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Oslo Pistolklubb
Årsmøte for behandling av regnskap for 2021 og drift 2022
Mandag 28.03.2022 - kl. 18.30
Oslo Pistolklubbs klubbhus på Løvenskioldbanen
Bemerk: Medlemskontingent for 2022 må være betalt og medlemskort må kunne forevises

på forlangende.
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av:
- Innkalling
- Dagsorden
- Fremmøtte 
2. Valg av:
- Møteleder
- Referenter
- To fremmøtte til å signere protokoll
3. Årsberetning for 2021
4. Regnskap 2021
5. Innkomne forslag
6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette
treningsavgift
7. Fastsettelse av styrehonorar for neste periode

8. Budsjett 2022 
9. Valg av:
- Leder og nestleder
- Tre styremedlemmer
- Varamedlem
- Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem
- Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem
- Representanter til Kretsting 
Etter årsmøtet vil det bli foretatt premieutdeling for livsvarige medlemmers pokal og Keiserpokalen.
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Årsberetning for Oslo Pistolklubb, 2021

Styrets arbeid

Styret har i 2021 bestått av:

Leder: Lars Petter Mostad Nestleder: Liv Ingrid Kavli

Kasserer: Arild Hansen Oppmann: Ole Tobias Antonsen

Materialforvalter: Torgeir Berg Svendsen Vara: Lene Cathrine Støen
Olstad

Det sittende styret har i perioden siden forrige årsmøte avholdt 7 styremøter. I tillegg blir det
kommunisert via e-post, telefon og chat og ved at man møtes på skytebanen. En del vedtak gjøres
per e-post, og disse vedtakene protokollføres i påfølgende styremøte.

Valgkomité:
Carl-Frederik N. Andreassen (leder), Per Morten Bølstad, Kim Rudolph- Lund og Per Dalen (vara)

Kontrollutvalg:
Ragnvald Ajer, Frode Brenden og Mathias Myrland (vara)

Informasjon
Mye informasjon av interesse for klubbens medlemmer, sendes ut per e-post, i form av OPK-info. Noe
blir oppdatert på Internettsiden på www.oslopistolklubb.no

Sidene blir brukt til å gi generell informasjon om klubben til utenforstående, mens medlemssidene
(som er passordbeskyttet) blir brukt til å legge ut treningsresultater, statistikker for medlemmenes
aktivitet, etc.

I tillegg har klubben en egen blogg med info av stort og smått (http://oslopistolklubb.blogspot.no/), en
lukket gruppe på Facebook for klubbens medlemmer, hvor info kan deles mellom medlemmene
(https://www.facebook.com/groups/oslopistolklubb/), og en side på Facebook for aktivt å kommunisere
informasjon som kan være av interesse for flere av klubbens medlemmer på
(www.facebook.com/OsloPistolklubb).
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Nedstengt aktivitet pga pandemi og arbeid i Ekeberghallen.

Også 2021 har vært preget av Covid-19 og nedstengning av sportslig aktivitet. Vi startet opp igjen
aktivitet på Løvenskioldbanen i august, og forble der ut året på grunn av arbeid i Ekeberghallen.
Første trening i 2022 ble 15. februar, etter banen på Ekeberg åpnet igjen.

Medlemstall
Pr. 31.12.2021 står OPK med 344 medlemmer. På samme tid i 2020 hadde klubben 350 medlemmer.

Oslo Pistolklubb har stor utskifting av medlemmer. Dette skyldes at det er ganske mange som etter
endt sikkerhetskurs melder seg inn, men som etter noe tid likevel finner ut at dette ikke er noe for
dem. Klubben bruker mye ressurser på å vedlikeholde medlemslisten for å unngå å måtte betale
forbunds- og kretskontingent for disse. Nybegynnerkurs er en viktig inntektskilde for klubben og også
svært viktig for rekruttering inn i klubb og sport.

Siden høsten 2021 har vi hatt veldig stor pågang fra tidligere medlemmer av det nå nedlagte Oslo
Skytesenter/Stor-Oslo Skyteklubb. Klubben hadde rundt 1500 medlemmer. Vi har stoppet direkte
aksept av medlemmer fra denne klubben etter dårlig erfaring med tanke på sikker håndtering av
våpen. Vi tilbød en periode et mindre tilpasningskurs for disse medlemmene, men antallet ble for
overveldende til at vi kunne fortsette med det.

Rekruttering
Til tross for stor utskifting av medlemmer har OPK de siste årene hatt ganske stabile medlemstall,
også i 2021 til tross for at aktiviteten har vært lagt ned i flere måneder pga Covid-19. Noen
medlemmer har meldt seg ut, og noen har kommet fra andre klubber.

Det virker som interesserte finner oss uten at vi må drive noen form for markedsføring. Det er veldig
mange forespørsler om nybegynnerkurs. Interesserte blir bedt om å registrere seg på «nyhetsbrev»
på hjemmesiden. Når kursdato blir satt, blir disse tilskrevet med tilbud om kurs. Kurspåmelding og
betaling gjøres via «Min Idrett». Utvelgelsen er førstemann-til-mølla-prinsippet av de som melder seg
på og betaler. Resterende blir stående på listen og får infomail med tilbud om kurs neste gang.
Dermed klarer vi alltid å fylle kursene.

Aktiviteten med juniorer/rekruttskyttere er fortsatt stor. Klubben jobber målrettet videre med utvikling
av disse. Ungdom/juniorskytterne på luftbanen har to utdannede trenere på Trener 3 nivå, det er det
ikke mange andre klubber som har i Norge. Trenerne er Siri Vaggen Kanedal og Lars Kanedal.

Nybegynner-/sikkerhetskurs

For å opprettholde et stabilt medlemstall må man ha jevnlige sikkerhetskurs. I et normalår legger
styret opp til 4-5 kurs hvert år.

I løpet av 2021 ble det gjennomført to nybegynnerkurs. I tillegg ble det i høst gjennomført et
tilpasningskurs for medlemmer fra Oslo Skytesenter/Stor-Oslo Skyteklubb.

Økonomi
Økonomien er forholdsvis god, og vi har pr. 31.12.2021 en egenkapital på kr. 751.970,10,  (se
vedlagte balanse ). Pr. i dag 19.03.22 er den ca. 996.000,-

Driftsåret 2022 har jo vært sterkt preget av Covid – 19, både på inntekt, og utgiftssiden, men til tross
for dette, greier vi et overskudd på ca. kr. 197.000,-
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Dette overskuddet vil komme godt med i tiden som kommer, da vi i de nærmeste årene vil måtte
investere i et kulefangeropplegg som vi ikke helt kjenner kostnadene på.

Se for øvrig vedlagte rapporter:
Balanserapport, Resultatrapport, Kontrollutvalgets rapport, Budsjett 2022

Skyteforbud søndager på pistolbanene Løvenskiold

F.o.m. 1.juli 2021 ble det totalforbud med søndagsskyting på pistolbanene på Løvenskiold. Dette
p.g.a.  klaging på støy fra Løvenskioldbanen som har vært et tilbakevendende tema i flere år.
Noen måneder tidligere ble det besluttet at de fem pistolklubbene som holder til på Løvenskiold skulle
ha vakt hver søndag mellom påske og sent på høsten, men dette ble altså avviklet før det kom
ordentlig i gang.

Aktivitet

Stevnedeltakelse OPK Skyttere
Klubbens skyttere har deltatt i følgende:

Totalt antall starter: 52 (2020: 337)
luft: 1 (2020: 106)

- bane: 34 (2020: 164)
- felt: 17 (2020:   67)

- Antall aktive skyttere: 9 (bane/luft), og 5 (felt)

Terje Storholt er fremdeles klubbens desidert mest aktive pistolskytter, med 22 starter i 2021.

Treningsaktivitet

Skyteledere

Klubben har veldig mange treningskvelder i løpet av et normalår. For å få til fellestreningene på en
god måte er vi avhengig av skyteledere. Våre skyteledere består av medlemmer som bruker av sin
egen fritid for at de andre medlemmene skal få trent. Klubben forsøker å få flere skyteledere, slik at
det blir mindre belastning på hver enkelt.

Aktivitet på treningene

Etter lite trening grunnet nedstenging begynner antall oppmøtte på trening å normalisere seg.

Stevneaktivitet OPK-stevner

Egne stevner

OPK har ikke arrangert åpne stevner i 2021.

Antall stevner arrangert av OPK
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Dommerstanden

18 dommere har gyldig dommerlisens ut 2021. NSF har inntil videre forlenget disse lisensene som
egentlig gikk ut 31.12.2021-
4 av våre dommere har i tillegg dommerlisens i elektronikk.

Dessverre så er det et mindretall av disse som er aktive som dommere.
- Bård Liabø
- Carl-Fredrik Andreassen
- Frode Brenden
- Kjetil Thorsen
- Kristian Baumann
- Lars Kanedal
- Lars Petter Mostad
- Ragnvald Ajer
- Robert Ørsnes
- Roger Leite
- Siri Vaggen Kanedal
- Svein Gunnar Bjørke
- Tore Kjernli
- Vidar Holm
- Liv Kavli
- Mathias Myrland
- Ole Tobias Antonsen
- Torgeir Berg Svendsen

6



Sosiale aktiviteter - Årsmelding fra festkomiteen i Oslo pistolklubb

Grompel 2021

Det ble ikke arrangert grompel i 2021.

Baner
OPK disponerer eller har tilgang til følgende baner:
25m pistolbane med vendeblinkanlegg og 20 elektroniske skiver utendørs på Løvenskioldbanen.
25m pistolbane med vendeblinkanlegg og 20 elektroniske skiver innendørs på Ekeberg.
50m pistolbane med 24 elektroniske skiver utendørs på Løvenskioldbanen.
Feltbane (bane 4) på Løvenskioldbanen, skyteavstander 0 til ca 20 meter.
Feltbane ”Svingen” på Løvenskioldbanen, skyteavstander 0 til 50+ meter.
Luftbane med 9 standplasser på Trosterud skole i Oslo, leid av Oslo Østre Miniatyrskytterlag.
Banesituasjonen for OPK må sies å være svært god. Det er ikke mange klubber i landet som har en
så god tilgang på baner som det OPK har.
Kontrakten for Løvenskioldbanen kan sies opp av OPK, og av NSF  Men OPK vil da fremdeles ha en
leierett med en ny avtale, og kan dermed ikke ”skyves ut” av Løvenskioldbanen.

Klubbhus og annen eiendom
Klubbhus og annen eiendom
Klubbhuset holder fremdeles god standard. Huset står i vinterhalvåret kun med tilstrekkelig varme til å
holde det frostfritt.

Klubben har en del klubbvåpen som brukes ved nybegynnerkurs og til utlån til medlemmer som ikke
har eget våpen.

OPK retter en stor takk til alle som bidrar til at klubben holder aktiviteten i gang; ikke minst
skyteledere og trenere som tilbringer mange timer på banen for at vi andre skal få trene og bli
bedre skyttere; kursledere, revisorer, vaktmester, prosjektdeltakere, styret og alle andre som
bidrar med smått og stort.
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Norgesmesterskapsmedaljer 2021

Øvelse Klasse Navn Gull Sølv Bronse
Silhuett V65 Terje Storholt X   

Klubbmesterskapspokaler og statuetter 2021

  
Livsvarige Medlemmers
Pokal   

Vinner Eivind Klausen 278 poeng
2) Per Morten Bølstad 275 poeng
3) Ole Tobias Antonsen 272 poeng

  
   
Keiserpokalen   
- Bronseplakett Kristian Baumann  
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