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Innledning: 
Dette har vært et helt spesielt år med hensyn til pandemien 
i samfunnet. Det har også har rammet vår idrett betraktelig. 
Likevel har humøret hvert oppe på samtlige, til tross for mange 
restriksjoner både på banen og i klubbhus. Det har i lange tider ikke 
vært mulighet/lov til å låne ut våpen. 
 
Trivsel, trygghet og nyrekruttering er fortsatt 1. prioritet. 
I år har vi hatt kun tre sikkerhetskurs mot fem på et normalt år. 
 
Rekrutering: 
Det er viktig at nye medlemmer føler seg hjemme i klubben fra 1. 
dag. Sikkerheten er i tillegg selvfølgelig alltid høyest prioritert. 
 
Til tross for et sterkt fokus på rekrutteringen av kvinner og barn, så 
kunne vi ønske oss enda flere nye medlemmer i denne kategorien. 
 
Trivsel: 
For at både eksisterende og nye medlemmer skal føle tilhørighet og 
eierskap i klubben, vektlegges trivsel og lystbetonte aktiviteter høyt. 
Mange av våre nyrekrutterte medlemmer finner også veien opp til 
våre andre baner (Hjort og Gris). 
 
Vi er jo kjent for å være klubben med det store hjertet.  
Viltgryter, egg og bacon frokoster og pølsefester er trivselsfaktorer 
som virkelig settes pris på. 
Pga Coronaen har vi dessverre ikke kunnet arrangere like mange  
 
slike omfattende sosiale arrangementer i år, men håper selvfølgelig 



at neste år vil gi muligheten til også å øke disse aktivitetene igjen. 
 
Stevneaktiviteter: 
Dessverre har vi måttet kutte både 7-FELT serien både vår og høst 
etter halvgått skyting. 
For mange er også mørkeskytingen ett av årets høydepunkter. 
Den måtte utgå pga smittefare. 
Kombistevnet som måtte også utgå, hvor vi på pistolsiden har både 
Mag I, Mag II, Fin og Grov som del av stevnet. 
Noen NAIS stevner har vi likevel fått avviklet, selv om det ble ferre en 
ønsket. 
Tindrepokalen gikk heldigvis av stabelen som vanlig, hvor Rune 
Offenberg tok sitt første napp i pokalen. 
 
Stevner rundt omkring i landet står på oppslag i klubbhuset og på 
hjemmesidene våre under fanen aktivitetskalender. 
Det som ikke finnes her står også på NSF sine terminlister. 
 
Litt utenom selve skyteaktiviteten: 
Det er mange medlemmer som har gjort en kjempeinnsats for 
klubben gjennom hele året. 
Det være seg standplassledelse, kioskdrift, resultatføring, frivillig 
vedlikehold og ikke minst pussing og vedlikehold av klubbens 
håndvåpen. 
Vi gjør likevel ett forsøk på å nevne de mest synlige vi kommer på i 
farten: 
Helge Nesteby, Håvard Falck-Andersen, Pål Gudbrandsen, Eivind 
Rudsar, John Sandvik, Kåre Gullbekk, Tor Olafsen, Hans Holter m/fler. 

 
 

Også i år har vi hatt en markant og gledelig økning av PHS elever 
som trener iherdig både med og uten veiledning fra OSS. 



 
Vi har ett ønske om at flere kan bidra med trenergjerningen. 
OSS vil tilby trener 1 og eventuelt trener 2kurs for interesserte. 
Samtlige utgifter vil bli dekket av klubben.  
Disse kursene blir arrangeret  i NSF regi. 
 

 

Til slutt: 
Takk alle sammen for ett fantastisk, men dog ett noe amputert 

skytterår, i  
verdens beste Sportsskytter klubb 

 

 

Oslo Sportsskyttere 31.12.2020 
 
 
 

Øivind Friis 
Grenleder Pistol 

 

 

 

 

 

 


