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Generelt 
 

Oppegård Skytterlag (OSL) hadde i 2015 et år med meget høy aktivitet og god oppslutning om 
sine organiserte aktiviteter. Det har vært noen utfordringer knyttet til klager fra naboer på 
Greverudtoppen mht støy. OSL styret har vært engasjert i møter med Oppegård Kommune. 
Styret har lagt ut en samlet redegjørelse på hjemmesiden under “Styret informerer” mappen.  
 

OSL har gjennom målrettet og godt arbeid opparbeidet et meget positivt omdømme for å være 
en åpen og inkluderende forening, en annerkjent opplæringsarena og vi er blitt en 
tungtveiende referanse i forhold til Felt- og PPC skyting i regionen. 
 

 

Styret 
 

Styret i Oppegård Skytterlag (OSL) hadde etter årsmøtet i 2015 følgende sammensetning: 
 

Rolle Ansvar Navn Periode 

Styreleder Kurs / opplæring Øivind Johnsen 2015 – 2016 (1år) 

Nestleder Dugnad / vedlikehold Lars Siggerud 2015 – 2017 (2 år) 

Kasserer Økonomisk styring Franck Sommerlyst 2015 – 2017 (2 år) 

Sekretær Generell  admin Per Jonas Smitt-Amundsen 2015 – 2016 (1år) 

Styremedlem Bevertning / kiosksalg Frank Haugland 2015 – 2017 (2 år) 

Styremedlem Utvalgsleder Feltskyting Thomas Granerud 2015 – 2016 (1år) 

Styremedlem Utvalgsleder Baneskyting Morten Jakobsen 2015 – 2016 (1år) 

Styremedlem Utvalgsleder PPCskyting Morten Andre Johansen 2015 – 2016 (1år) 

 

 

Styret har basert mye av styrearbeidet på jevnlig kontakt på banen og via elektroniske brev-
utveksling. Styret har vært samlet fysisk til 4 styremøter som har vært avholdt i lokalene på 
Kurud. 
 

Etter årsmøtet i 2015 ble det opprettet en komite som skulle jobbe med å kartlegge støybildet 
og vurdere støyreduserende tiltak for Kurudbanen. Komiteen har karltagt støybildet og 
foreslått tiltak. Støyreduksjon av 50 m  standplass er gjennomført. 
 

Årsmøte valgte Terje Svenkerud  og Lasse Nygaard til revisorer for regnskapet, begge var 
gjenvalgt fra forrige periode. 
 

Valg komite har bestått av Bjørn Rosseland (Leder) og Morten Jacobsen (gjenvalg) 
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Skyte og konkurranseaktivitet 
 

OSL hadde i 2015 et meget aktivt år med høy stevne- og treningsaktivitet på Kurud og HV 
huset. Banen på Kurud har vært holdt åpen hele vinterhalvåret. Mange OSL skyttere har 
deltatt på mesterskap og stevner utenfor egne baner.  
 

 

NSF approberte stevner i OSL regi: 
 

OSL Vårfelten i mai og OSL Høstfelten september ble igjen gjennomført knirkefritt, og vårt 
mannskap har igjen levert strålende profesjonell innsats som er belønnet med ubetinget ros av 
deltagerne. Det var godt over 100 deltagere og over 450 starter på hvert av stevnene. 
 

Den tredje året med PPC Vintercup i OSL regi ble gjennomført med totalt 183 starter, fordelt 
over 6 stevner vinteren 14/15. Dette er noe tilbakegang fra PPC vintercupen 13/14 som hadde 
250 starter. 
 

 

• OSL Open PPC Vinter cup P1 – P8 (6 stevner) 
 

• OSL Open PPC Summer cup P1 – P8 (3 stevner) 
 

• Åpent Fripistol 2A (2 stevner) 
• OSL Vårfelten 1FGMR+SP/SR - KM Akershus i FG+SP  
• OSL Høstfelten 1FGMR+SR/SP - KM Akershus MR+SR  
 

• Avlyst: Åpen Hurtigpistol 7FGMR+SP/SR ble avlyst pga begrensning i antall stevner 
utenfor ordinær åpningstid. 

 

Interne stevner og OSL klubbmesterskap: 
 

Det har vært organisert interne OSL klubbmesterskap og Follocup i 2015.  

•    Follocupen (3 stevner) 

•    OSL klubbmesterskap 

o Bane: Fripistol - VM Fin / Grov – Standard – Hurtig Fin / Grov –  
o Bane: Hurtig Militær – Revolver - SP/SR 

o Felt: Fin – Grov - Militær – Revolver – Spesialpistol – Spesialrevolver 
o PPC – P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6 – P7 – P8 

o Luftpistol: 3A – Luftsprint  

 

I tillegg ble det ført resultater som internkonkurranser fra felttrening og PPC matcher som ble 
publisert på hjemmesiden. 
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Organisert trening og skyteaktivitet: 
 

Baneskytterne har vært aktive på torsdager gjennom hele året delvis på HV huset i 
vinterhalvåret og delvis på Kurud i vår/sommer/høst sesongen.  
 

PPC skytterne har gjennomført organisert PPC trening på torsdager hvor det ble skutt hele 
konkurransematcher. Treningen var åpen for ikke medlemmer mot en mindre treningsavgift.  
 

Feltskytterne har organisert felttrening på tirsdager gjennom hele sesongen 2015 på Kurud. 
Det ble satt opp en løype og resultatet ble notert og publisert på hjemmesiden.  
 

Det har vært rekruttskyting på tirsdager fra tidlig vår til helt oppunder jul.  
 

Luftpistol og miniatyrskytterne har holdt koken med trening på onsdager på HV huset og 
Kurud. 
 

• Baneprogram trening på torsdager 
• PPC Torsdagscup 

• Tirsdagsfelten 

• Rekruttskyting på tirsdager 
• Luftpistol trening inne på HV huset på onsdager 
• Miniatyrrifleskyting på onsdager 

 

 

Kurs / arrangementer: 
 

Det er i 2015 organisert 7 åpne kurs i klubblokalet og banen på Kurud.   

• Nybegynner / sikkerhetskurs for nye pistolskyttere 

o Januar 2015 med 14 deltagere  
o April 2015 med 5 deltagere 

o September 2015 med 8 deltagere 

• PPC godkjenningskurs 

o Januar 2015 med 9 deltagere 

o Mars 2015 med 3 deltagere 

o Oktober 2015 med 4 deltagere 

• Arrangementer 
o Bedriftskyting med 9 deltagere 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

Oppegård Skytterlag /  www.oppegaardsl.no  4 

Oppegård Skytterlag 
Styrets rapport for 2015 

 
Versjon: 1.0 

Dato: 02.02.2016 

Banefasiliteter  
 

Det har i 2015 vært gjennomført betydelig dugnadsarbeid på Kurud. I tillegg til vanlige 
vedlikehold er følgende gjennomført. 

 

• Det er bygget nytt forlenget tak ut over standplassen på 50 m banen. Taket er lydisolert 
med bygningsisolasjon, 50 mm lydmatter og duk. 
 

• Veggene bak standplassen er lydisolert med 50 mm lydmatter og duk. 
  

• Det er anskaffet og montert nytt LED lysanlegg på 50 m banen. 
 

• Det er gamle lysanlegget fra 50 m banen er montert på 25 m banen. 
 

• OSL har i samarbeid med OJFF anskaffet en skuffe og snøfreser (2016 budsjettet) til 
traktor for vedlikehold og snøbrøyting av banen og veien.  

 

 

 

Status medlemskap  
 

OSL har per 31.12.2015 totalt 309 betalende medlemmer. Vi har registret 56 nye medlemmer 
og 11 utmeldinger i 2015. En nettoøkning på 45 medlemmer 
 

 

Økonomi  
 

OSL har i 2015 et underskudd på driftsregnskapet på kr. 47 297,-  som er i samsvar med et 
budsjettert forventet underskudd på kr. 50 000,- 
 

Det ble satt av og utdelt 30 000,- til delvis refusjon av startpenger for medlemmer som deltar 
som OSL skytter på NSF approberte stevner i 2015. Ordningen foreslåes videreført i 2016 .  
 

Detaljer i regnskapet blir redegjort for av kasserer under gjennomgangen av regnskap for 2015 

 

 

På vegne av styret i Oppegård Skytterlag 

 
 
 

 
Øivind Johnsen 
Styreleder 


