
Årsberetning for Oslo Sportsskyttere 2017.
Det har også i 2017 vært en god aktivitet i de forskjellige gruppene. Aktiviteter og resultater
kan leses ut fra de forskjellige gruppers årsberetninger.
Kombistevnet 2017 ble avholdt siste helg i april, og samlet 64 deltakere. Se resultater på egen
side i årsberetningen.

Det har i løpet av året 2017 vært en god økning i antallet nye medlemmer. Ved årsskiftet hadde
klubben totalt 691 medlemmer.
Det har i 2017 blitt registrert ca. 100 nye medlemmer i Oslo Sportsskyttere, og langt de de fleste
av dem er kommet inn gjennom Sikkerhetskursene på pistolbanen.

Det er i løpet av året vært avholdt 4 sikkerhetskurs, med ca. 25 deltakere i hvert. Betingelsen
for å delta er jo nå som kjent at man melder seg inn i OSS, og det viser seg at de fleste av deltak-
erne forblir medlemmer i Oslo Sportsskyttere, mens noen få melder seg ut igjen etter fullført
kurs. Men som sagt, dette er et fåtall. Alt i alt et meget bra resultat, takk til Bjarne Themsen. 
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 går ut
fra at noen av dem også etterhvert søker mot leirdue-skyting.

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 2017
har vært sterkt medvirkende til økt interesse for skytesporten, og for å få inn nye medlemmer.
Det har så langt, væet mer enn 180 000 treff på Oslo Sportsskytteres nettside.

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 2016, samt alt som skjer innen de forskjellige gruppene.

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 opp-
legget er at når man vil delta i stevner, må man registrere seg på nettet hos den aktuelle ar-
rangøren 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 NIF´s 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 uttallige
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 1, 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 (ca. 30). Disse
får kontingent-faktura tilsendt i posten, som før.

Det er også i 2017 gjennomført omfattende arbeider på hjortebanen. Det er blitt bygget tak over
de elektroniske skivene, slik at disse nå kan stå ute i all slags vær  uten å bli skadet. Det er også, 
blitt satt opp 2 nye elektroniske skiver på den østre enden av banen. Det vil si tilsammen 14
skiver, noe som har øket kapasiteten på trening og jaktprøver betraktelig. Her ga også de nye,
raske fargemonitorene en øket kapasitet på prøve-dagene.
Det er (som nevnt i fjor), ofte store køer på alle banene på Løvenskiold på de dagene det avholdes
storviltprøver, og mange har vært nødt til å snu og reise hjem med uforrettet sak.
Våre ny-installasjoner på hjortebanen, samt det faktum at vi nå har åpent også på lørdager, har
i 2017 vist seg å gi meget gode resultater ved jaktprøvene, både talllmessig 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, Per 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 2017.

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 stort sett bra gjennom sesongen 2017, til tross
for variabel mobil-dekning på Hjortebanen. Izettle-systemet kan nå ta alle typer kort, og vi har
som mål å fase ut bruken av kontanter på alle våre baner i 2018-sesongen.

Når vi nå har nevnt innsatsen til en del av klubbens ildsjeler, er det helt nødvendig å ta opp
vanskelighetene med å få flere av klubbens medlemmer til å stille opp på dugnader.
Et enda viktigere tema er å få tak i nye tillitsmenn til gruppene, samt kandidater til å stille opp
som deltakere i klubbens styre i en ikke alt for fjern fremtid.
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.

Vi har i løpet av høsten forberedt total overgang til den digitale virkeligheten også for OSS, og
som en følge av dette er nå Jørgen Krogstad, vår sekretær gjennom mer enn 40 år, ute av den
daglige driften av klubben.

Regnskapene er nå overlatt til et større regnskapsbyrå i Bærum, og styret utfører inntil videre
sekretær-oppgavene, inntil en ny sekretær er valgt.

Vi har nå byttet adresse til Dælimosen 46, 1359 Eiksmarka (pistolbanen), hvor  vi nå innreder
nytt kontor for å ha hele administrisjonen av klubben der oppe.
Klubbhuset på Pistolbanen vil heretter bli brukt som lokale til generalforsamlinger o. l.

Det er også opprettet ny mail-adresse dit opp, slik at Jørgens gamle jwk-adresse nå ikke lenger
skal brukes av medlemmene.
Se forøvrig klubbens nettside for oppdatering på adresse, telefonnummer og e-mail adresser
som heretter skal brukes for kontakt med klubben.

I forbindelse med de relativt store og gjennomgripende forandringer som nå skjer i Oslo
Sportsskyttere, arbeider det sittende styret med et forslag til en effektivisering og forenkling av
klubbens organisasjon.

Styret består i dag av til sammen 11 personer inkl. varamenn. Dette blir for tungrodd i lengden,
og styret vil på den kommende Generalforsamlingen 15. februar, legge frem forslag til en helt
ny organisasjonsplan for Oslo Sportsskyttere.

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.

Jeg vil til slutt takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid, samt til klubbens drift, og med
gode stevne-resultater i 2016. En særskilt takk til Olav Handeland, som har brukt all sin pen-
sjonist-tid, antakelig bort i mot et helt årsverk på omstillingsarbeidet i løpet av 2017.

For styret i Oslo Sportsskyttere:
Thore Brast
Klubbleder




