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Generelt 
 
Oppegård Skytterlag (OSL) hadde i 2018 nok et krevende år med utfordringer knyttet til skyte-
støy fra banene Kurud.  Vi trodde at vår uenighet med Oppegård Kommune om tolkning av be-
tingelsene i leieavtalen for Kurud hadde kulminerte med rådmannens konstatering at Oppe-
gård kommune mangler verktøy til å få pistolbanen fjernet fra Kurud. Men administrasjonen 
har jobbet videre med eksterne advokater og 2018 ble avsluttet med at kommunenes advoka-
ter varslet oppsigelse av vår leiekontrakt begrunnet med vesentlig mislighold. Dette er bestridt 
av vår advokat og saken står nå der at vi vil avvente en eventuell rettslig overprøving av dette 
før vi eventuelt avvikler skyteaktivitet på Kurud.  
 
Høsten 2017 dukker det som kjent opp en tilsynelatende god løsning for OSL hvor eier av golf-
banen i syd og mulig ny eier av Kurud eiendommen, Kjell Arne Bratli, går bredt ut i pressen og 
lover alle berørte parter å bringe støyproblematikken knyttet til pistolbane i orden hvis han får 
kjøpe Kurud eiendommen. Flytting av pistolbanen til øvre platå ved haglebanen ble foreslått 
som mulig løsning. Styreleder orienterer det påfølgende årsmøte i 2018 om den nye situasjo-
nen og årsmøte ga sitt samtykke til at OSL i utgangspunktet ikke skulle stille seg negativ til 
Bratli’s planer om flytting av pistolbanen til øvre platå på Kurud. Det var hele tiden en forstå-
else i styret for at Bratli skulle stå for gjennomførings av løsning på støyproblematikken og at 
han skulle forstå og foreta nødvendige tiltak på eksisterende bane slik at vi fikk gjennomført 
pålegget fra FMOA som en del av sine planer for Kurud eiendommen. 
 
Juni 2018 gjennomførte FMOA et tilsyn på banen som resulterte i at skytterlaget fikk veldig 
kort frist frem til 1. august for å gjennomføre de nødvendige fysiske støydempende tiltak og in-
nen 1.oktober skulle vi dokumentere at tiltakene hadde resultert i ønsket redusert refleksstøy.  
 
Bratli mobiliserte «sine folk» og de presenterte et fastpristilbud på 420 000 som styret aksepte-
rer i den tro at dette er en proformasak som skal dekkes av Bratli uansett. Styreleder sendte 
en mail til Bratli med varsel om at vi satt i gang jobben i den forståelse at han skulle dekke 
denne regningen. Denne mailen ble ikke besvart, men tidsfrist var knapp og vi måtte bare få 
jobben gjort. Jobben ferdigstilles til avtalt tid og ser ut til å være gjennomført i hht. avtale.  
 
Når så regninger kommer og styreleder presenterer den for Bratli svarer han at «.. midlertidig 
støydemping av nåværende bane er ikke noe som er avtalt at Gjersjøen Golfbane dekker.» 
 
Styret gjorde en grundig gjennomgang av hvordan vi hadde brukt penger i forhold til budsjett 
for 2018, og det var i all hovedsak engasjement av advokat og en mye dyrere jobb for å dekke 
til fjellskråningen som hadde bidratt til en underdekning på 227 500,- som styret foreslo at 
skulle dekkes inn av medlemmene som en ekstraordinær innbetaling på 1000 kr.  
 
Styret innkalte så til en ekstraordinær generalforsamling som kun skulle ta stilling om vi skulle 
pålegge alle våre medlemmer å betale en ekstrainnbetaling på 1000 kr for å dekke våre utgif-
ter ut 2018. Forslaget fra styret om ekstra innbetaling ble enstemmig vedtatt av den ekstraordi-
nære generalforsamlingen Det ble sendt et ut krav om innbetaling til alle OSL’s medlemmer 
med betalingsfrist 15. oktober 2018. Styret er av den oppfatning at uten disse midlene ville 
OSL være teknisk konkurs. 
 
Med hensyn til støyberegning foretatt 30. august 2018, viser nå rapporten fra Rieber AS (som 
er vår støykonsulent) at skytestøy fra banen er innenfor støykravet på 60 dB fra Oppegård 
Kommunes og godt innenfor gjeldene nasjonale retningslinjer for støy fra skytebaner som 
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beskrevet i T-1442-2016. Det betyr at skytterlaget nå står adskillig friere til å vurdere nødven-
dighet av flytting av banen til øvre platå og en eventuell begrensning i skytebanefasiliteter til 
våre medlemmer. 
 
Oppegård kommune har imidlertid bestridt disse målingene og foretatt sine egne målinger som 
ikke er i tråd med gjeldene forskrifter for denne typen målinger, og bruker disse som argument 
for at vi bryter forutsetningene i avtalen med dem. 
 
Styret 
 
Styret i Oppegård Skytterlag (OSL) hadde etter årsmøtet i 2018 følgende sammensetning: 
 

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

 
 
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. 
 
I forbindelse med uenighet rundt vår avtale med kommunen har skytterlaget opprettholdt eng-
asjementet av advokat Sven Knagenhjelm som tatt seg av vår kommunikasjon med Oppegård 
kommunen og FMOA. Knagenhjelm har gjort en meget bra jobb og styret vurderer det slik at vi 
nå har en relativt god juridisk posisjon for et eventuelt søksmål og det ikke er noen umiddelbar 
fare for at Oppegård kommune eller andre kan pålegge umiddelbar stans i vår skytevirksom-
het på Kurud.  
  
Årsmøte valgte Terje Svenkerud og Lasse Nygaard til revisorer for regnskapet, begge var 
gjenvalgt fra forrige periode. 
 
Valgkomite har bestått av…..  
 
 
Skyte og konkurranseaktivitet 
 
OSL hadde i 2018 et moderat aktivt år med organisert stevne- og treningsaktivitet på Kurud. 
Banen på Kurud har vært holdt åpen hele vinterhalvåret. Mange OSL skyttere har deltatt på 
mesterskap og stevner utenfor egne baner. 
 
OSL har hatt deltagere på   

 NM felt og bane  
 NM PPC 
 EM PPC i Sverige 
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NSF approberte stevner i OSL regi: 
 
Den sjette året med «OSL Open PPC Cup» er gjennomført, og går nå som en del av PPC 
Norges cup over kalenderåret fra 1/1 – 31/12  
 

 OSL Open PPC Vinter cup P1 – P8 (9 stevner) 
 Åpent Fripistol 2A (1 stevne) 
 Hurtigpistol 7FGMR + SP/SR (3 stevner) 

 
Interne stevner og OSL klubbmesterskap: 
 
Det har vært organisert interne OSL klubbmesterskap og Follocup i 2018.  

    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. 
 
 
Organisert trening og skyteaktivitet: 
 
Baneskytterne har vært aktive på torsdager gjennom hele året på Kurud med godt oppmøte 
gjennom hele sesongen 2018 
 
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 
 Tirsdagsfelten 
 Rekruttskyting på tirsdager 
 Miniatyrrifleskyting på onsdager 
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Kurs / arrangementer: 
 
Det er i 2018 organisert ett åpent Nybegynner/sikkerhetskurs for 13 nye pistolskyttere i klubb-
lokalene på banen på Kurud.   

 
Banefasiliteter  
 
Det har i 2018 vært gjennomført betydelige arbeider utført av ekstern arbeidskraft med støy-
demping av fjellvegg på 50 m banen og bygd en lydsluse fra 50 standplassen mot parkerings-
plassen. I tillegg er det gjennomført vanlige vedlikehold i form av dugnadsarbeid på Kurud.  
 
Status medlemskap  
 
OSL har per 31.12.2018 totalt 242 registrerte medlemmer. Vi fikk i løpet av året 24 nye med-
lemmer, mens 37 medlemmer er strøket fra medlemslisten. Av disse så er det 21 som aktivt 
har melde seg ut, 12 som ikke har betalt og 4 medlemmer er gått bort. Dette gir en netto re-
duksjon på 13 medlemmer i 2018, og tilsvarer en medlemsreduksjon på 5%. 
 
Økonomi  
 
Økonomien for klubben i 2018 bar preg av de store utfordringer som er beskrevet over, og de-
taljer i regnskapet blir redegjort for av kasserer under gjennomgangen av regnskap for 2018. 
 
 
På vegne av styret i Oppegård Skytterlag 
 
 
Øivind Johnsen 
Styreleder 


