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Generelt 
 
Oppegård Skytterlag (OSL) hadde i 2017 et krevende år med utfordringer knyttet til skytestøy 
fra banene Kurud.  Vår uenighet med Oppegård Kommune om tolkning av betingelsene i leie-
avtalen for Kurud kulminerte forhåpentligvis med rådmannens konstatering at Oppegård kom-
mune mangler verktøy til å få pistolbanen fjernet fra Kurud. Kommunens administrasjon har 
dessverre åpenbart tatt parti med beboere som føler seg forulempet selv om støyen fra skyte-
banen er innenfor gjeldende regelverk. 
 
Dette resulterte i at Opegård kommune som grunneier ikke vil gi tillatelse til hverken Vårfelt el-
ler Høstfeltstevne inntil videre. Som kjent ønsker Oppegård kommune å selge Kurud eiendom-
men og styret er i løpende dialog med mulig ny grunneier.  
 
Styret vurderer en mulig ny grunneier som positivt uten at vi i dag kan gjøre noen endelig kon-
klusjon på hva dette vil medføre for skytterlaget. 
 
OSL har opparbeidet et positivt omdømme for å være en åpen og inkluderende forening, og vi 
er blitt en tungtveiende referanse i forhold til opplæring av nye unge skyttere og organisert 
konkurranseskyting i regionen.. 
 
 
Styret 
 
Styret i Oppegård Skytterlag (OSL) hadde etter årsmøtet i 2017 følgende sammensetning: 
 

 Formann: Øivind Johnsen 
 Nestformann: Lars Siggerud 
 Kasserer: Franck Sommerlyst 
 Sekretær: Leif Granerud 
 Styremedlem: Frank Haugland 
 Styremedlem: Thomas Granerud 
 Styremedlem: Morten André Johansen 
 Styremedlem: Morten Jakobsen 

 
 
Styret har basert mye av styrearbeidet på jevnlig kontakt på banen og via elektroniske brev-
utveksling. Styret har vært samlet fysisk til 3 styremøter som har vært avholdt i lokalene på 
Kurud. 
 
På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt å legge en engangsavgift på 1000 kr på medlemskontingen-
ten, og innføre et tilsvarende gebyr ved nytegning av medlemskap, for å bygge opp kapital til å 
gjennomføre pålagte støytiltak. Det viste seg at kommunen igjen ikke ville samarbeide og har 
feilaktig pålagt oss en rekke krav rundt gjennomføringen av tiltaket. Diskusjon med kommunen 
og uklarhet i forhold til eiersituasjonen på Kurud på har ført at tiltaket ikke er gjennomført etter 
plan innen fristen som var satt i 2017. Fylkesmannen har pålagt oss å gjøre midlertidige tiltak 
for å begrense støy inntil videre og at vi snarest må gjennomføre de planlagte tiltak.  
 
I forbindelse med uenighet rundt vår avtale med kommunen har skytterlaget engasjert advokat 
Sven Knagenhjelm som har loset oss gjennom de siste måneders diskusjoner med 
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kommunen. Knagenhjelm har gjort en meget bra jobb og styret vurderer det slik at vi nå har en 
relativt god juridisk posisjon og det ikke er noen umiddelbar fare for at Oppegård kommune el-
ler andre kan pålegge begrensninger på vår skytevirksomhet på Kurud.  
  
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) 
 
 
Skyte og konkurranseaktivitet 
 
OSL hadde i 2017 et godt aktivt år med stevne- og treningsaktivitet på Kurud til tross for be-
grensninger i feltskyting utenfor standplass. Banen på Kurud har vært holdt åpen hele vinter-
halvåret. Mange OSL skyttere har deltatt på mesterskap og stevner utenfor egne baner. 
 
OSL har hatt deltagere på   

 NM felt og bane  
 NM PPC 

 
 
NSF approberte stevner i OSL regi: 
 
Den femte året med «OSL Open PPC Cup» er gjennomført, og går nå som en del av PPC 
Norges cup over kallenderåret fra 1/1 – 31/12  
 

 OSL Open PPC Vinter cup P1 – P8 (9 stevner) 
 Åpent Fripistol 2A (1 stevne) 
 Hurtigpistol 7FGMR + SP/SR (4 stevner) 

 
Interne stevner og OSL klubbmesterskap: 
 
Det har vært organisert interne OSL klubbmesterskap og Follocup i 2017.  

    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 på Kurud med godt oppmøte 
gjennom hele sesongen 2017 
 
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 «Tirsdagsfelt» på tirsdager gjennom hele sesongen 2017 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.  
 
Oppsummering av aktiviteter: 

 Baneprogram trening på torsdager 
 PPC Torsdagscup 
 Tirsdagsfelten 
 Rekruttskyting på tirsdager 
 Miniatyrrifleskyting på onsdager 

 
 
Kurs / arrangementer: 
 
Det er i 2017 organisert 2 åpne Nybegynner/sikkerhetskurs for 18 nye pistolskyttere i klubblo-
kalene på banen på Kurud.   

 
Banefasiliteter  
 
Det har i 2017 kun vært gjennomført vanlige vedlikehold i form av dugnadsarbeid på Kurud.  
 
Status medlemskap  
 
OSL har per 31.12.2017 totalt 253 betalende medlemmer. Vi har registret 27 nye medlemmer 
og 20 utmeldinger og 5 medlemmer som har falt fra i 2017. Styret har strøket 29 medlemmer 
som etter andre gangs purring ikke har betalt sin medlemskontingent.  Foreningen har hatt en 
nettoøkning på 2 medlemmer, hvis vi ser bort fra ubetalte medlemskap. 
 
Økonomi  
 
OSL har i 2017 et overskudd på driftsregnskapet på omlag 257 kNOK, som er i hht budsjettet 
hvis vi korrigerer for støydempende tiltak som vil bli gjennomført i 2018. 
 
Detaljer i regnskapet blir redegjort for av kasserer under gjennomgangen av regnskap for 
2017. 
 
På vegne av styret i Oppegård Skytterlag 
 
 
Øivind Johnsen 
Styreleder 


