
Sponsors

Foto.no er blant Norges ledende forhandlere av foto- 
og video produkter med hovedbutikk i Bjørvika i Oslo. 
Foto.no har nå også butikk i Bergen, nærmere bestemt i 
Media City-bygget. Foto.no sponser Oslo Indoor Open 
med actionkamera og selfiestenger til ulike vinnere og 
trekkpremier til frivillige og crew.

Nettside: https://foto.no

Insta360 ble grunnlagt i 2015 fordi de ønsket en 
bedre måte å dele erfaringer på. De hadde lett etter et 
360-kamera som ville tillate oss å dele flotte øye-
blikk med mennesker hvor som helst i verden – ikke 
bare øyeblikksbilder eller delvise glimt, men fulle, 
oppslukende øyeblikk. Da de ikke fant riktig utstyr 
for å realisere denne visjonen, bestemte de seg for å 
bygge den selv. Insta360 sponser Oslo Indoor Open 
med Insta360 GO II til ulike vinnere og trekkpremier til 
frivillige og crew.

Nettside: https://insta360.com/

JB Shooting er en ledende leverandør av 
våpendeler, utstyr til hjemmelading og 
skyterekvisita. JB Shooting sponser Oslo Indoor 
Open med diverse utstyr og gavekort fra sin 
virksomhet.

Nettside: https://jbshooting.com

Foto.no is one of Norway’s leading retailers of photo 
and video products with its main store near Bjør-
vika in Oslo. Foto.no has also a store in Bergen, in 
the Media City building. Foto.no sponsors the Oslo 
Indoor Open with action cameras and selfie sticks for 
various winners and prizes for volunteers and crew.

Url: https://foto.no

Insta360 was founded in 2015 because they wanted 
a better way to share experiences. They had been 
looking for a 360 camera that would allow us to share 
great moments with people anywhere in the world – 
not just snapshots or partial glimpses, but full, 
immersive moments. Unable to find the right equip-
ment to realize this vision, they decided to build it 
themselves. Insta360 sponsors the Oslo Indoor Open 
with Insta360 GO II for various winners and prizes for 
volunteers and crew.

Url: https://insta360.com/

JB Shooting is a leading supplier of gun parts, 
equipment for home charging and shooting 
accessories. JB Shooting sponsors the Oslo Indoor 
Open with various equipment and gift cards from its 
business.

Url: https://jbshooting.com

Pedersen Vaabenlager AS har siden starten i 1895 
drevet med direkte import av våpen og jaktutstyr, 
fra så vel de fleste europeiske land som USA.
Butikken som ligger i sentrum av Kristiansand, er fra 
1986 blitt drevet fra Dronningens Gate 57.

Nettside: https://pvas.no

Pedersen Vaabenlager AS has since its inception in 1895 
operated with the direct import of weapons and hunting 
equipment, from most European countries as well as the 
US. PVAS is located in Kristiansand, and has been 
operated from Dronningens Gate 57 since 1986.

Url: https://pvas.no


