
Forslag til ASL generalforsamling 2018 
 
Forslag 1: Forslag til vedtak om å etablere en gruppe for DSSN (Dynamisk Sportsskyting 
Norge) innenfor Akademisk Skytterlag. 
 
Bakgrunn: Dynamisk Sportsskyting (Organisert under organisasjonen DSSN, tidligere kjent som 
Praktisk Skyting) vokser raskt i Norge og tilbyr en spennende og utfordrende form for 
skytteraktivitet. Det er for tiden ventelister for å kunne melde seg inn i flere DSSN-klubber i 
Oslo-området, og DSSN oppfordrer til etablering av nye lag spesielt i området. 
 
Ved forrige generalforsamling ble det gitt anledning til å undersøke mulighetene for å opprette 
en DSSN-gruppe under ASL, og dette arbeidet er nå klart. I korte drag er det to vilkår som må 
oppfylles: Det må være minst ett medlem i klubben som er kvalifisert DSSN-dommer (“RO”) og ti 
medlemmer i klubben som ønsker medlemsskap. Vi har ett medlem i ASL som tar 
dommerkurset, og god interesse for opprettelse. Videre har vi kommet frem til at anlegget på 
HV-huset egner seg til trening, og oppfyller kravene til DSSN også når man forholder seg til 
instruksen på huset. DSSN er også positive til å ha ASL med i organisasjonen. 
 
En opprettelse av DSSN-gruppe innenfor ASL forutsetter at det ikke går på bekostning av 
annen aktivitet i laget, ved at denne gruppen finansierer seg selv. Den høye aktiviteten i 
Oslo-området gjør at det er gode muligheter for ASL å arrangere stevner som kan på sikt gi 
inntekter til laget. 
 
Forslag til vedtak: Det opprettes en gruppe i ASL for aktiviteter innen Dynamisk 
Sportsskyting, som tilslutter seg DSSN og følger det internasjonale IPSC-regelverket. 
Gruppen er tilgjengelig for medlemmer av ASL, og medlemsskap i ASL er påkrevet for å 
kunne være med i gruppen. 
 
Forslag 2: Forslag til vedtak om å gjøre nærmere undersøkelser for anskaffelse av egne 
lokaler til ASL. 
 
Bakgrunn: Siden ASL ble opprettet for snart hundre år siden har laget aldri hatt sin egen 
skytebane. Ved å være avhengige av leie har vi havnet i uønskede situasjoner, som flyttingen 
fra Idrettshøyskolen til Ekebergbanen. En mulighet til å overta en eksisterende installasjon i 
Oslo, som for eksempel en av sivilforsvarets tidligere alarmplasser, er av interesse for ASL. 
Dette vil i tilfelle være et stort arbeide, og forutsetter at lagets økonomi er rigget for å kunne 
håndtere etableringen av det som blir en ny skytebane i Oslo. 
 
Vi ser at det vil være stor utfordring å anskaffe en passende lokasjon, og at alle andre spørsmål 
er underordnet dette arbeidet. Det er også i en slik anskaffelses natur at beregninger av utgifter 
blir ren gjetting inntil man har en oversikt over lokasjonens tilstand, størrelse, beliggenhet etc. 



 
Før man har alle fakta på bordet, spesielt om hvorvidt det eksisterer et anvendbart lufteanlegg 
som oppfyller kravene til Forskrift om Skytebaner, er det nødvendig å operere med forskjellige 
budsjettanslag. Disse kan løpe fra optimistiske til pessimistiske; fasit vil trolig ligge i midten. 
Tallene er laget med utgangspunkt i utgifter fra klubber med liknende anlegg. 
 
Eksempelanslag A: Nær gratis overtakelse, eksisterende lufteanlegg som trenger moderat 
endring, energi, arbeid på dugnad. 

● Anskaffelse: 1 kr (pro forma) 
● Oppgradering av eksisterende anlegg, 50 000 kr i reparasjoner. 
● Oppgradering av rom: 30 000 kr til rens av vegger og maling, enkle reparasjoner 
● Energiutgifter, 50 000 kr årlig 
● Kommunale utgifter: Basert på areal 
● Engangssum for etablering: 80 001 kr, årlig anslag 50 000 + offentlige avgifter 

 
Eksempelanslag B: Nær gratis overtakelse, intet eksisterende lufteanlegg, energi, arbeid på 
dugnad. 

● Anskaffelse: 1 kr (pro forma) 
● Etablering av lufteanlegg 250 000 kroner 
● Oppgradering av eksisterende rom: 50 000 kr til rens av vegger, maling og enkle 

reparasjoner 
● Energiutgifter: 50 000 årlig 
● Kommunale utgifter: Basert på areal 
● Engangssum for etablering: 300 001 kr, årlige anslag 50 000 + offentlige avgifter 

 
Eksempelanslag C: Markedspris avkreves for overtakelse, ingen eksisterende lufteanlegg, stort 
vedlikeholdsbehov, dreneringsløsning, belysning eller annet. 

● Anskaffelse: 600 000 kr 
● Etablering av lufteanlegg 400 000 kr 
● Oppgradering av eksisterende anlegg, 120 000 kr til rens, utgraving, oppbygging, maling 
● Oppgradering av rom: 120 000 kr for lysarmatur, dører, inventar 
● Energiutgifter: 50 000 årlig 
● Kommunale utgifter: Basert på areal 
● Engangssum for etablering: 1 290 000 kr, årlig anslag 50 000 + offentlige avgifter 

 
Antatte inntekter 
 
Det er et behov for skytebaner i Oslo om dagen. Flere lag er på utkikk etter alternativer, spesielt 
for innendørs DSSN-baner og regulære 25-meters baner. Det er ikke urealistisk å anta at minst 
ett annet lag kan ønske å leie bane av oss dersom betingelsene er rimelige og lokalene 
akseptable. Vi anslår at baneleie kan fastsettes til et sted mellom 500 og 1000 kr pr ettermiddag 
som leies ut. Antageligvis nærmere 500 kr. Det vil gi 24.000 kr per år inntekt, pr lag som leier. Vi 
tar sikte på å leie ut til minst to lag for 500 kr, som vil nær dekke antatte utgifter til energi. 



 
Det er også aktuelt å søke alle organisasjoner om midler til etablering av banen, om ikke for 
årlig drift. NSF, DFS og DSSN har alle interesse av å ha aktive, gode baner i Oslo-området. Vi 
er klar over at det finnes midler i disse forbundene som kan søkes om. I tillegg om kommer 
sponsorater og tippemidler. 
 
Vi har også muligheter til å etablere nye inntektsstrømmer som kurs, events og lignende. 
Inntekter fra disse er ikke tatt med i beregningen. 
 
Utgifter til baner i dag beløper seg på ca. 90.000 kroner og noe oppover for Ekeberg og 
HV-huset. 
 
Videre vil en egen bane åpne for avholding av stevner, både innen ISSF- og IPSC-disipliner. 
Dette vil potensielt kunne være en betydelig inntektskilde for laget. For referanse har OKTS en 
inntekt på om lag 200 000 årlig kun gjennom arrangement av én Vintercup på sin bane i Oslo. 
Dette er arrangementer som blir fulltegnet i løpet av minutter på grunn av høy etterspørsel. 
 
 
Om vedtaksforslaget 
 
På denne bakgrunn foreslår vi at det foreløpig fattes et vedtak om å la en gruppen innen ASL ha 
fullmakt til å undersøke grundig og lage en liste over mulige lokasjoner i Oslo-området som kan 
være av interesse for ASL å anskaffe, avklare realistiske kostnader knyttet til dette, og kunne 
snakke med organisasjoner som f.eks. Oslo Kommune med en intensjon om å overta et anlegg 
på et senere tidspunkt, dersom en senere generalforsamling sier seg enig. 
 
Forslag til vedtak: Det opprettes en undersøkelseskomité i ASL som skal se på 
mulighetene for å kunne anskaffe et egnet lokale for etablering eller videreføring av 
skytebane til disposisjon for ASL og utleie til andre lag. Gruppen har anledning til å 
opptre på ASLs vegne for å gjøre det arbeidet som er nødvendig til å kontakte 
organisasjoner med egnede lokaler. Resultatet av kontakten og et eventuelt forslag til 
lokasjon skal så grundig utredes av gruppen, komplett med forslag til budsjetter for drift 
av lokalet, med sikte på behandling i generalforsamling. 
 
Forslag 3: Forslag til vedtak for å opprette eget domene for ASL 
 
Bakgrunn: ASLs primære informasjonskanal er nettsiden, som er den lettest tilgjengelige for nye 
medlemmer og nåværende medlemmer. Epost fungerer til dels litt opp og ned, og det er 
vanskelig å lage løsninger som er lette å oppdatere og gratis. Sosiale medier som Facebook er 
ikke ideelt siden det er personer som ikke ønsker å være med der.  
 
Tidligere brukte ASL UiOs løsning til å huse sine sider, denne eksisterer ikke lenger. Det var et 
godt argument at man skal knytte seg nærmest mulig til studentsamskipnaden og universitetet, 



men det nærmeste vi kommer i dag er en notering i deres katalog: 
https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=1&s=1127 Flere andre studentorganisasjoner 
har også flyttet over på eget domene. 
 
Til nå har ASL brukt Wordpress, en løsning som fungerer bra, som et gratis alternativ. Ved å 
oppgradere Wordpress til billigste abonnement (rundt 60 kr /mnd) kan man benytte eget 
domene og oppnå en større grad av seriøsitet. Det gir også mulighet til å opprette egne 
epostadresser (feks kurs@akademisksl.no, kasserer@akademisksl.no, etc.), i tillegg til styrets 
adresse. 
 
Når det ikke er noen alternativer til husing av nettsidene på UiO / SiO-sider, er det bedre å ha 
sitt eget domene. Det gir også muligheter i fremtiden til å lage medlemsløsninger 
/bookingløsninger om det skulle være nødvendig. 
 
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å anskaffe et 
internettdomene til ASL og betalt husing (hosting) av nettsidene hos Wordpress eller 
annet egnet sted. 

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=1&s=1127
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