meget viktig at medlemmene stiller opp til dugnader, som funksjonærer 
ved stevner og som fremtidige tillitsmenn i Oslo Sportsskyttere.
Dette er tvingende nødvendig for at klubben vår skal leve videre i mange 10-år fremover, og 
enhver innsats er viktig, uansett hvor liten den måtte synes.

En glad-nyhet på den sportslige siden er at vårt junior-medlem Espen Teppedalen Nordsveen 
har satt ny norsk junior-rekord på 10 m viltmål 30 + 30 skudd under et stevne i Tyskland. 
Den nye rekorden er på 570 poeng! Den gamle hadde Tore Stene på 567 poeng. Gratulerer!

Resultatene fra klubbmesterskapene finnes på gruppenes årsberetninger, borsett fra Lerdue, som 
ikke har innlevert årsrapport.

Jeg vil til slutt takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid, samt til klubbens drift, og med 
gode stevne-resultater i 2018. En særskilt takk til Olav Handeland, som også i 2018 har brukt 
all sin pensjonist-tid på omstillingsarbeidet.

For styret i Oslo Sportsskyttere:
Thore Brast
Klubbleder






