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Noen kommer – noen går –
de fleste blir
Generalforsamlingen er over, uten de store drama-
tiske forandringer. At Eirik Ahdell fortsetter ennå ett år
i styrelederrollen vet jeg alle setter stor pris på. Eirik
kler rollen og rollen kler ham. Kun to av styrets med-
lemmer trakk seg, men da sto to av varamedlem-
mene klare til å steppe inn. Et ryddig og rolig valg.

I Østre Postens redaksjon skjer et rollebytte fra og
med neste nummer, i og med at Tore Johansen trer
inn som redaktør, mens undertegnede går inn som
skrivende redaksjonsmedlem. Det er litt vemodig at
redaktørjobben for første gang siden starten i 1947
trer ut av familien Jorsett, men med Tore i redaktør-
stolen er jeg ganske trygg på at avisen er i de aller
beste hender også i fremtiden.
Sverre Brovoll fortsetter som før – og vil ha kontroll
over resultater etc. I tillegg har vi fått med oss Tone
Ytterhaug Sæther som freelance fotograf. Men dette
skjer altså først fra nr 1 i 2010.

I år som i fjor presenterer vi en årskavalkade over
året som har gått. Ikke bare sportslig, men også
administrativt sett.
På eiendomssiden skrev vi i fjor at 2009 skulle bli et
”ryddeår”, og til dels har vi vel oppfylt denne lovnad.
”Kollen” er solgt til Trygge Barnehager, forurens-
ningen på tidligere anleggstomta til Årvollskogen skal
i skrivende stund være fjernet. Og vi har fått gene-
ralforsamlingens vedtak om å legge asfalt på veien
opp til banen, i tillegg til lys ved porten. Til slutt kan
nevnes at Veidekke er i full gang med de støytiltak
som kontrakten tilsier, i forbindelse med bygging av
nye rekkehus i Årvollveien 70.

Dameklubben har passert de 100 år og både jubi-
leumsfesten, og årets generalforsamling kan man
lese mer om i dette nummer.

Året 2009 er snart over, svineinfluensaen herjer
landet, renten er på vei oppover, ran og krig preger
nyhetsbildet, været er ikke hva det en gang var -

- men livet i Østre fortsetter som før.
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JUBILANTER:
20 år
15. februar Simen Rostad
19. februar Anders Antonsen
11. mars Lasse Simensen
30. mars Lene-Kristin Olsen Grimstad

40 år
1. januar Petter Eriksen

20. mars Trond Landrø

60 år
20. mars Marit Jorsett

70 år
19. januar Odd Lundblad

Kilde for denne spalten er medlemslisten.

Østre Posten gratulerer

350-klubben
Årets sesong ga tre nye medlemmer i 350-klubben; Magnus Bjerke, Fredrick Bjerke og Christian
Ytterhaug Sæther. 350-klubben teller da 17 medlemmer, som har oppnådd det som Østreskyttere. Vi har
for øvrig flere medlemmer som har oppnådd det i andre lag. Av de 17 er hele 15 kommet fra 2000 til
2009. Før 2000 var Bjørn Christian Olsen i 1992 og Jan Håkon Jørgensen i 1994 de eneste. Så skjøt det
fart med to nye i 2000. Siden er 2003 eneste år uten nye medlemmer. I år var første gang vi fikk tre nye.
De fleste klarer det naturlig nok som ER. Tre har klart det så tidlig som R, de er Christine Landrø Lind,
Jens-Kristian Larsen og Robin Berget. Tre har oppnådd det som J, da er vel gleden størst, de er Jan
Håkon Jørgensen, Lasse Simensen og Fredrick Bjerke. De resterende 11 er Bjørn Christian Olsen, Lars
Hjelmeseth, Pia Kemp Eriksen, Lars Hovde Holstad, Kjetil Jansen, Vegard Ånneland, Didrik Løveid,
Aslak Hollund, Lars Røed Ramstad, Magnus Bjerke og Christian Ytterhaug Sæther.

Nye styremedlemmer
Valget under årets generalforsamling ga gjen-
nomgående en lang rekke med gjenvalg. De
eneste som ønsket å trekke seg var en nestleder
Jan Håkon Jørgensen og styremedlem Marit Jor-
sett. Valgkomiteen trengte ikke å gå lengre enn til
varamedlemmene for å finne erstattere. Arild
Båheim kom inn som ny nestleder og Tone Ytter-
haug Sæther som nytt styremedlem. Begge
avbildet til venstre. Arild har vært varamedlem
siden 2005 og Tone siden 2007, dermed er begge
godt kjent med styrets arbeid.
Nye vararepresentanter ble Per Arve Strømstad
og Anne-Lise Holstad.

Tone Ytterhaug Sæther og Arild Båheim
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Her kommer historien om en av bøssemakermestrene som videreutviklet
Larsens store oppfinnelse, tennstempelriflen.
Lauritz Eriksen heter han og er født i 1839. Hjembygden er Skedsmo. I 1857
er han læregutt hos mester Lars Hagen i Kirkegaten 3, 18 år gammel. Allerede
etter to år, i 1859, har han bestått svenneprøven. Borgerskap som bøsse-
maker innvilges han helt på slutten av året 1861. I følge adressekalenderen
flytter han med sin familie rundt i Oslo. Til slutt flytter han i 1875 inn i bøsse-
maker Lars Hagens leiegård i Kirkegade 3 med sin Marie og en barneflokk på
fem. Det er på denne tiden folksomt i bøssemakergården med ikke mindre enn
40 personer, smått og stort.
Han har imidlertid ikke mistet kontakten med sin læremester Lars Hagen
(Hagens Bøssemakerverksted). Sammen søker de og innvilges flere patenter.
Blant de viktigste resultatene de kom fram til var Norges første ”boltrifle”. Det
ble patentert i 1879 og kommer til å bli beskrevet i en senere artikkel. Lauritz
arbeider på Hagens verksted til 1879, hvor han sier takk for seg og bøsse-
makermiljøet for å slå seg ned på landsbygden som gårdsbruker. Han mister
likevel ikke forbindelsen med Christiania Vaabenøvelsesforening hvor han har
vært medlem siden 1863. Aktivt fortsetter han som en meget dyktig skytter
både i utlandet og innenlands. Ett år finner vi han også som formann i fore-
ningen, det er i 1900. Samværet med skyttervennene skaffer han uten tvil en
verdifull kundekrets. Dette forklarer også de forholdsvis betydelige antall
signerte Eriksen-rifler. Jeg vil nå beskrive to av mine egne prakt-rifler laget av
denne eminente mester.

Kuler og krutt med Kurt
Tekst Kurt Johannessen

Bøssemakermester, geværkonstruktør og oppfinner:
Lauritz Eriksen, Christiania
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Rifle nr 1
Bane/jakt-rifle, kaliber 12m/m Remington, signert på låskassen
L Eriksen, Christiania (1839 – 1908). Produksjonsnummer 206. Riflen har en meget fin, tett dypgravering,
hovedmotivet er et bjørnehode. Arbeidet er signert: Berg. Dette er bøssesmed og gravør Johannes Berg.
Løpet som er 8-kantet er signert L.H. Hagen (1824 – 1899). Forsiktet er sideregulert med skrue.
Oppslagssikte til 1000 alen. (overgang til meter ble vedtatt i 1882.) Riflen er forsynt med snellert som ble
tillatt fra 1865. Skjeftet er rikt utskåret og er i fransk valnøtt, halvstokket med horn avslutning. Kolbekappen
er en såkalt ”sveitserkappe” som vi finner lignende på match-rifler. Disse ble tillatt å bruke i Norge fra 1865.
Riflen er produsert ca 1870 – 75. og er i god stand. Eierskiltet er i sølv: C. Jacobsen. Han var opprinnelig
bokholder i Christiania, og var i flere år fra 1884, sekretær i Centralforeningens bestyrelse.
Skytterorganisasjonen i Norge het fra 1861 – 1892 Centralforeningen, og hadde på det meste 18.415
medlemmer.
Proveniens: En god venn, bakermester og konditor – for ikke å forglemme – våpensamler, kjøpte riflen i
1945 av bøssemakermester Thorleif Andresen. T. Andresen bestyrte verkstedet L.H. Hagen & Co, fra
1932, for så å bli eneinnehaver fra 1953. Han var aktiv skytter og norgesmester i hjorteskyting. I 1960,
etter en søndag med gamle bøsser og svartkruttskyting, kjøpte jeg riflen av ”Bakerʼn”. Den kom til et godt
våpenhjem, og er den fineste riflen blant mine norske jakt- og skytterlagsvåpen.

Rifle nr 2
Bane/jakt-rifle kaliber 12 m/m. Remington.
Tennstempelriflen er signert L. Eriksen, Christiania, er den eneste kjente i sitt slag og er laget ca 1880. På
denne tiden var konstruktørene opptatt av magasinrifler. Riflen jeg omtaler her har ikke magasin.
Låskassen med underbeslag er helgravert. Arbeidet er ikke signert, men er det fineste jeg har sett på en
norsk rifle. Ved å heve en arm på høyre side av låskassen, senkes et sluttstykke og en kan sette patronen
inn i kammeret. Riflen har snellert med justerbar skrue bak avtrekkeren, rundt løp med sidestilling på
fremre sikte og justerbart baksikte til 800 alen. Løpet er festet til stokken med såkalte skyvere. Riflen er
helskjeftet med horn avslutning, og er laget i utsøkt nøttetre. Pussetokken er i tre og skjult i skjeftet.
Proveniens: Riflen er tidligere eiet av bøssemaker Rolf Lødding, innehaver av flere norgesmesterskap i
pistolskyting, og ”still going strong”.
Riflen framstår som ny.

Aktivitetskonkurranse skifelt og skogsløp
DFS har hatt en aktivitetskonkurransen i skifelt og skogsløp med skyting, 51 lag og 835 skyttere har
deltatt i år, noe DFS sier er en kraftig økning fra foregående år. Vi arrangerte som kjent klubbmesterskap
i skogsløp tidligere i år med 29 deltagere. De deltagerne sørget for at vi kom på 5te plass i
aktivitetskonkurransen. Slett ikke verst, men det var et stykke opp til lagene over oss på lista. Fana vant
med 82 deltagere og tre lag delte 2. plassen med 56 deltagere.
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Da den kjente skytteren Kristoffer Skjelland fra Andebu skulle reise til landsskytterstevnet i Steinkjer året
1927 fant han veien så lang at han maste på sin svoger og nabo Herman Kjæraas for å få ham til å bli
med på ferden. Kjæraas hadde vært et par år i Amerika, men Skjelland hadde fått ham til å skyte igjen
etter tilbakekomsten.
Under oppgjøret i Steinkjer fikk Kjæraas 30 poeng i grunnlaget (på 3-delt skive), mens Skjelland tapte ett
poeng. I omgangen skjøt begge 30 i den første og 29 i den andre. Dermed var Kjæraas skytterkonge,
mens Skjelland ble prins (uten kanne den gang). Det ble et ”kostbar” reisefølge. Kjæraas er for øvrig en
av våre eldste skytterkonger (42 år gammel). Han døde i 1955 i sitt 70 år.

Litt julestatistikk
I fjorårets julenummer antydet vi at tiden var inne for å sløyfe ”Drammeglass”-statistikken. Men
tilbakemeldinger viser at flere av leserne har vært interessert i denne lille fortegnelsen av små, men slett
ikke uvesentlige trofeer. Derfor en ny oppdatert liste:

For eventuelle avholdsfolk I laget, som ikke vet hva “Drammeglass” betyr; Det er Stangbeger, feltbeger,
25-skuddsbeger og 30-skudds beger på landsskytterstevnet.

Stjerner og Stangbeger
I fjor brakte vi også en liste over de som hadde flest mesterskapsstjerner og Stangbeger, - i lands-
målestokk. Her kan vi da ajourføre at to mann – Arild Røyseth og Tor Erik Fossli fikk stjerne nr 20 i årets
stevne. Det tar imidlertid litt tid før de tar igjen Olav Medaas som har 25. Fra Østre topper Magne Landrø
med sine 19 stjerner.

Finn Amundsen fikk sitt 51. Stangbeger i Evje, mens Dag Midthun gikk opp til 46. Vi nevner også at Magne
Landrø fikk Stangbeger nr 34.

Finn Amundsen 124
Magne Landrø 90
Kjell Haukedalen 59 (som Østremedlem)
Morten Landrø 52
Stein Heggen 50
Øivind Mørk 50
Arne Grøtting 48
Gunnar Ingebretsen 37
Rune Landrø 35

Oddbjørn Nyhagen 33
Torgeir Talleraas 28
Alf Aarstad 28
Trond Landrø 27
Odd Lundblad 26
Bjørn Granberg 26
Jan Håkon Jørgensen 26
Bjørn Christian Olsen 25

Fra
minnenes
bok
Av Per Jorsett
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Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag,
Hovedlaget og Skilaget, 05.11.2009
Lagets 122. ordinære generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler.
Styreleder Eirik Ahdell åpnet generalforsamlingen, 31 stemmeberettigede medlemmer hadde møtt frem.
Bekjentgjøring og innkalling til generalforsamling var gjort i henhold til lagets lover og møtet ble satt kl.
19:06.
Siden to av sakene på agendaen hadde økonomiske konsekvenser ble det bedt om at regnskapet ble
presentert før disse sakene ble behandlet, for å gi generalforsamlingen et bilde av dagens økonomiske
situasjon. Dagsorden ble derfor endret slik at regnskap 2009 ble behandlet som sak nummer 2 på
agendaen.
Det var ellers ingen kommentarer til dagsorden og innkalling. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.
Nils Hovde og Anne Sofie Grimstad ble valgt til å undertegne protokollen.
Dagsorden var som følger:
1. Årsberetning, Hoved- og Skilaget
2. Regnskap 2009, Hoved- og Skilaget
3. Asfaltering av vei og lys ved port
4. Skivestativ 100m
5. Medlemskontingent
6. Budsjett 2009, Hoved- og Skilaget
7. Valg, Hoved- og Skilaget

1. Årsberetningen
Sekretær Sverre Brovoll og ungdomsleder Knut U. Hollund leste hovedlagets årsberetning. Skilagsleder
Kurt Eirik Bekkevold leste Skilagets årsberetning.
Med noen mindre korreksjoner ble Årsberetningene godkjent av generalforsamlingen.

2. Regnskap
Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2009.
Driftsregnskapet viser er et årsresultat på 958 707,47 kr mot budsjettert -349 800,00 kr. Hovedårsaken til
differansen er utbetaling av tippemidler i fm. bygging av 15m-hallen på 1 075 000 kr. Dette er en
delutbetaling av spillemidler. Restutbetalingen på kr 300.000 utbetales når komplett regnskap for pro-
sjektet er fremlagt. Avskrivninger utgjør 319 065,00 kr.
Nils Hovde leste opp revisorberetningen, som konkluderte med at regnskapet anbefales godkjent.
Regnskap 2009 ble deretter godkjent av generalforsamlingen.

3. Asfaltering av vei og lys ved port
Eirik Ahdell presenterte saken, og la frem et prisoverslag for arbeidet på kr. 285.000.
Forslag til vedtak:
Styret i OØS ber om fullmakt til å gjennomføre avretting og asfaltering av veien ned til Årvollskogen Brl.
samt å etablere en lyktestolpe ved porten.
Generalforsamlingen vedtok forslaget og ga styret fullmakt til å utføre arbeidet innenfor en budsjettramme
på 285.000 kr.
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4. Skivestativ 100m
Eirik Ahdell presenterte saken. Skivehuset på 100m må utbedres, og det har vært arbeidet med ulike
løsninger. Styret har kommet frem til at en ønsker en lav containerløsning hvor skivene legges flate når
de ikke er i bruk. Et prisoverslag for denne løsningen på kr. 415.000 er mottatt. I tillegg må dugnadsarbeid
påregnes.
Forslag til vedtak:
Styret i OØS gis fullmakt til videre planlegging og gjennomføring av nytt «skivehus» på 100 meter.
Generalforsamlingen vedtok forslaget og gav styret fullmakt innenfor en kostnadsramme på 415.000 kr.

5. Medlemskontingent
Styret foreslo å beholde kontingenten som i dag.
Etter diskusjon ble det klart at det trengs en gjennomgang av medlemskontingent. Generalforsamlingen
ba styret behandle saken og legger frem forslag til ny struktur for medlemskontingenten ved neste
generalforsamling. Medlemskontingenten for 2010 ble beholdt som i dag.

6. Budsjett 2010
Kasserer Lars Bugge la frem styrets forslag til Budsjett for 2010
I forslaget budsjetteres det med et underskudd på 662 945 kr. I dette forslaget ligger det utgifter på
700 000 kr som resultat av generalforsamlingens vedtak i sak 3 og sak 4.
Budsjettet for 2010 ble godkjent av generalforsamlingen.

7. Valg
På vegne av valgkomiteen presenterte Tore Johansen valgkomiteens innstilling og han ledet også valget.
Generalforsamlingen støttet valgkomiteens innstilling, og samtlige ble valgt inn ved akklamasjon.
Resultatet av valget ble som følger:
Styreleder: Eirik Ahdell Gjenvalg
Nestleder: Arild Båheim Ny, valgt for to år
Kasserer: Lars Bugge Gjenvalg
Sekretær: Sverre Brovoll Ikke på valg

Styremedlem: Tone Ytterhaug Sæther Ny, valgt for to år

Leder ungdomsutvalg: Knut Utne Hollund Gjenvalg
Leder Skilaget: Kurt Eirik Bekkevold Gjenvalg
1. vararepresentant Vidar Hofseth Gjenvalg
2. vararepresentant Per Arve Strømstad Ny
3. vararepresentant Anne Lise Holstad Ny

Medlemmer ungdomsutvalg: Bjørnar Sæther Gjenvalg
Jon Holm Gjenvalg
Tom Monsrud Gjenvalg

Utvalgsmedlemmer Skilaget: Arne Hagen Gjenvalg
Eirik Kristiansen Gjenvalg
Tore Johansen Ny

Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen Gjenvalg
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Revisorer: Stian Eliassen Gjenvalg
Nils Hovde Gjenvalg

Vararepresentant: Morten Landrø Gjenvalg
Redaksjonskomité: Marit Jorsett Gjenvalg

Tore Johansen Gjenvalg
Sverre Brovoll Gjenvalg

Valgkomité: Øivind Enggrav Gjenvalg
Tone Halvorsen Gjenvalg
Tore Johansen Gjenvalg

Ordenskollegium: Finn Amundsen Ikke på valg, æresmedlem
Kjell Haukedalen Ikke på valg, æresmedlem
Per Jorsett Ikke på valg, æresmedlem
Magne Landrø Ikke på valg, æresmedlem
Jan Håkon Jørgensen Ikke på valg, æresmedlem
Bjørn Granberg Gjenvalg
Øivind Mørk Gjenvalg

Ombudsmenn: Utnevnes av styret

Der hvor ikke annet er beskrevet er funksjonstiden 1 år.

Avslutningsvis takket styreleder oppmøtet og møtet ble hevet kl 21.47.

Sverre Brovoll Nils Hovde Anne Sofie Grimstad
Referent



Info fra styret
Skytteråret 2009 ble avsluttet med generalforsamlingen den 5. november. Et oppmøte på 31 medlemmer
er forholdsvis bra sett i forhold til oppmøtet de senere år, men med tanke på at vi har rundt 70 aktive
skyttere så er det fortsatt mye å gå på. Utover de faste sakene på agendaen behandlet generalforsam-
lingen to saker.
Skivestativene på 100m er i meget dårlig stand samtidig som at dagens løsning er upraktisk i bruk. Det er
derfor ønskelig med et nytt skivestativ som er mer solid og enklere å bruke. Generalforsamlingen, gav
styret fullmakt til å erstatte dagens skivestativ på 100m. Eiendomsutvalget er allerede godt i gang med
arbeidet med å se på løsninger og innhente tilbud for et nytt opplegg. De ser for seg en lav container-
løsning med glidetak som automatisk kan åpnes og lukkes. Dette er en vippeløsning hvor skivene legges
flatt inne i containeren når de ikke er i bruk.
Den andre saken som ble behandlet gjaldt utbedring av veien fra porten og ned til Årvollskogen, parke-
ringen bak vollen og belysning ved porten. Det er mye trafikk inntil skytebanen for å lette vedlikeholdet av
veien, renhold på skytterhuset og minske belastningen på medlemmer og gjesters kjøretøy ønsker styret
å asfaltere veien til banen. Det ønskes også å få et gatelys ved porten for å lyse opp området ved porten
og den nye svingen rundt vollen som utgjør den nye «lydslusa». Det er allerede blitt rapportert om nesten-
ulykker i den krappe svingen hvor sikten er meget dårlig i mørket. Generalforsamlingen gav styret fullmakt
til å utføre disse forbedringene.
Når det gjelder valget kunne valgkomiteen fortelle at de hadde hatt et lett arbeid denne gangen, hvor de
fleste sa ja til gjenvalg. Noen utskiftninger ble det. Jan Håkon Jørgensen, som har sittet i styret siden 2001
og vært nestformann siden 02, og Marit Jorsett, som satt som leder av hovedlaget i 2006 og 2007 og siden
2008 har vært styremedlem, ønsket begge og takke for seg. Styret takker for den formidable innsatsen
begge har lagt ned for laget gjennom mange år. Styret mistet dermed to av de mest erfarne medlemmene,
men det er bra for kontinuiteten at de blir erstattet av to av årets varamedlemmer. Arild Båheim ble valgt
inn i styret som nestleder mens Tone Ytterhaug Sæther er nytt styremedlem. De ønskes begge velkom-
men inn i styret. Nye varamedlemmer er Per Arve Strømstad og Anne Lise Hovde Holstad.
Sportslig har vi igjen hatt en meget bra sesong. Mange forskjellige skyttere, i alle aldersklasser, har opp-
nådd meget gode resultater og gitt laget mye heder og ære. Spesielt gledelig er innsatsen til ungdoms-
skytterne som har levert en av de beste sesongene i lagets historie. Dette lover bra for de kommende år,
og selv om årets sesong har vært bra betyr ikke det at det ikke er mulig å få til en enda bedre sesong
neste år.
«Neste års» sesong er allerede godt i gang og det blir mye og henge fingrene i for lagets medlemmer både
med og uten børse. Vi har flere store arrangementer for tur, og skal arrangere hele tre innendørsstevner
før jul. Til våren er det Oslos tur til å arrangere østlandsmesterskapet i felt hvor vi må regne med stor del
av det arrangementet. Det er også mye dugnadsarbeid som må gjøres fremover. Styret trenger derfor mye
hjelp fra lagets medlemmer i året som kommer, og håper at så mange som mulig stiller opp slik at
belastningen på den enkelte blir minst mulig.

Styret ønsker å takke medlemmene for innsatsen og samarbeidet i året som har gått, og ansporer til like
bra innsats på og utenfor banen det kommende året.
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Morten Musiol
Morten kom – som han selv skriver – til Østre ved en tilfeldighet.
Og gjorde komètkarriere. Ikke bare traff han skiva, og rykket
raskt opp i klasse, han traff også Heidi. Sammen reiser de rundt
på det som er av stevner, ja det kan nesten se ut som om
Morten skal ta igjen for alle de årene han ikke har skutt. I tillegg
til at laget fikk en dyktig skytter i Morten, fikk vi også et medlem
som står på - det være seg dugnad eller stevner.
Vi ønsker Morten lykke til videre med karrieren – og det vil
kanskje ikke overraske noen om han en dag er å finne på topp
10 på LS.

1 Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller første stevne?
Svar: Første gang jeg deltok på en konkurranse var baneåpninga 2007. 21 år var jeg vel da...
Første åpne stevne var forøvrig en kort tid etterpå. Mener det var hos Frogn og Drøbak...

2 Hvordan kom du i kontakt med Oslo Østre Skytterlag?
Svar: Var vel høsten 2006 det... Kjente Tiril fra før, og klarte å bli overtalt til å bli med henne
når hun og Lene skulle til Moss & Våler for å skyte et ungdomsstevne. Der ble jeg sittende å
prate litt med Geir og Arild. Syntes det hørtes, og så, ganske moro ut, så jeg ble dratt med på
15 meter'n noen ganger for å prøve litt. Og etter det var jeg vel solgt. Så møtte jeg Heidi, og
da ble det ikke akkurat noe mindre skyting :)

3 Hvor mange skudd skyter du i gjennomsnitt pr år?
Svar: Blir en del i løpet av et år... Ca. 3000-4000 grov, og ca. 2000-2500 finkaliber

4 Har du noen gang drømt om å bli skytterkonge?
Svar: Ja, så klart! Hadde vært kjempe det !

5 Hvilken skytebane er din favorittbane?
Svar: Liker meg godt på Østre jeg, men hvis jeg skal velge en som ikke er hjemmebanen, så
blir det Gjøvik & Brusveen.

6 Har du drevet / eller driver du med noen annen form for idrett?
Svar: Spilte faktisk fotball i ca. 1 år når jeg gikk på barneskolen. Noe jeg ikke helt gidder å følge
med på nå.

7 Hva slags musikk hører du på?
Svar: Alt egentlig.. Kommer an på humøret og omgivelsene...

8 Hva er din favoritt mat?
Svar: En saftig og mør biff, eller noe godt som Geir Olsen har høstet fra naturen, Med tilbehør
så klart ;)

9 Hvem ville du helst tatt med deg til en øde øy?
Svar: Det hadde selvsagt blitt Heidi, det.

10 Hvor var du da Jan Håkon ble skytterkonge?
Svar: Hmmm... Husker ikke helt. Hadde ikke begynt å skyte enda. Men sikkert enten på biltreff
eller et sted iOslo.

VINTERENS PORTRETT



12 ØSTRE-POSTEN – 4-09

ÅRSKAVALKADE
Skytteråret har vært full av begivenheter, små og store. Vi kjører en oppsummering som en årskavalkade.
Vi tar generalforsamlingen som utgangspunkt og starter med november 2008.

November
På generalforsamlingen blir Eirik Ahdell gjenvalgt som styreleder. Tore Johansen, Stein Heggen og
ungdomsleder Håvard Larsen trer ut av styret etter flere års innsats. Valgkomitéen brukte tydeligvis 10 på
topp listene fra LS for å finne erstattere. Tore erstattes av Sverre Brovoll og Stein av Kurt Eirik Bekkevold.
Knut Hollund blir ny ungdomsleder.
Vi arrangerer det første Viken II stevne på 15m, uoffisielt sådan. 324 skyttere stiller opp, tross støy og
boikottrusler fra Østfold grunnet uenighet om oppsettet av stevnet. Eivind Rørhuus-Øie tar bronsen i kl. 3-
5, Arne Grøtting (V55) og Oddbjørn Nyhagen (V73) tar hver sin sølvmedalje, totalt stiller vi med 52
skyttere.

Desember
Østrestevnet 15m arrangeres sammen med Oslo Open og samler rekordstor deltagelse med 457 skyttere.
Frafallet er også rekordstort, kun 74% av de forhåndspåmeldte dukker opp. Arne Grøtting vinner V55 i
Oslo Open.
Samlagsstevnet gir oss tre mestere, Christian Y. Sæther (R), Lars Røed Ramstad (ER) og Øivind Mørk
(V55), ellers tar vi alle klassemedaljene i 1-4.
På samlagets ombudsmøte blir Arne Ånneland valgt inn i samlagsstyret, Eirik Ahdell går fra styret til vara
og Håvard Larsen fortsetter som ungdomsleder.

Januar
Stein Heggen tar vår eneste grovfeltseier i åpne stevner, det skjer i Blakers stevne. Guro Hollund (R)
vinner Moss og Vålers finfeltstevne.

Februar
Guro trives i Moss & Våler og vinner R – klassen i Ungdomstreffen, stevnet har en 10-skudds superfinale
hvor tidelene teller, Guro skyter 105,1.
”Skytteroptikeren” Jan Brekke fra Arendal stiller opp for foredrag og synstesting. Oppmøtet er bra, 3-4 uker
senere ses resultatet av seansen på flere skytere.

Mars
Kjøkkenet pusses opp, ny innredning instal-
leres.
Klubbmesterskapet i grovfelt avgjøres noen
dager etter endt skyting, etter finlesning av
Skytterboka avsetter Lars Bugge i praksis
seg selv som mester til fordel for Eirik Ahdell.
Stor dominans i SM felt, vi vinner begge lag-
skytingene og alle klassene vi har deltagere i,
med unntak av V73. Eirik Kristiansen vinner
grovfelten, mestere ellers ble: Arne Grøtting
(V55), Guro Hollund (R), Magnus Bjerke (ER)
og Jens-Kristian Larsen (J). Oddbjørn Nyhagen i snødrevet under årets SM i felt.
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Mer suksess i Viken II felt. Lars Bugge kommer på pallen med sin 2. plass i grovfelten, Sverre Brovoll tar
stjerne og Eirik Kristiansen medalje. Også pallplass i finfelten med Aslak Hollunds 2 plass i kl.J, Jens-
Kristian Larsen tar medalje i samme klasse med. 4. plass. Grovfeltens lagskyting finnes for tredje gang på
fire år, vandrepremien får dermed permanent plass i premieskapet på Østre.
Fire av våre skyttere tas ut på Østlandsmesterskap i feltskyting. Kurt Eirik Bekkevold blir vår og Oslos
beste på 8. plass, etter å ha ledet før siste holdet.
Det arrangeres ungdomssamling på Østre i regi av samlaget. Oppslutningen er stor med 40 ungdommer
og 14 ledere. Innsatsen tilsvarende med skyting på 15m, 100m og 200m, med på programmet er også
skogsløp og AG3-skyting.

April
Akershusserien, en miks mellom 15m NSF og DFS skyting, avsluttes med finaler i 4 divisjoner. Vi har med
lag i alle divisjonene, tre lag kommer til finalene. 1. laget unngår nedrykk fra 1. divisjon etter å ha tatt den
eneste seieren i siste innledende runde, 2. laget blir nr. 2 i finalen i 2. divisjon, 3. laget blir nr. 4 i finalen i
3. Divisjon, mens vårt 4. Lag – ungdomslaget overraskende vinner finalen i 4. divisjon, laget består av
Fredrik Holtmoen, Fredrick Bjerke og ankermann Vegard Ånneland..
Naboenes klagesak mot hestesenteret blir endelig avgjort og avvist. En ny støyvoll påbegynnes i forbin-
delse med hestesenteret.
For første gang har vi deltagere på Påskerally i feltskyting i Nord-Sverige, 3 skyttere tar den lange veien
i bil, mens Lars Bugge flyr. Lars tar også den beste enkeltplassering med 2. plass i ett av de fire stevnene.
Feltsesongen avsluttes med finale i HV-cupen. Tor Martin Saur (kl.4) og Tore Johansen (kl.5) er finale-
deltagere. Tor Martin skyter seg til kanonfinalen med å vinne mellomfinalen i kl. 4 og blir nr. 4 til slutt.

Mai
De første rundene i Østlandscupen skytes og vi har igjen med 3 lag, ett av lagene er forbeholdt skyttere
under 25 år.
Samlagsmesterskap i Stang- og felthurtigskyting skytes for andre gang på Løvenskioldbanen. Som i fjor
vinner vi begge disiplinene. Kurt Eirik Bekkevold vin-
ner Stangskytingen. I felthurtigskytingen står Fre-
drick Bjerke for dagens skrell eller kanskje til og med
årets, Kurt blir nemlig slått ut i semifinalen. Fredrick
vinner så finalen greit.
Etter 1. runde i Norgescupen er seks skyttere inne på
poenglisten, Eivind Rørhuus-Øie ligger best an på
24. plass.
Åtte damer fra Dameklubben drar på langweekend til
Glasgow.

Juni
Magnus Bjerke blir nytt medlem 350-klubben, Rak-
kestad er stedet.
Klubbmesterskap i skogsløp arrangeres for første
gang. Deltagelsen blir god med 30 stykker. Helge
Norberg blir mester og Jon Holm vinner kon-
kurransen med innlagt spørreskjema.

Christian Ytterhaug Sæther (t.v) og Magnus Bjerke
ble begge medlemmer i 350-klubben i år. Her er de
som feltskyttere.
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Uttak til Hovedstadstevnet avsluttes og vi får med 9 skyttere, senere etter noen forfall ender vi opp med
11 skyttere hvor hele 8 ikke har deltatt før.
Påmeldingsfristen til Landsskytterstevnet går ut og vi ender med hele 72 påmeldte hvorav 21 er kl. 5
skyttere. Påmeldingen til Viken II er også stor med 59 skyttere. Hvorvidt dette er rekordtall tør vi ikke si
helt sikkert, men det er i hvert fall svært lenge siden så mange meldte seg på disse stevnene.
I Viken II stevnet kommer seks inn på medaljelisten i kl. 3-5, uten at de helt store resultatene oppnås. Lars
Bugge, Kurt Eirik Bekkevold, Jan Håkon Jørgensen og Vidar Hofseth tar alle stjerner. Kl. 3 skytteren
Morten Musiol slår til med medalje, det samme får Sverre Brovoll. Arne Grøtting vinner V55 suverent med
5p, sin fjerde V55 seier på 5 år. Guro Hollund blir nr. 2 i R. Samlagsskytingen for kl. 3-5 vinnes av Oslo
med Jan Håkon Jørgensen, Lars Bugge og Kurt Eirik Bekkevold på laget.
I Nationens landsskytings hjemmebaneskyting følges fjorårets fina-
leplass til Lars Bugge opp på en utrolig måte. Stian Eliassen, Jan
Håkon Jørgensen og Kurt Eirik Bekkevold skyter alle 297 og det vi-
ser seg at alle tre kommer til finalen i september. Flere av våre ung-
domsskyttere skyter konkurransen i kl. 3 og sammen med Morten
Musiol får de en flott rekke med gode plasseringer i klassen; nr. 4
Robin Berget, nr. 8 Morten, nr. 16 Jens-Kristian Larsen og nr. 19
Fredrick Bjerke.

Juli
Østrestevnet arrangeres med 324 deltagere, første helg i juli, en
svært varm helg. Jan Håkon Jørgensen blir nr. 3 i kl. 3-5 og begge
lagskytingene vinnes.
En gjeng Østreskyttere tar turen til Tone Ytterhaug Sæthers hjem-
plass i Nord-Østerdal. Ikke noe reinsdyrjakt med hjem denne gang,
men turen er først og fremst vellykket sosialt og gjengen får stor
omtale i lokalavisa. Tone selv setter ny pers på turen.

August
Vi opplever et minneverdig landsskytterstevne. 72 påmeldte blir til 68 deltagere og rekken med gode
prestasjoner blir igjen lang og den spres over mange klasser.

Ungdomslaget i samlagsskytingen blir
historisk med å skyte Oslo inn på pallen
for første gang. Et rent Østrelag med
Christian Ytterhaug Sæther, Robin
Berget, Aslak Hollund og Jens-Kristian
Larsen tar 3. plassen.
Kurt Eirik Bekkevold vinner felthurtig-
skytingen. Per Arve Strømstad skyter
seg inn på kongelaget til alles over-
raskelse, aller mest overrasket er
kanskje han selv og stevnespeakerne.
Per Arve ender på 33. plass og tar
medalje, medalje også på Kurt som
kommer på plassen bak.

Tone Ytterhaug sto i spissen for en
Østregjeng til sine hjemtrakter i
Nord-Østerdal.

Bronselaget fra ungdommenes samlagsskyting under årets LS, f.v
Jens-Kristian Larsen, Robin Berget, Christian Y. Sæther og Aslak
Hollund.
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Arne Grøtting er nær på å forsvare banetittelen i V55, men en feilvurdering av vinden gir 3 hårfine 9ʼere
og det blir 6. plass. Likevel får han medalje, det samme får Øivind Mørk for sin 9. plass i klassen. På
grovfeltfinalen får Arne igjen for vindlærdommen, riktig vurdering og super skyting gir en av de beste
finaleresultatene og et utrolig avansement fra 46. til 3. plass og ny medalje.
Hele 10 kvalifiserer seg for grovfeltfinalen i kl. 3-5, det blir imidlertid ”bare” medalje til Sverre Brovoll og
stjerne til Eivind Rørhuus-Øie.
Ungdommene står bak flere minneverdige stunder. Aslak Hollund skyter 350 for første gang som junior og
kommer på pallen med 3. plass, etter omskyting om plassen. Guro Hollund tar to medaljer i klasse R med
4. plass på banen og 6. plass på finfelten.
Lagmessig er stevnet meget godt. I alt 106 begre eller minnemedaljer tas, 25 skyttere kvalifiserer seg for
finale og de tar 10 medaljer. Tilsvarende tall i fjor var 22 finalister, 108 begre/minnemedaljer og 11
medaljer.
Rett etter LS pakker 11 skyttere og 2 ledere om ba-
gene og reiser til Hovedstadstevnet i Stockholm. Blant
flere gode resultater vinner Jens-Kristian Larsen
Svensk dubbelserie. Ellers tas tre 3. plasser med Tore
Johansen i 60-skudd ligg med geværbytte, Jan Håkon
Jørgensen i ¼-match og Tone Halvorsen i 10-skudd
ligg.
Under SM bane kommer et aldri så lite medaljeras, 13
av de 19 medaljene som deles ut blir igjen på Østre.
Fire av dem går til mesterskapsvinnerne; Guro
Hollund (R), Magnus Bjerke (ER), Nils Hovde (V65) og
Sigurd Liland (V55). Lars Bugge blir nr. 3 i kl. 3-5 og
vinner også Skymoens premie.
Siste Norgescup runde går i Bergensområdet, 10 skyt-
tere stiller opp. Lars Bugge får sesongens beste NC-
plassering med 3. plass i Fana. Sammenlagt ender 7
av våre inne på poenglista og 5 får beger for å være
inne blant de 75 beste. Lars Bugge er best sam-
menlagt med 33. plass. Østre samler i alt 485p, noe
som er klart lavere enn de tre siste årene.
Tippemidlene som ble tildelt i forbindelse med skytehallen blir omsider utbetalt.

September
Cupskytingene avsluttes og det blir seier i seniorcupen for 10ende gang, Arne Grøtting, Øivind Mørk,
Sigurd Liland og Arne Ånneland utgjør finalelaget. I Østlandscupen blir 1. laget slått ut i semifinalen av
Asker etter omskyting. R/J-laget møter samme skjebne, også de ryker ut i semifinalen, de gode resulta-
tene gjennom hele sesongen gjør at det tas med godt humør. Tidligere i sesongen røk ungdomslaget ut i
1. runde av B-cupen, 2. laget røk ut i 3. runde og veterancuplaget røk ut i 2. runde.
Finalen i Nationens landsskyting arranger på Åsane/Hordviks bane. Stian Eliassen blir best av våre tre
med 8. plass, Jan Håkon Jørgensen tar 11. plass og Kurt Eirik Bekkevold 17. plassen.
De siste banestevnene går og Fredrick Bjerke kroner en god sesong med å bli medlem i 350-klubben i et
av sine aller siste stevner som junior. Siste stevnehelg blir Christian Ytterhaug Sæther også medlem i 350-
klubben.

Relativt nyinnmeldt medlem Sigurd Liland var
debutant i Oslos tropp til Hovedstadsstevnet.
Premie ble det også.
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Oslo Østre Skytterlags Dameklubb feirer sitt 100 års jubileum 25. september. Oppslutning om festen er
stor, og både damene – med og uten følge, samt innbudte gjester får en hyggelig mimrekveld. Formann
Marit Jorsett overrekker de siste fire bildene i formannsgalleriet, galleriet blir dermed komplett også for
Dameklubben. Senere på kvelden blir Marit Jorsett utnevnt til Æresmedlem av Dameklubben.
Sigrid Talleraas blir årets Østreprinsesse, foran Liv Hovde, Astrid Liberg og Beret Mørk.

Oktober
Årets stilleste måned og tiden for noen dugnader. Runar Berget tar initiativet til og står i spissen for maling
av gulvet innendørshallen. Resultatet blir flott og hallen fremstår som nesten helt ny. Skilaget starter
feltforberedelsene for kommende vinter med å ruste opp skiverammer og -stativ på Sørum.
Innendørstreningen starter så smått opp.
En ekstraordinær generalforsamling gir styret fullmakt til å forhandle om salg av ”kollen” med boliger som
formål.
Erterfesten arrangeres på tradisjonelt vis. Kurt Eirik Bekkevold tildeles Østre Posten Ærespremie for sin
seier i felthurtigskytingen under LS. Oppslutningen om festen er lavere enn normalt med i underkant av
50 deltagere.
Dameklubbens avholder sin 96 generalforsamling. Det lykkes ikke generalforsamlingen å danne et nytt
styre. Klubben legges derfor i ”dvale” inntil man klarer å finne en ny formann. I hht klubben lover har man
anledning til dette i en periode på inntil fem år. Klubbens eiendeler oppbevares på Østre.

November
Skytteråret avsluttes med generalforsamling.
Som dere ser en ny flott sesong. Vi skrev i fjor i tilsvarende årskavalkade at fjorårssesongen kom til å bli
vanskelig å følge opp. Vi kan trygt si at oppfølgingen ble bedre enn vi kunne håpe på. Jevnt over er
kanskje resultatene noe lavere på seniorsiden, men så har igjen ungdommene slått til i større grad enn vi
kunne drømme om. Når veteranene holder koken, så har vi fått en stor klassemessig spredning på de
gode prestasjonene. Ikke minst er det moro at resultatene også er godt spredd på flere skyttere innen de
ulike klassene.

Manne Bjerke (stående)
ordnet ekstra forpleining
under årets klubb-
mesterskap i feltskyting
på Sørum. Tor Martin
Saur er i gang med å
forsyne seg med
utmerkede sveler.



Generalforsamling 7. oktober 2009
Referent: Ingrid Bølset Johannessen

Dameklubbens 96. generalforsamling ble åpnet med formann Marit Jorsetts velkommen, og møtet ble
åpnet med nasjonalsangen ”Gud signe vårt dyre fedreland”.
Tilstede var 9 damer.

Sakliste
1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Valg
5. Innkomne skriv
6. Eventuelt.

Følgende vedlegg fulgte sakslisten: Årsberetning 2009, Regnskap 01.10.08 – 30.09.09, Innkomne skriv,
Adresseliste.
Formannen ledet møtet.
Sak 1: Konstituering. Innkalling og dagsorden godkjent.
Sak 2: Årsberetning: Marit Jorsett leste årsmeldingen. Rettelse: Liv Hovde er revisor.

Beholdning i kassen er kr 761,32. Godkjent.
Sak 3: Regnskap. Sigrid Talleraas, kasserer, gjennomgikk regnskapet og kommenterte enkelte poster.

Godkjent.
Sak 4: Valg: Ingen fra sittende styre var villig til å stille til valg for ny periode. Dette var klargjort allerede

ved valget på generalforsamlingen i 2008. Et medlem, Anne Jansson, var villig til å stille som
styremedlem/sekretær. Beret Mørk kunne stille som kasserer. Til formannsvervet var det ingen
kandidat. Med dette utgangspunktet var det ikke mulig å få valgt et funksjonsdyktig styre. Før
beslutning om prosessen videre, stilte formannen forslag om å gå videre på saklisten til Sak 5,
Innkomne skriv. Dette ble godtatt.

Sak 5: Innkomne skriv: Det avgående styret hadde formulert to alternativer. Alternativ 1: Vi finner nye
kandidater til styrevervene, OØSD fortsetter som før.
Alternativ 2: a. Dersom generalforsamlingen ikke lykkes i å danne nytt styre, må klubben avvikles
i den formen den nå drives. Klubben avvikles i tråd med lovene og materiellet går i historisk arkiv
på Østre.
b. Klubben går over i ny form, under navnet Dameklubben, med motto: Hygge - kultur – Reise.
Den enkelte betaler sine egne utgifter, og møtene holdes privat. Det forelå også et forslag til
terminliste knyttet til punkt b.
Etter en kort rådslagning ble det stilt et 3.alternativ: Ingen avgjørelse om nedleggelse på dette
tidspunktet i hht OØSDʼs lover, § 9. Spørsmålet om nedleggelse ”legges på is”. Klubben drives
videre i samsvar med punkt b, alternativ 2. Forslaget ble vedtatt enstemmig.
En følge av dette vedtaket var at det ikke ble avholdt valg.
Det avgående styret tar konsekvensen av vedtaket og avslutter det forretningsmessige ved
klubbens drift, og plasserer klubbens materiell i hensiktsmessig arkiv.

Sak 6: Eventuelt. Dette punktet ble behandlet etter formelt avsluttet generalforsamling
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Høsttur til Begnadalen
Tekst Ingrid Bølset Johannessen

Liv Hovde hadde invitert dameklubben til sitt annet hjem i Begnadalen, 19. september.
8 damer dro av gårde. Vi var 6 som reiste tur/retur med Valdresekspressen, mens 2 kjørte bil. Det var
Kjersti Heggen, Berit Jensen, Anne Jansson, Turid Larsen, Gyrd Karlsen og Ingrid Bølset Johannessen
som reiste med buss kl 0815 fra bussterminalen på Grønland. Astrid Liberg kjørte med Marit Jorsett.
Sammen med vertinnen Liv Hovde stod de to og tok i mot oss på bussholdeplassen like etter Begnadalen
kirke. For flere av oss var det første besøk i Begnadalen. Et vakkert landskap tok i mot oss og en liten
spasertur ført inn til Liv sitt hyggelige, velstelte hus. Sjelden har vel kaffe og svele smakt bedre! Liv hadde
alt klart. Det er en egen stemning i å sitte rundt spisebordet i stuen og bare nyte formiddagskaffe og
småprat etter vel 2 timers busstur. Astrid overrakte vertinnen noen gode vinflasker fra oss alle.

Så ville vi selvfølgelig ut og se oss omkring i tun og blomsterbed, i hus og uthus. Mye arbeid var lagt ned
i vedlikehold av hus og tomt. Liv fikk gode råd for planter og stell – jeg er ikke sikker på at hun trengte det,
med det hører liksom til på en slik rusletur. Selv om det var godvær, var det litt småkaldt. Vi ble ikke fristet
til å sette oss ned utendørs. Snart var vi inne igjen, og kunne nyte knitring i peisovnen. Det trengte vi også.
Så var turen kommet til en liten runde i alle rom i huset. Nymalt og nydelig stelt, rommene ventet på å få
besøk av ”damer på tur”. Et glass vin satte ekstra spiss på stemningen.

Når vi så ble invitert til bords igjen – denne gangen til Trøndersådd – så var det bare godlåt å høre. Vi som
hadde satset på offentlig kommunikasjon, hadde bestemt oss for å returnere med 1543-bussen. Det ble
litt raskt oppbrudd, men på den andre siden så ville klokken bli 1800 før vi var tilbake til i Oslo, og enda
noe mer før de enkelte var hjemme hos seg selv. Ved å ta imot Livs anmodning om å ta neste buss, ville
klokken bli over 2200 før vi var i Oslo.
Da vi satt på bussen var vi likevel enige om at vi hadde valgt riktig. En vellykket tur og hyggelig samvær
med gode venner i Liv Hovdes gjestfrie hus. Marit og Astrid tok det litt med ro og reiste ikke hjemover før
ved 18-tiden.

Markering av Dameklubbens 100 års virksomhet.
Fest i klubblokalene på Østre med klubbens medlemmer og inviterte gjester.

Tekst Ingrid Bølset Johannessen

Datoen var fredag 25.september 2009 og det var duket til jubileum i anledning Dameklubbens 100 års
dag.
Bordet var vakkert pyntet i høstfarger og dekket til i alt 31 gjester. Mange av damene, og en herre, hadde
tatt fram det store festantrekket, bunad.

Gjestene ble mottatt med velkomstdrink, med og uten alkohol. Formannen, Marit Jorsett ønsket velkom-
men og ledet oss gjennom festmåltidet. Hennes humoristiske velkomsttale tok oss med gjennom kvinnens
skiftende situasjon.
Festmåltidet bestod av spekemat med tilbehør også inkludert variert drikke. Praten gikk livlig rundt bor-
dene. Sanger fra tidligere viktige milepeler i klubbens historie lå ved kuvertene.
Vi sang ”Oslo Skytterlags Dameklubb 75 år”, tekst av Per Jorsett, ”Oslo Skytterlags Dameklubb 75 år”,
tekst av Oddbjørn Nyhagen og ”Oslo Østre Skytterlags Dameklubb 90 år”, tekst av Marit Jorsett.
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Formannen presenterte en overraskelse: Det har manglet 4 portretter i Oslo Skytterlags Dameklubbs
anegalleri. De fire første kvinnene hadde glimret med sitt fravær. Men vår driftige leder hadde lykkes i sin
detektivvirksomhet og klart å finne fotografier av de fire, og attpåtil fått dem i glass og ramme. Disse 4
hadde ledet klubben gjennom årene fra 1909 – 1940.
Festmåltidet var bare så vidt slutt før driftige karer satte i gang med oppmåling og på et blunk var
portrettene av alle 12 formennene på plass på en ny vegg i riktig rekkefølge.

Formannen hadde også en morsom og interessant gjennomgang av Dameklubbens historie. Hun pre-
senterte 100 års beretningen, hvor Per Jorsett og Marit Jorsett hadde vært redaktører. Vi fikk kjøpe boken
for kr. 100,- etterpå, et kjærkomment minne både for nyere og eldre medlemmer.
Måltidet ble avsluttet med takk-for-maten-tale holdt av Østre-skytteren Kurt Johannessen.

Til kaffen ble det i god Østre-tradisjon servert hjemmebakte kaker.
Denne gangen var det ikke dans etter på.
Derimot hjalp alle til med å rydde lokalene slik at de var klare til nye arrangement i Østres regi.

Marit Jorsett – utnevnt til Æresmedlem av Dameklubben
Tekst Sigrid Talleraas

Det er slik at i enhver sammenheng er det noen som tar større tak enn andre. I Dameklubben har vi hatt
mange slike personer opp gjennom tidene. Marit – vår nåværende formann – er absolutt en slik person.
Marit har vært medlem lenge, lenge. Det var et passivt medlemskap i mange år, men hun kom desto ster-
kere igjen på 90-tallet. Hun var nestformann i 99. Formann fra 2000 - 2009 – med unntak av ett år som
kasserer i 07. Marit er Østreprinsesse 7 ganger, og vært den ubestridte organisator og leder av Dame-
klubbens årlige storbyreiser (første gang i 1999).
Hun har holdt orden på vårt arkiv og historiske data, som bl.a. har resultert i en jubileumsbok om Dame-
klubben gjennom 100 år.
Hun har skrevet flere av Dameklubbens jubileumssanger og sanger til andre anledninger i hovedlaget.
Som medlem og siden redaktør av Østre Posten har hun bl.a. holdt alle lesere orientert om Dameklubbens
virksomhet. Marit er kreativ, har mange ideer og har inspirert oss alle og virkelig gjort sitt til å holde fortsatt
liv i en 100 åring.



Dameklubbens 100 års jubileum
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Instruktørkurs 1 - 13-15. november
DFS har et opplegg med 3 forskjellige instruktørkurs. De er bygget opp med en trinnmodell hvor første
kurs er et grunnleggende kurs for lagsinstruktører, og hensiktene med kurset er å gi elevene grunn-
leggende opplæring i skyteinstruksjon og skyteledelse. Kurs 2 skal gi videregående opplæring i leder- og
instruktørarbeid og kurs 3 skal gi instruktørene nødvendig etterutdanning. Kurs 2 og 3 arrangeres en gang
i året og samler deltagere fra hele landet, mens samlagene er gitt myndighet til å arrangere kurs 1.
Vi kan dessverre ikke si at vi er ivrige deltagere på disse kursene. Det er mulig noen av våre medlemmer
har tatt kurset engang i tiden, men det er ingen av de som driver aktiv instruktørvirksomhet i laget. Helgen
13-15. november ble instruktørkurs 1 arrangert av samlaget og det var lagt til Årvoll. Svært gledelig kunne
vi denne gang registrere tre deltagere på kurset. De var ungdomsleder Knut Hollund og to av våre unge
seniorer; Mads Sørli og Kjetil Jansen. Det er veldig positivt at den yngre garde engasjerer seg slik.
Kurset samlet 7 deltagere og ble ledet av samlagsinstruktør Lars Rasmus Sandvik fra Nordstrand, med
hjelp av Tobias Lillekvelland, også han samlagsinstruktør og fra Nordstrand. Fra vårt lag bidro Kurt Eirik
Bekkevold og Tore Johansen med noen timer hver om hhv feltskyting og skyteledelse/stevnereglement.
De er riktignok ikke samlagsinstruktører, men bidro i kraft av sin erfaring fra skyting.
Hovedtemaene var; instruksjonslære, skytelære, skyteledelse, skyte – og våpenlære. Det var lagt opp til
et tett undervisningsprogram med 5 timer på fredag, 9 t på lørdag og 11 t på søndag. Selv om flere av
temaene var kjente, så syntes våre deltagere at utbyttet var godt.
Allerede helgen etter ble kunnskapen tatt i bruk. Ungdomsavdelingen gjennomførte en aspirantsamling på
Østre, med Knut Hollund som organisator og Mads Sørli som hovedinstruktør.
Vi får prøve på og få med noen deltagere også ved neste anledning. Vi får stadig bevis gjennom ung-
dommenes resultater at det gjøres mye bra arbeid i laget, men vi har nok likevel noe mer å gå på når det
gjelder å organisere instruktørarbeidet.

Våre tre deltagere på instruktørkurs 1, f.v Knut Hollund, Mads Sørli og Kjetil Jansen.



Tekst: Ola Fosshaug

Det har siden forrige nummer vært bra aktivitet i Miniatyrlaget, til tross for at vi egentlig er inne i en
hvileperiode. Men våre skyttere trener masse, skyter konkurranser og presterer!
Selv om luftsesongen nettopp har begynt har vi allerede rukket å arrangere to luftstevner i skytehallen.
Det har vært svært god oppslutning om stevnene med hhv. 42 og 49 deltakere, så det er tydelig at folk
synes det er bra å skyte stevner på Østre. Vi har approbert fire luftstevner i starten av 2010 også. Datoer
for disse er 19. januar, 16. februar, 16. mars og 21. mars.
Våre skyttere har deltatt i en rekke stevner i perioden og vi kan se tilbake på noe av dette.

Den største bragden i denne perioden har
Sigurd Liland stått for. I midten av september tok
han turen helt til Sydney. Dette for å skyte World
Masters Games, som er å regne som OL for
veteraner. Han fikk med seg to medaljer herfra.
På halvmatch 50 meter, gikk han til topps og
sikret seg gullmedaljen med 529, etter å ha slått
Alex Clopatofsky fra Østerrike på rangering.
Mens på helmatchen skøyt Sigurd seg til
sølvmedaljen med 1052, her vant Clopatofsky
med 1057. Sigurd skøyt også to liggende kon-
kurranser. Her ble han hhv. nr fire på frigevær og
nr fem på standard.
Vi deltar også i år med ett lag i Akerhusseriens
1.divisjon. Det er mange som vil være med og vi
kjører uttaksskytinger før hver match. Første
runden er allerede skutt og vi slo Nordstrand I.
Resultatet vårt ble 1789 mot Nordstrands 1776.

De som skøyt på laget var Marianne Berger 449, Kim-Andre Lund 448, Christine Landrø Lind 446 og
Robin Berget 446. Neste runde blir en spennende runde, da er det NTG Kongsvinger som kommer til oss
for å skyte. Disse vant finalen i fjor, og vi er revansjesugende.
På riflesiden i Norges Skytterforbund satses det bra blant ungdommene for tiden. Dette har resultert i egne
landslagssamlinger for ungdommer. Pr. i dag har det vært to samlinger i Oslo, derav en på Østre. Fra oss
har Robin Berget, Jens-Kristian Larsen, Jonas Dahl og Sara Tveiten fått delta på disse. Ungdommene
våre har lært mye og fått ny motivasjon av ansvarlig for ungdommene på riflesiden, nemlig ikke ukjent
Kristina Vestveit Nervold.
Av andre ting som har skjedd må vi nevne den formidable utviklingskurven for en av våre yngste skyttere.
Sara Tveiten begynte med miniatyrskyting hos oss for ca ett år siden. Hun setter stadig nye personlige
rekorder på luftgevær. Første helgen i november var hun i Danmark og skøyt hele 394 poeng.
Anne-Marit Nordløkken har også skutt svært godt på luft og oppnådd allerede 398 poeng. Mens Ingrid ikke
har vært stort dårligere og har flere stevner på 396. Det blir spennende å følge luftskyting til flere av
utøverne våre med tanke på EM i luft som går i Meråker i mars 2010.
Rett før Østre posten gikk i trykk fikk vi vite at et av våre hardt satsende medlemmer har kommet inn på
Militærlandslaget. Christine Landrø Lind er tatt inn på militærlandslaget fra 1.1.2010. Fra før er både
Hanne Skarpodde og Anne Marit Nordløkken medlemmer her.
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I tiden som kommer fremover skjer det også
spennende ting. Vi skal ha første skyting om
Kvitebjørnpokalen (gitt av Arne Engejordet og
Inger Bråthen.) Denne vil det bli skutt om tirsdag
24. november på Årvoll. Konkurransen vil være
40 skudd luft for alle uansett klasse, med respitt.
Som det ble sagt på en trening på Østre av en av
våre skyttere. ”Dette er en større og finere
pokalen enn den som Norgesmester får. Og det
vil jammen bli like vanskelig å vinne denne som
NM”. Mye tyder på at det blir hardt å vinne
Kvitebjørnpokalen.
3. januar vil en stor gjeng med skyttere fra
miniatyrlaget pakke skytterutstyret og luftvåpen
for å delta på tre luftgeværstevner i Sävsjö i
Sverige i perioden 4. – 6. januar. Dette er en stor
konkurranse med flere hundre deltakere. Østre

stiller sterkt med hele 13 skyttere. Vi skal prøve å legge ut reisebrev hver dag på hjemmesiden vår.
Avslutningsvis vil vi takke for et flott 2009. Det har vært et år med veldig bra aktivitet både av utøvere, men
også på det administrative plan. Vi har vunnet en rekke NM gull, hatt deltakere i EM, World Cup, World
Masters Games og militært VM.
Vi har også fått vinner av kongepokalen 2009 ved Ingrid Stubsjøen. Det er mange år siden sist
Kongepokalen i Norges Skytterforbund endte hos Oslo Østre Miniatyrskytterlag. Magne Landrø vant den
forrige kongepokalen og dette var for akkurat 40 år siden, i 1969. Vinner av landsstevne for rekrutter var
også Østre skytter, Robin Berget.
Våre ungdommer og kvinner har vunnet alle lagskytinger i Norgesmesterskapene på 10, 15, 50 og 300 m.
Det skal vanskelig gjøres å kopiere denne sesongen, men vi er optimister og satser mot nye høyder. Mye
tyder på at 2010 også vil bli et aktivt år for oss.

Følg med oss på hjemmesiden vår: www.oslomsl.no

Samlagsstevnet i felt 2010
Så lenge de fleste av dagens aktive kan huske så har samlagsstevnet i felt blitt arrangert på Løven-
skioldbanen. Områdets begrensninger har ført til omtrent samme opplegg år etter år. For grovfeltens del
har det også betydd relativt korte hold. Flere har gitt tilbakemeldinger om at dette ikke er spesielt moro
og bedt samlagsstyret om å vurdere alternativer, det vil si samarbeid med andre samlag. Dette har sam-
lagsstyret tatt tak i og neste år blir samlagsstevnet arrangert i samarbeid med Follo. Opplegget blir at
Oslo vil skyte sitt stevne i Follo, samtidig som Follo skyter sitt. Som motytelse vil Oslo stille med mann-
skap som arrangerer to hold både på fin- og grovfelten, noen som hjelper til med finalen og betale et
tilskudd til arrangøren. Dette blir en prøveordning for ett år, så vil begge samlagene vurdere hvordan
dette fungerte. Det betyr i hvert fall at skytterne kan se frem til et samlagsstevne i nye omgivelser
neste år.



Tekst Knut Utne Hollund

Ungdomsutvalget for 2009/2010 er det samme som sist år og består av Jon Holm, Tom Monsrud, Bjørnar
Sæther og Knut Hollund (leder). Ungdomsrepresentanten Fredrik Bjerke blir senior neste år og går ut av
utvalget.
15m hallen har til tider vært stapp full på mandags- og torsdagstreningene våre. Det er en utfordring å få
til effektive treninger, men med god hjelp av Runar Berget har vi fått sving på elektronikken og fått til
visning i klubblokalene. Dette kombinert med at Gunnlaug Bjerke har holdt kafeen i gang har vært veldig
bra for både instruktører, skyttere og foreldre.

Som vanlig sender vi stor takk til Oddbjørn Nyhagen, Tore Johansen og flere andre seniorskyttere som har
hjulpet med instruksjon. I det siste har vi fått god hjelp av flere av våre unge seniorer, Kjetil Jansen, Mads
Sørli, Fredrick Bjerke og Henrik Oppen. Henrik er ny student i Oslo og kommer over fra Rakvåg skytterlag
til Oslo Østre.

Rekruttering
”Jungeltelegrafen” har vært svært effektiv det siste halvåret. Vi har når dette skrives 30 nye navn på lista.
Vi har fått tilsig i alle aldersgrupper fra 10 til 16 år. Mange vil falle fra i løpet av vinteren, men vi ser allerede
flere nye som ikke bare er veldig interessert, men som ser ut til å kunne bli gode skyttere også.

Junior til Senior
Vi har tre ungdommer som går over i seniorrekkene frå neste år. Martine Moe startet med skyting som
junior og har blitt en habil skytter med rekordfart. Både Jens-Kristian Larsen og Fredrick Bjerke har
allerede gode resultater å vise til i klasse 3.

Samlinger
Som i fjor så skal vi arrangere noen lørdagstreninger i løpet av innendørssesongen, men disse er ikke
gjennomført når dette skrives.

Den første går av stabelen lørdag, 21. november. Der blir det fokus på liggende skyting og samlingen er
først og fremst rettet mot aspirantene og de som har lite stevneerfaring. Våre nyutdannede instruktører,
Mads Sørli og Kjetil Jansen blir med som lærere sammen med noen av juniorskytterne.
Vi vil også prøve å repetere fjorårets ”kne-seminar”, som var en suksess. Instruktører og dato for denne
samlingen er ikke endelig fastlagt, men det kan bli 12. eller 13.desember. Her må vi først og fremst ha
med alle eldre rekruttene som blir juniorer fra neste år og de skyttere som går rett frå aspirant til junior.
Men vi gjerne ha med andre-års juniorene våre og de litt mer erfarne liggende skytterne som har lyst til å
prøve kne-skyting

Tilslutt kan vi også sette av første helgen i januar til ungdommenes tradisjonelle overnattingssamling.
Datoene er 8. og 9. januar. Tema blir som vanlig, vedlikehold av våpen, skyting på 15m og feltskyting. Men
det viktigste er det sosiale så det blir god mat, overnatting og mye moro.

UNGDOMSAVDELINGEN
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Høstmanøveren 10. oktober
Høstmanøveren er en nyvinning som skal gi en aldri så liten forsmak på feltskyting før vintersesongen
setter inn for fullt. Været viste seg fra sin beste side og inne ble det rigget til for pølser, brus, vafler og kaffe
etter skyting. Det var også ordnet med et rikholdig premiebord så alle ble premiert.

Det var litt spenning for hvordan dette ble tatt i mot av skytterne. Deltagelsen ble egentlig ganske bra med
17. Denne tiden er vel uten tvil årets skyttermessig dødeste tid.
Skytingen foregikk på 100m og 200m, alle telte som en klasse. De som normalt skyter kun ligg skjøt
kneholdene liggende.
Opplegget var:
Hold 1: ”Svarten” 100m / kne / 35 sek
Hold 2: Pyramiden 100m / ligg / 50 sek
Hold 3 og 4: Dobbelthold Omvendt "T"

10/30 og 13/40 stripa
200m / ligg / 1 min 45 sek

Hold 5: C20 200m / kne / 60 sek.
Det var tydelig at tidspunktet var utenom sesongen,
med flere skjeve serier, trøbbel med å få ut 6 skudd og
med å få skuddene i rett skive. Det var likevel mye moro
og alle tabbene ble tatt med godt humør. Selvsagt var
det mye god skyting. Arild Båheim (kl. 4) gikk til slutt
seirende ut av konkurransen med 29/8. Christian Y.
Sæther som er ER kom på plassen bak med 28/12, han
imponerte spesielt på dobbeltholdet med 12/11 og var også en av dem som ikke fikk ut alle skuddene. På
3. plass kom en annen ungdomsskytter, Guro Hollund (R) var en av tre med 27 treff og ble best rangert

Arild Båheim var en fornøyd vinner av
Høstmanøveren.

Eirik Ahdell sto for premieutdelingen fra et velfylt premiebord.
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av dem. Eirik Kristiansen ble beste 5. klassing og tok plassen bak Guro. Det var stor klassemessig spre-
dning i toppen, seks forskjellige klasser var representert blant de 7 beste.
Det var egen premiering for pyramiden hvor poengsummen telte. Pyramiden var naturlig nok en trekant,
hvor 10'eren er i toppen. Den hadde størrelse en drøy cm i bunn og en drøy cm høy, hver verdi nedover
var på en drøy cm. Taktikken for hvordan man skulle stille var mange, sammen med ikke 100 % innskutte
våpen ble det nok vanskeligere enn de fleste trodde på forhånd. Ungdomsskytterne markerte seg også
sterkt her. Fredrick Bjerke (J) taklet dette best og vant skytingen med 43p. På 2. plass som Bjørn Tore
Monsrud (R) med 38p tross en bom, han var forøvrig den eneste som skjøt 10'er. Anne-Lise Holstad tok
3. plassen på rangering foran Aslak Hollund og Arne Ånneland.
Moro at ungdomsskytterne markerte seg godt denne dagen. De 5. klassingene som deltok ble satt grundig
på plass.
Vi satser på at dette kan bli en fin tradisjon og satser på enda bedre deltagelse neste år.

Vinneren av pyramiden Fredrick
Bjerke

Bjørn-Tore Monsrud ble nr. 2 Og Anne Lise Holstad nr. 3

Resultater Høstmanøveren
(kommatallet er antall innertreff, det var kun
innertreff på hold 3, 4 og 5)

1 Arild Båheim (4) 29,08
2 Christian Sæther (ER) 28,12
3 Guro Hollund (R) 27,07
4 Eirik Kristiansen (5) 27,05
5 Henrik Oppen (4) 27,05
6 Anne-Lise Holstad (3) 26,07
7 Aslak Hollund (J) 26,05
8 Magnus Bjerke (ER) 25,05
9 Arne Ånneland (4) 24,06

10 Knut Hollund (1) 24,03
11 Eirik Ahdell (5) 24,03
12 Fredrick Bjerke (J) 23,06
13 Audun H. Torgersen (J) 22,02
14 Lars Ramstad (J) 21,07
15 Bjørn Tore Monsrud (R) 20,03
16 Jonas Eriksen (R) 17,03
17 Tore Johansen (5) 17,00

Resultater pyramiden

1 Fredrick Bjerke (J) 6-7-7-7-8-8 43
2 Bjørn Tore Monsrud (R) 0-6-7-7-8-X 38
3 Anne-Lise Holstad (3) 2-6-6-6-7-7 34
4 Aslak Hollund (J) 5-5-5-6-6-7 34
4 Arne Ånneland (4) 5-5-5-6-6-7 34
6 Arild Båheim (4) 5-5-5-5-6-6 32
7 Audun H. Torgersen(J) 0-3-5-6-6-7 27
8 Henrik Oppen (4) 3-4-5-5-5-5 27
9 Eirik Kristiansen (5) 3-4-4-4-5-6 26

10 Lars Ramstad (J) 0-0-5-6-6-8 25
11 Magnus Bjerke (ER) 0-0-5-6-6-7 24
11 Christian Sæther (ER) 0-3-5-5-5-6 24
13 Tore Johansen (5) 3-3-4-4-4-4 22
14 Eirik Ahdell (5) 3-3-3-4-4-4 21
15 Guro Hollund (R) 2-2-3-3-4-4 18
15 Jonas Eriksen (R) 0-0-3-4-5-6 18
17 Knut Hollund (1) 0-0-2-3-6-6 17
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Dugnad Sørum 24 okt.
Lørdag 24. oktober var det klart for den faste Sørumsdugnaden for klargjøring til årets grovfeltsesong. 8-
9 ivrige feltskyttere møtte opp og i år var det opprusting av skiverammer og – stativ som sto på pro-
grammet, samt rydding i skivebua og på standplass.
En gjeng la på ny papp og feltfigurer på eksisterende rammer, mens en annen snekret sammen par nye
skiverammer. De sistnevnte avviste kontant alle hentydninger fra de førstnevnte om at arbeidet med
rammene gikk litt sent, jobben skulle gjøres skikkelig fra ”prosjektering” til gjennomføring av håndverket.
Rammene ble da også ordentlige.
Etter en 3-4 timers innsats med innlagte kaffepauser er alt klart for en ny feltsesong på Sørum, hvor
skytingen starter med en innskytingsrunde 12. desember.

Kurt Eirik Bekkevold (t.v), Arne
Ånneland (med ryggen til)
ordner en ramme mens Eirik
Kristiansen (stående t.v) og Lars
Bugge har bare en liten pause
(påsto de da bildet ble tatt).

Arild Båheim (t.v) og Stein
Heggen i gang med å skru
sammen en ny skiveramme.
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Medaljeoversikt
Her kommer en komplett medaljeoversikt for årets sesong, ført etter beste evner. De som eventuelt
oppdager noen feil får ha oss tilgitt. For 15m stevnene regnes perioden oktober 2008 til mars 2008. Denne
er nok litt kortere enn det i fjor, men likevel klart lengre enn årene før der igjen. Stevneaktiviteten i år har
da også vært litt lavere enn i fjor.

Innendørsstevner
Innendørsstevnene ga 33 medaljer, hvorav 11 var
fra mesterskap. Disse medaljene fordeles 18 skyt-
tere. Fjoråret ga 50 medaljer hvorav 11 er mester-
skapsmedaljer, dette fordeles på 20 skyttere.
Så det er en klar nedgang. Hovedårsakene er at
13 medaljer i J og 8 i ER, er blitt til 2. Nedgang til
tross, vi holder stand i antall mesterskapsme-
daljer, riktignok er Viken II kommet til, men dog.
Omtrent alle klassene er representert. Arne
Grøtting tok flest med 9.
Klasse 3-5
Eivind Rørhuus-Øie
3 bronse Viken II 15m, Oslo Østre
Tom M. G. Kalvik
1 gylt Åpningsstevnet, Bø
Kurt Eirik Bekkevold
2 sølv Miniatyrstemne, Målselv
3 bronse Solstevnet, Målselv
Per Arve Strømstad
2 sølv Hellelandsstevnet, Egersund
Tone Halvorsen
3 bronse Førjulstreffen, Moss og Våler
3 bronse Trippelstevnet, Flesberg
Christine Landrø Lind
3 sølv 15m, Fredrikstad
Klasse V55
Arne Grøtting
2 sølv Viken II 15m, Oslo Østre
1 gylt Gjerdrumstevnet 15m, Gjerdrum
1 sølv Svinndalstevnet, Svinndal
1 sølv Aas Stevnet, Aas
1 sølv Supermatch 15m, Asker
1 sølv 15m, Rakkestad
1 sølv 15m, Degernes
1 sølv Novemberstevnet, Tyristrand
1 sølv Oslo Open, Nordstrand
Øivind Mørk
1 sølv SM 15m, Oslo Østre
1 sølv Aas Stevnet, Aas
1 sølv Blakerstevnet 15m, Blaker

Klasse 4
Roy Yttri
1 klasse SM 15m, Oslo Østre
Klasse 3
Kjetil Jansen
1 klasse SM 15m, Oslo Østre
Klasse 2
Morten Musiol
1 klasse SM 15m, Oslo Østre
Anne Grimstad
1 sølv Novemberstevnet, Tyristrand
1 sølv Blakerstevnet 15m, Blaker
Klasse 1
Petter Eriksen
1 klasse SM 15m, Oslo Østre
Klasse R
Christian Y. Sæther
1 Nammo SM 15m, Oslo Østre
2 sølv 15m, Råde
Guro Hollund
1 gylt Ungdomstreffen, Moss og Våler
3 bronse Supermatch 15m, Asker
Klasse ER
Lars Røed Ramstad
1 Nammo SM 15m, Oslo Østre
Aslak Hollund
2 ungdoms SM 15m, Oslo Østre

SM 15m ga oss mange medaljer, Lars Røed
Ramstad var en av dem med seier i ER
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Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
2 sølv Viken II 15m, Oslo Østre

Feltstevner
Også en nedgang i antall feltmedaljer, det ble 26
medaljer hvorav 18 er fra mesterskap, dette ble
fordelt på 14 skyttere.
Fjoråret ga 31 medaljer fordelt på 20 skyttere,
med 20 fra mesterskap. Så selv om det er
nedgang holder vi også her bra stand når det
gjelder mesterskapsmedaljer. Arne Grøtting (V55)
og Guro Hollund (R) tok flest med 4 hver.
Klasse 3-5
Sverre Brovoll
60 medalje Landsskytterstevnet
10 stjerne Viken II felt, Åsnes
3 bronse Myrkongest., Evje og Hornnes
Eivind Rørhuus-Øie
78 stjerne Landsskytterstevnet
Lars Bugge
2 stjerne Viken II felt, Åsnes
3 bronse Grasåsfelten, Søndre Høland
Eirik Kristiansen
13 medalje Viken II felt, Åsnes
1 gylt SM felt, Skarpskytten
Kurt Eirik Bekkevold
3 bronse SM felt, Skarpskytten
Stein Heggen
1 gylt Blakerstevnet felt, Blaker
Klasse V55
Arne Grøtting
3 sølv Landsskytterstevnet
1 sølv SM felt, Skarpskytten
1 sølv Frognfelten, Frogn og Drøbak
1 sølv Grasåsfelten, Søndre Høland
Klasse 4
Roy Yttri
1 klasse SM felt, Skarpskytten
Klasse 3
Anne-Lise H. Holstad
1 klasse SM felt, Skarpskytten
Klasse R
Guro Hollund
6 ungdoms Landsskytterstevnet
1 Raufoss SM felt, Skarpskytten
1 gylt Finfeltstevnet, Moss og Våler
1 gylt Myklandstevnet, Mykland

Klasse ER
Magnus Bjerke
1 Raufoss SM felt, Skarpskytten
Klasse J
Aslak Hollund
2 ungdoms Viken II felt, Åsnes
2 sølv Grasåsfelten, Søndre Høland
Jens-Kristian Larsen
4 ungdoms Viken II felt, Åsnes
1 Raufoss SM felt, Skarpskytten
Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
1 sølv SM felt, Skarpskytten

Banestevner
For banestevnene har vi imidlertid en økning, den
er så liten at vi kan si at det er på samme nivå. 116
medaljer ble fordelt på 27 skyttere, 26 er fra mes-
terskap eller kl. 3-5 Norgescup.
Fjorårets tall var 113 medaljer fordelt på 28, med
30 fra mesterskap.
Mestvinnende er nær sagt selvfølgelig Arne
Grøtting med 35 medaljer.
Klasse 3-5
Per Arve Strømstad
33 medalje Landsskytterstevnet
Kurt Eirik Bekkevold
34 medalje Landsskytterstevnet
15 stjerne Viken II bane, Moss og Våler
2 sølv Vårstevnet, Tingelstad
2 sølv Vårstevnet, Skogbygden
3 bronse Sommerstevnet, Elverum

Sverre Brovoll ble mest vinnende i felt i kl. 3-5, her
etter finaleskytingen i Viken II hvor det ble stjerne.
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3 bronse Grensestevnet, Eidskog
3 bronse Frigjøringsst., Moss og Våler
Lars Bugge
11 stjerne Viken II bane, Moss og Våler
2 sølv Norgescup 3. runde, Fana
3 sølv Samlagstevnet, Oslo Østre
1 gylt Trippelstevnet, Åmot
1 gylt Skjebergsmellen, Skjeberg
2 sølv Dobbeltstevne, Tangen
2 sølv Saulandstevnet, Sauland
3 bronse Krystallstevnet, Randsfjord
3 bronse Vårstevnet, Skogbygden
3 bronse Banestevnet, Buer/Kornsjø
Jan Håkon Jørgensen
17 stjerne Viken II bane, Moss og Våler
1 gylt Spydebergstevnet, Spydeberg
3 bronse Østrestevnet, Oslo Østre
3 bronse Skiptvedtstevnet, Skiptvet
Sverre Brovoll
19 medalje Viken II bane, Moss og Våler
3 bronse Semstevnet, Sem
Morten Musiol
20 medalje Viken II bane, Moss og Våler
Vidar Hofseth
23 stjerne Viken II bane, Moss og Våler
Stian Eliassen
1 gylt Åpent Stevne, Fiskum
2 sølv Åpent Stevne, Asker
Toni Hovdedalen
2 sølv Dobbeltstevne, Lismarken
Klasse V55
Arne Grøtting
6 sølv Landsskytterstevnet
1 gylt Drangedalstevnet, Drangedal
1 gylt Kanaltreffen, Løveid
1 sølv Midtsommerst., Eidsvoll Verk
1 sølv Midtsommerstevnet, Steinsgård
1 sølv Kanaltreffen, Holla
1 sølv Kanaltreffen, Lunde
1 sølv Snertingdalstevnet, Snertingdal
1 sølv Raufoss-stevnet, Vestre Toten
1 sølv Gjøvikst., Gjøvik og Brusveen
1 sølv Dobbeltstevne, Åsheim
1 sølv Skjebergsmellen, Skjeberg
1 sølv Skøimåsanstevnet, Hovind
1 sølv Vårstevnet, Nord-Odal
1 sølv Skedsmostevnet, Skedsmo
1 sølv Løiten 300m, Løiten

1 sølv Sommerstevnet, Elverum
1 sølv Norgescup 1.runde, Tingelstad
1 sølv Blytjernstevnet, Degernes
1 sølv Åpent Stevne, Nittedal
1 sølv Banestevnet, Brumunddal
1 sølv Nammostevnet, Vestre Toten
1 sølv Sannidalstevnet, Sannidal
1 sølv Åpent Stevne, Degernes
1 sølv Åpent Stevne, Rakkestad
1 sølv Norgescup 1.runde, Gjøvik & B
1 sølv Rygge stevnet, Rygge
1 sølv Kvitfjellst., Ringebu og Fåvang
1 sølv Åpent Stevne, Fredrikstad
1 sølv Åpent Stevne, Torsnes
1 sølv Dobbeltstevnet, Lismarken
1 sølv Norgescup 2. runde, Dranged.
1 sølv Kongestevnet, Søndre Land
1 sølv Høstst., Holmestrand og omegn
3 bronse Bynesstevnet, Byneset
Øivind Mørk
9 sølv Landsskytterstevnet
1 sølv Dobbeltstevne, Lismarken
1 sølv Urskogstevnet, Urskog
1 sølv Semstevnet, Sem
1 sølv Fløyterstevnet, Nordre Land
1 sølv Midtsommerstevnet, Ullensaker
1 sølv Trøgstadstevnet, Trøgstad
1 sølv Båstadstevnet, Båstad
1 sølv Rådestevnet, Råde
1 sølv Trippelstevnet, Narjord
1 sølv Trippelstevnet, Dalsbygda
1 sølv Banestevnet, Halden
Sigurd Liland
1 sølv Samlagstevnet, Oslo Østre
2 sølv Dobbeltstevnet, Osen
Klasse 4
Tor Martin Saur
1 klasse Samlagstevnet, Oslo Østre
Klasse 3
Morten Musiol
1 klasse Samlagstevnet, Oslo Østre
1 klasse Trippelstevnet, Dalsbygda
Klasse 2
Anne Grimstad
1 sølv Spydebergstevnet-høst, Spydeberg
1 sølv Skjærgårdsstevnet, Nøtterø
Jon Holm
1 sølv Grasåsenst., Høland/Bjørkel.
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Klasse 1
Knut Utne Hollund
1 klasse Samlagstevnet, Oslo Østre
1 sølv Åpent Stevne, Asker
Tone Y. Sæther
1 klasse Trippelstevnet, Dalsbygda
1 sølv Sommerstevnet, Lonås
1 sølv Østrestevnet, Oslo Østre

Klasse R
Guro Hollund
4 ungdoms Landsskytterstevnet
1 Raufoss Samlagstevnet, Oslo Østre
1 gylt NC 1.runde, Søndre Land
1 gylt Banestevnet, Buer/Kornsjø
2 sølv Fløyterstevnet, Nordre Land
2 sølv Slagenstevnet, Slagen

3 bronse Rygge stevnet, Rygge
Jonas Eriksen
2 ungdoms Samlagstevnet, Oslo Østre
Klasse ER
Magnus Bjerke
1 Raufoss Samlagstevnet, Oslo Østre
1 gylt Slagenstevnet, Slagen
2 sølv Semstevnet, Sem
3 bronse Åpent Stevne, Rakkestad
Robin Rastad Berget
2 ungdoms Samlagstevnet, Oslo Østre
3 bronse Bleikmyrst.t, Vinstra
Christian Y. Sæther
3 ungdoms Samlagstevnet, Oslo Østre
2 sølv Rådestevnet, Råde
3 bronse Sommerstevnet, Lonås
Klasse J
Aslak Hollund
3 ungdoms Landsskytterstevnet
3 ungdoms Samlagstevnet, Oslo Østre
3 bronse Semstevnet, Sem
Jens-Kristian Larsen
2 ungdoms Samlagstevnet, Oslo Østre
2 sølv Midtsommerst., Eidsvoll Verk
3 bronse Banestevnet, Buer/Kornsjø
Fredrick Bjerke
1 gylt Åpent Stevne, Nittedal
3 bronse Granerudsstevnet, Ski
Didrik Løveid
2 sølv Dobbeltst., Stange og Romedal
Klasse V65
Nils Hovde
1 sølv Samlagstevnet, Oslo Østre

Aslak og Guro Hollund tok hhv 1 og 2 medaljer
under årets LS. De var også mestvinnende
ungdomsskyttere med Guros 13 og Aslaks 6
medaljer.

Oppsummering
Vi har en nedgang fra i fjor, til i sum blir det 175 medaljer fordelt på 39
skyttere, i år igjen er imponerende mange av dem fra mesterskap. I alt
55 er fra samlagsstevnene, Viken II stevnene, landsskytterstevnet og for
kl. 3-5 regnes også Norges cupen med. Tallene i fjor var 194 medaljer
fordelt på 39 skyttere, med 61 fra mesterskap.
Arne Grøtting tok til sammen 48 medaljer. Uten at vi har ordentlig
oversikt vil vi vel tro at det er personlig rekord i antall.
Dette utgjør etter hvert en stor del av det totale antallet, en eventuell
lavere aktivitet fra Arne vil gi et ordentlig utslag. Det er også litt tilfeldig
hvilke stevner som deler ut klassemedaljer, så vi skal ikke legge altfor
mye i en slik medaljestatistikk.
Men en slik oppsummering viser hvordan vi hevder oss fra år til år og det
er moro å lese ut fra tallene at det er 39 forskjellige skyttere som er med.

V55 skytterne Øivind Mørk (t.v)
og Arne Grøtting ble våre
mestvinnende. Arne klart foran
med 48 medaljer og Øivind nest
flest med 15.
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Dugnad innendørshall 22.-26. oktober
Tekst: Tore Johansen

Innendørshallen ble tatt i bruk høsten 2006 og i løpet av tre års bruk har det blitt avfyrt flerfoldige titusener
av skudd. Opprinnelig var gulvet av tilnærmet ubehandlet betong. Et slikt gulv er vanskelig å holde rent
for kruttslam, blystøv o.a. Det har da også blitt gradvis mer og mer skittent. Dette var lett å se når mattene
ble fjernet, det var en klar fargeforskjell mellom gulvet under mattene og det utenfor.
Når Runar Berget tok initiativet til å få
pusset opp gulvet, så var det bred
enighet om det. Jobben ble gjort i
løpet av en helg. Runar var ikke bare
initiativtager, men også organisa-
toren og i høyeste grad aktiv deltager
i dugnaden. Hallen ble ryddet tors-
dag etter skyting, på fredag for-
middag ble gulvet slipt av profe-
sjonelle. Fredag ettermiddag ble
første strøk lagt på, 8 oppmøtte
gjorde unna jobben på 2-3 timer.
Lørdag formiddag ble andre strøk
lagt på, 4 stykker fra miniatyrlaget
gjorde den jobben. Andre strøket var
naturlig nok lettere å legge på enn
første, for de brukte også 2-3 timer
på jobben. Så var det tørketid frem til mandag ettermiddag når alt utstyr ble satt inn hallen igjen. Det ble
passet på at kun det nødvendige ble båret inn igjen.
Resultatet ble riktig fint og hallen så omtrent ut som ny igjen. Ikke bare er gulvet lettere å rengjøre, men
hallen fremstår også som lysere og triveligere. Da er bare opp til oss alle å holde det slik, med å rydde
opp etter seg, ta i et tak med feiekost og støvsuger og ikke fylle hallen med noe som ikke trenger å være
der. Alle har et ansvar for dette, men spesielt de som bruker hallen regelmessig.

Mange i sving på fredagen. F.v Arne Engejordet, Ola Fosshaug,
Bjørnar Y. Sæther, Runar Berget og Arne Ånneland med ryggen til.

Bildet over, organisator av dugnaden Runar Berget studerer
resultatet av dugnaden, som ble riktig bra. Bildet t.h Manne
Bjerke støvsuger avtrekksrenna, hvor det hadde lagt seg et
skikkelig lag med støv, slam o.a
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Nordstrands skytebanesak
Det er vel kjent at Nordstrand for tiden er uten skytebane og jobber med å få en ny bane på plass. Vi har
selv erfaring fra ikke så mange år tilbake, i hvor frustrerende og vanskelig en banesak kan være. Den store
forskjellen fra Nordstrands situasjon var imidlertid at vi hadde en bane å skyte på mens saken gikk.
Oslo skyttersamlag er et relativt lite samlag og trenger et stort og godt Nordstrand. Ikke minst trenger vi
et annet stort lag i nærheten, det er bare sunt for den sportslige utviklingen.
Det er i høy grad i vår interesse hvordan saken utvikler seg og vi har fått Gunstein Lauvrak til å komme
med en oppdatering av Nordstrands skytebanesak. Gunstein er med i banekomiteen til Nordstrand og har
jobben med saken over flere år.

Skytebanesaken i Oslo sør
Tekst: Gunstein Lauvrak, Nordstrand skytterlag

Kort historikk
Nordstrand skytterlags bane gjennom 60 år – Prinsdal
– ble stengt 1. januar 2008 etter et vedtak i Oslo by-
styre året i forveien. Stengningen skjedde etter over
30 års mer eller mindre sammenhengende konflikt
med enkelte nabointeresser. Stengningen skjedde
uten at laget ble tilbudt et alternativt baneområde og
på tross av et klart flertall av naboene ønsket at
skytterlaget skulle fortsette sin aktivitet i området (ref
Synovates spørreundersøkelse). I bystyrets vedtak
fra mars 2007 ble det samtidig besluttet å iverksette et
forprosjekt som skulle utrede muligheten for en
innendørs skytebane i fjell. Et fjellanlegg ble sett på
som det eneste reelle, politiske alternativet etter 30 års jakt på et utendørs alternativ.
Dagens situasjon
I Nordstrand skytterlags jubileumsår (90 år) har skytebanesaken i Oslo sør vært preget av forprosjekt
ʼSkytebane i fjellʼ. Et prosjekt som i vesentlig grad har blitt drevet gjennom av Nordstrands egne ressurser;
dvs leder Ola Sannes og de utpekte medlemmene i Banekomiteen (Jan Tore Berg-Knutsen, Pål Tvedt og
Gunstein Lauvrak). På tampen av fjoråret fikk skytterlaget klarsignal fra byrådsavdelingen for miljø &
samferdsel til å gjennomføre – under ledelse av Idrettsetaten – forprosjekt ʼSkytebane i fjellʼ. Klarsignalet
ble gitt etter en lang beslutningsprosess fra etatens ledelse, men var desto mer kjærkommen da den ble
meddelt rundt juletider i fjor. Forutsetningen var at lagets egne medlemmer ikke skulle motta vederlag for
innsatsen og at det offentlige innkjøpsreglementet skulle følges til punkt & prikke.
Ola Sannes tok rollen som prosjektleder i et omfattende prosjekt som inkluderte en rekke konsulenter/
underleverandører i tillegg til Banekomiteen. Oslo kommune bevilget økonomiske midler til prosjektet.
Forprosjektet ble formulert som et oppdrag med flg føringer:
• Utredning av etablering av en komplett skytehall i fjell
• Inkludere en kvalitetssikret kostnadsvurdering med finansierings- og fremdriftsplan
• Flere konsepter skal utredes
• Geologiske forhold utredes grundig
• Igangsetting av arbeid med reguleringsplan på Åsland

Gunstein Lauvrak er med i Nordstrands bane-
komite. Her på jakt, som nok er en nødvendig
adspredelse fra en tung banesak.
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Arbeidet med forprosjektet pågikk hele første halvår og ble for oss som deltok både en spennende og
lærerik prosess. Det ble tidlig klart at ambisjonen om en flerbruks idrettshall måtte forlates pga økonomi.
Konseptet ble endret til en flerbruks skytebane i 4 etasjer med en kulvert og klubbhus ved inngangen til
fjellet. Totalt ble 3 alternative løsninger utarbeidet og kvalitetssikret. Disse var flg:
• MINI. Et 20-skivers anlegg inkl et standard klubbhus. Estimert byggekostnad 53 mill kr
• MIDI. Et 40-skivers anlegg inkl et romslig klubbhus med kortholdsbane i kjeller. Egen etasje for

skiskyttere. Estimert byggekostnad 80 mill kr
• MAXI. Som MIDI, men med forbedret kapasitet for kortholdsskyting. Est. byggekost 94 mill kr
I sin avsluttende rapport anbefalte både skytterlaget og Idrettsetaten MIDI ettersom denne løsningen
møter oppdraget på en best mulig måte.
Rapporten ble endelig overlevert Oslo kommune i begynnelsen av august. Byrådsavdelingen har det
formelle ansvaret for å forberede saken for politisk behandling og det er ventet at dette vil skje rundt
årsskiftet. Parallelt med byrådssaken har vi – etter signalet fra budsjettforslaget for 2010; dvs ingen
bevilgning i 2010 – sett på et par rimeligere alternativer.
Disse alternativene tar utgangspunkt i MIDI og MINI, men med et svært minimalisert klubbhus. Konse-
kvensene vil være betydelig mindre kapasitet og fasiliteter (garderobe/ møterom/ kortholdsbaner/ og
lignende), men også en langt rimeligere byggekostnad. Redusert MIDI er forventet å koste 52 mill kr i ren
byggekost.
Veien videre
Skytterlaget jobber nå med den politiske påvirkningen og er svært avhengig av å få allokert en ʼmindreʼ
sum – estimert til 10 mill kr – for å komme i gang med prosjektet i 2010. Dette er åpenbart en krevende
jobb og det politiske spillet rundt det forrige bystyrevedtaket preger også den budsjettmessige siden av
saken i år.
Argumentasjonen vår baseres på en rekke vesentlige forhold som bør komme skyttersaken til gode; bla:
• Oslo kommune har ikke investert i skytebaneanlegg de siste 50 år.
• Oslo har pr dd kun 1 virksom skytebane – Årvollbanen; dog med begrenset åpningstid og kapasitet.
• Oslo har i tillegg til skytterne ca 8000 aktive jegere som trenger skytebane til obligatorisk trening og

skyteprøve; mao Oslo trenger minimum 2 skytebaner.
• Skyting er Norges nest største idrett etter fotball
• Prinsdal skytebane ble lagt ned før ny skytebane sto klar
• Nordstrand skytterlag er blant landets største og beste skytterlag, og yter et viktig idrettslig og sosialt

tilbud i de søndre bydeler

Vår opplevelse er imidlertid at de fleste politikere gir inntrykk av at det er ʼvår turʼ nå og vi må trolig jobbe
ufortrødent videre i 2010 for å få realisert vår store drøm: Åsland skytebane.
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Akershusserien
Som i fjor har vi med 4 lag i serien. De er fordelt med ett i 1. divisjon, to i 2. divisjon og ett i 4. divisjon.
Miniatyrlaget har ett lag i 1. divisjon, for kommentering rundt det laget vises det til Miniatyrlagets sider.
Også som vanlig er det dannet grupper for de ulike lagene, hvor gruppene skyter uttak før hver runde.
I år skal det skytes 45 skudd i 1. og 2. divisjon, så vi skulle svært gjerne hatt med ett lag i 3. divisjon, slik
vi hadde i fjor. Imidlertid ga arrangøren oss ikke plass. Grunnen var at plassene var fylt opp når vår
påmelding kom inn. Sikkert bra for arrangøren, men vi har stilt med lag i denne divisjonen over flere år nå
og det passet fint inn med å gi ett tilbud til alle nivåene i laget. Uansett, de får ta 45 skudd som en fin
utfordring og satse på 2. divisjonslaget. I denne omgang tar vi med oss 1. runde resultatene.

1. lag/1. divisjon
Toppnivået i denne divisjonen er meget høyt, hvor topplagene har mange matchspesialister. Vårt
miniatyrlag er et godt eksempel på dette. Derfor har 1. laget ikke spesielt høye ambisjoner i årets serie.
De åpnet med bortekamp mot Rælingen og mente på forhånd at matchen fremstod som en av få matcher
de kunne gå til med et berettiget håp om seier. Det ble da også slik, med minste mulige margin, nemlig
1p seier. Lagene skjøt to og to og 1. laget lå klart bak Rælingen under det meste av skytingen. Men så
kviknet Lars ordentlig til med en solid sluttspurt med 148 på de siste 15 skuddene, samtidig som Rælingen
begynte å tape poeng, når Eivind skjøt meget godt hele veien knep de seieren så og si på målstreken.
Virkelig imponerende skyting av Eivind med 445, som vel er bestenotering av en Østreskytter på 45-skudd
med Sauer.
Oslo Østre 1 1759 - Rælingen 1758
Eivind Rørhuus-Øie 445, Kurt Eirik Bekkevold 440, Lars Bugge 440 og Tone Halvorsen 434

2. lag/2. divisjon
2. laget i 2. divisjon har en klar ambisjon om finaleplass og helst også en finaleseier. De startet årets serie
ved å dra til Feiring. Der ble det litt ymse skyting, men heldigvis tok Jens-Kristian turen fra Kongsvinger
og slo til med ny pers på 444. Sammen med Øivind sine pene 440 ble det seier med 14p.
Oslo Østre 2 1732 - Feiring 1718
Jens Kristian Larsen 444, Øivind Enggrav 440, Per Arve Strømstad 433 og Tore Johansen 415

3. lag/2. divisjon
3. laget også 2. divisjon tar nok serien mest som god trening. Flere på laget ville helst skutt 30 skudd i 3.
divisjon, men tar dette som en sporty utfordring. I første runde ble det klart tap med 62 p mot Østre
Romerike 2.
Oslo Østre 3 1676 - Østre Romerike 2 1738
Vidar Hofseth 428, Eirik Kristiansen 424, Arild Båheim 422 og Arne Ånneland 408

4. lag/4. divisjon
4. laget eller ungdomslaget i 4. divisjon har finale som mål og laget la seg på samme nivå som de fleste
rundene i fjor og det ble 850. Det ga en grei seier over Skedsmo/Gjerdrum. Fredrick, som er inne i sine
siste måneder som junior var best på laget med 287.
Oslo Østre Ungdom 850 - Skedsmo/Gjerdrum 788
Fredrick Bjerke 287, Kjetil Jansen 283 og Vegard Ånneland 280
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Lagsstatistikk landsskytterstevnet 2000 - 2009
Under oppsummeringen i artikkelen om landskytterstevnet i forrige nummer, kom vi i skade for å oppgi feil
tall for antall begre/minnemedaljer. Ikke store saken, men rett skal være rett, vi tok to begre flere nevnt.
For sammenligningens skyld følger det nedenfor en oppsummering med antall begre/ minnemedaljer som
laget har tatt siden Elverum i 2000 og til årets stevne i Evje.

Antall Bane- Minne- Stang- Felthurtig-
År Sted deltagere begre Feltbegre medaljer begre begre Sum
2000 Elverum 36 14 10 8 8 7 47
2001 Bodø 29 12 3 6 5 3 29
2002 Os 29 12 9 10 9 5 45
2003 Oppdal 46 17 21 8 13 9 68
2004 Sandnes 41 16 7 11 14 10 58
2005 Lesja 54 19 14 15 12 10 70
2006 Målselv 47 18 13 11 14 13 69
2007 Steinkjer 63 26 12 13 17 8 76
2008 Førde 62 32 22 25 15 14 108
2009 Evje 68 31 22 26 19 8 106

Stang/felt
Bane Bane Felt Felt hurtig Sum Sum

År Sted finalister Medaljer finalister medaljer finalister finalister Medaljer
2000 Elverum 5 0 3 1 0 8 1
2001 Bodø 5 1 0 0 0 5 1
2002 Os 3 2 1 0 0 4 2
2003 Oppdal 8 3 8 1 1 17 4
2004 Sandnes 10 1 1 0 0 11 1
2005 Lesja 7 3 8 1 1 16 4
2006 Målselv 11 3 5 1 0 16 4
2007 Steinkjer 12 4 8 2 0 20 6
2008 Førde 15 8 14 3 2 31 11
2009 Evje 12 6 18 4 1 30 10

Vi ser at de to siste årene har vært spesielt gode. Men sett i forhold til an-
tall deltagere så var Os, Oppdal og Målselv også gode år. Dårligst var det
i Bodø, hvor felten trakk ned, men da var været så forferdelig at mange
droppet feltrunden. Alle skyter ikke felt, men det er likevel helt klart at vi
tar flere banebegre enn felt. I feltrunden tas like mange feltbegre som
minnemedaljer. Litt bemerkelsesverdig så er antall Stangbegre ikke langt
bak, mens felthurtigskytingen er klart dårligste disiplin. Det henger nok litt
sammen med at dette er øvelsen som flest unnlater å skyte.
Når vi først er i gang så følger en tabell nedenfor som viser antall
finalister og medaljer i de ulike øvelsene. Også sett i forhold til antall
deltagere er uttellingen de siste to årene spesielt god, med Førde som
best. Høyest andel finalister i en øvelse hadde vi i felt i Evje, men vi tar
som regel klart flere finaleplasser og medaljer på banen enn i felten.
Spesielt peker baneinnsatsen i Førde seg ut. Andel banefinalister var like
høy i Sandnes, men medalje uttellingen ble heller dårlig.

Kjell Kristian
Rike prydet
årets minne-
medalje og
for mange

betydde det
noe ekstra å
ta medaljen
denne gang
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Erterfesten 17. okt
Årets Erterfest ble holdt 17. oktober, som vanlig i Østre lokaler på Årvoll. Styreleder Eirik Ahdell ønsket
velkommen før han overlot ordet til kveldens toastmaster, som var han selv. Etter mange år med stor konti-
nuitet på den siden, måtte Eirik steppe inn å ta oppgaven selv. I underkant av 50 møtte opp, en deltagelse
vi får si er under pari. Av ulike årsaker så var også talelisten ganske redusert. Det spørs om det ikke er på
plass med en ekstra mobilisering om Erterfesten neste år.
Men når dette er sagt så lot ikke gjestene seg prege nevneverdig av dette og stemningen var som vanlig
god. Eirik la inn et ekstra nummer under middagen, på forhånd hadde gjestene blitt bedt om å sende inn
noen ord om noe spesielt de hadde gjort og som andre ikke viste noe om. Under festen skulle det gjettes

Over: Hovedlagets
premievinnere.
Til venstre: som
vanlig var det dans,
denne gang til musikk
fra en DJ til foran-
dring fra enmanns-
orkesteret, som
vanligvis har spilt
under Erterfesten.
Fordelen var at det
var enklere å få
musikken til å spille
lengre enn avtalt.
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på hvem som hadde gjort hva. Mange morsomme poeng kom frem og de var såpass spesielle at det ikke
var så veldig mange riktige svar.
Under Erterfesten delte Marit Jorsett ut Østre Postens Ærespremie, den tilfalt Kurt Eirik Bekkevold for
seieren i felthurtigskyting under årets landsskytterstevne. Sist denne prisen ble utdelt, gikk den til Jan
Håkon Jørgensen for sin kongetittel under LS i Førde. Ola Fosshaug benyttet sjansen til å dele ut diplom
og medaljer til Tone Halvorsen og Christine Landrø Lind for to seire i lagskyting under årets NM 300m på
Elverum. Hanne Skarpodde var for øvrig 3dje dame på laget.

Ellers gikk festen sin vante gang med premieutdeling fra hovedlaget, Skilaget og Dameklubben, kaffe og
kaker og etter hvert dans. Noen dro tidlig etter middagen, noen måtte ta seg en liten hvil etter middagen,
noen passet på at musikken spilte helt ut pluss litt til og atter passet noen på at de andre kom seg hjem
før de selv dro.

t.v Kurt Eirik Bekkevold med Østre Postens Ærespemie.
Over: Tone Halvorsen (t.v) og Christine Landrø Lind med
bevis på NM-titler i lagskyting fra NM 300m. Under: praten
går livlig under middagen.
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Klassesetting for 2010
Nedenfor er klassesettingen for 2010. Det er ingen endringer i klassesettingskravene. Som dere ser av
listen så er det en anseelig antall 5. klassinger. Det er hele 20 stykker, men vi har allerede noe avgang før
2010, så alle blir ikke å se i Østredrakt neste år. Morten Musiol tar spranget direkte fra kl. 3 til 5, flott
prestasjon sidan han skjøt sine første skudd i kl. 1 i 2007.
Kl. 4 blir også en stor klasse med 17 stykker. Her er det noen 5. klassinger som tar turen ned, mye av
grunnen er nok andre prioriteringer enn skyting.

Navn Klasse Klasse 1. 2. 3. Antall
2009 2010 resultat resultat resultat Snitt stevner

Kurt Eirik Bekkevold 5 5 248 247 247 242 56
Lars Bugge 5 5 247 247 247 242 81
Stian Eliassen 5 5 247 247 246 243 37
Jan Håkon Jørgensen 5 5 248 246 246 244 22
Eivind Rørhuus-Øie 5 5 247 246 245 244 13
Helge Norberg 5 5 247 246 244 240 19
Tone Halvorsen 5 5 246 245 245 240 30
Sverre Brovoll 5 5 246 245 245 240 50
Charlotte Taanevig 5 5 247 246 243 244 4
Per Arve Strømstad 5 5 246 244 243 239 15
Tore Johansen 5 5 245 245 242 237 50
Toni Hovdedalen 5 5 244 244 244 239 32
Vidar Hofseth 5 5 245 243 243 240 13
Christine Landrø Lind 5 5 243 243 243 238 16
Øivind Enggrav 5 5 243 243 242 239 13
Morten Musiol 3 5 243 243 242 234 59
Kjetil Jansen 4 5 243 242 241 233 21
Roy Yttri 4 5 243 242 240 237 20
Eirik Kristiansen 5 5 243 240 240 233 32
Helene Engen 5 4 241 241 239 235 16
Eirik Ahdell 5 4 242 241 238 235 10
Tor Martin Saur 4 4 241 240 239 230 43
Heidi-Iren Olsen Grimstad 4 4 241 241 235 230 25
Thomas Alterhaug 3 4 243 241 232 236 4
Arne Ånneland 4 4 239 237 236 228 35
Ola Fosshaug 5 4 239 236 236 229 15
Arild Båheim 4 4 237 236 235 227 40
Vegard Ånneland 4 4 239 234 233 226 23
Mads Sørli 4 4 235 235 235 231 9
Roger Storløkken 4 4 241 232 230 228 5
Kjersti Kleven 4 4 235 233 233 232 5
Anne-Lise Hovde Holstad 3 4 234 232 231 221 26
Tommy Visnes Storsveen 5 4 239 229 - 234 2
Gard Ove Sørvik 4 4 236 232 - 234 2
Jens-Kristian Larsen J 4 250 250 249 232 35
Fredrick Bjerke J 4 250 249 249 230 36
Johnny Wilhelmsen 4 3 240 232 223 232 3
Fredrik Oseth Holtmoen 3 3 234 228 224 220 5
Aleksander Dahl 3 3 231 224 - 228 2
Rune Landrø 4 3 221 - - 221 1
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Morten Landrø 3 3 220 - - 220 1
Egil Bråten 3 2 208 207 205 200 7
Anne Sofie Grimstad 2 2 242 241 240 234 31
Jon Holm 2 2 243 242 236 240 3
Thea Roer 2 2 245 237 237 233 6
Lasse Simensen 2 2 237 236 234 228 8
Reidar Wilhelmsen 2 2 235 233 - 234 2
Gun Peggy S. Knudsen 2 2 234 - - 234 1
Trond Landrø 2 2 233 - - 233 1
Tone Ytterhaug Sæther 1 2 247 245 244 238 36
Manne Bjerke 1 2 246 243 243 240 11
Martine Moe J 2 238 237 236 230 8
Knut Utne Hollund 1 1 244 241 240 238 11
Bjørnar Ytterhaug Sæther 1 1 241 241 240 231 26
Håvard Larsen 1 1 234 233 232 229 8
Tom Edvard Monsrud 1 1 240 239 - 240 2
Arne Grøtting V55 V55 250 250 249 246 60
Øivind Mørk V55 V65 249 249 248 244 48
Sigurd Liland V55 V55 246 246 246 243 11
Arne Nygård V55 V65 242 242 242 237 11
Arne Engejordet V65 V65 250 250 249 247 26
Nils Hovde V65 V65 250 249 249 246 23
Magne Landrø V65 V73 246 - - 246 1
Oddbjørn Nyhagen V73 V73 250 250 249 247 29
Finn Amundsen V73 V73 250 249 249 247 6
Bjørn Granberg V73 V73 240 238 237 202 5
Guro Hollund R ER 250 249 249 236 30
Bjørn Tore Monsrud R ER 246 244 244 241 8
Jonas Eriksen R R 243 241 235 235 4
Sander Eriksen R ER 240 215 - 228 2
Robin Rastad Berget ER J 250 250 250 230 15
Magnus Bjerke ER J 250 250 250 240 39
Christian Ytterhaug Sæther ER ER 250 250 250 242 46
Jan Ola Monsrud ER J 248 247 247 245 8
Aslak Hollund J J 250 250 250 236 24
Didrik Løveid J J 248 248 248 228 14
Audun Holm Torgersen J J 248 247 247 245 12
Lars Røed Ramstad J J 248 247 244 241 14
Sara Berntsen J J 244 239 93 192 3

Hovedstadsstevnet og geværbytter
Som kjent innbefatter en av skytingene under Hovedstadsstevnet geværbytte. Kvaliteten på både
skytterne og ikke minst våpnene varierer en del og det fører gjerne til at spesielle situasjoner oppstår. I
Tone Halvorsen gruppe gikk dansken litt vel langt i tilpasningen av Tones våpen, da han tok frem en kniv
og ga seg til å spikke på kolbekappa. Tone tar det aller meste med godt humør, men da hun oppdaget
dette, ble klart at også Tone kan bli brysk. I Arne Ånnelands gruppe stilte finnen opp med solid skyts,
våpenet var av kaliber 30-06 (lang 7,62) og ladningen var 12 grams kuler med tilhørende solide doser av
krutt. Det resulterte i kutt i panna på svensken og en fly forbannet danske som knuste brilleglasset. Arne
holdt hodet langt tilbake, det gikk utover skytingen, men han berget seg i hvert fall uten skader.
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Innendørsstevner
Innendørssesongen er allerede i gang, og vi kan
allerede glede oss over mange flotte resultater.
Arne Grøtting fortsetter å fylle skuffen sin med
medaljer. Det har allerede blitt fire klasseseiere i
V55, men superveteran Øivind Mørk holder også
tritt. I samme klasse har han tatt tre klasseseiere, i
Sande vant han forøvrig med fantastiske 250p. Tre
seiere har det også blitt til Anne Grimstad i klasse
2. Hun har vist en imponerende stabilitet nå i
starten på innendørssesongen med mange
resultater langt opp på 240-tallet. Vi noterer også
en klasseseier til Oddbjørn Nyhagen i V73.

Blant ungdommen kan vi allerede registrere to
skyttere som har klart å skyte 250p. Det er Magnus
Bjerke og Christian Ytterhaug Sæther som har stått
for den prestasjonen. Christian fikk bronsemedalje
for sitt resultat i Råde, mens Magnus fikk femte-
plass i Degernes. Junioren Aslak Hollund har klart
to bronsemedaljer.

Åpent stevne 15m 05.10 - 06.11 Gjerdrum
Kl. 5 Lars Bugge 237
Kl. 4 Arne Ånneland 215
Kl. 3 1 Morten Musiol 240 151,-

Anne-Lise Hovde Holstad 230
Kl. 2 Anne Sofie Grimstad 234
Kl. 1 1 Knut Utne Hollund 241 sølv
Tone Ytterhaug Sæther 237 84,-
V55 Øivind Mørk 243 70,-
R Guro Hollund 242 47,-

Bjørn Tore Monsrud 238 31,-
ER Christian Ytterhaug Sæther 242

Markus Haverstad Ovrum 241
Jan Ola Monsrud 231

J 3 Aslak Hollund 248 bronse 90,-
Lars Røed Ramstad 242 26,-
Sara Berntsen 227

V65 2 Nils Hovde 248 144,-
V73 Oddbjørn Nyhagen 240 70,-

1. karusell 04 - 05.11 Søgne
Mesterskap kl. 3-5
6 Charlotte Taanevig 243
Kl. 5 Charlotte Taanevig 243 60,-

4. karusell 06.11 Flikka
Mesterskap kl. 3-5
8 Charlotte Taanevig 242
Kl. 5 6 Charlotte Taanevig 242 43,-

Dobbeltstevne 06 - 08.11 Fredrikstad
Kl. 5 Kurt Eirik Bekkevold 243 52,-

Tone Halvorsen 238
Tore Johansen 232

Kl. 4 Kjetil Jansen 236
Kl. 3 Morten Musiol 239 207,-
Kl. 1 Knut Utne Hollund 240 52,-
V55 1 Arne Grøtting 247 sølv 219,-

Øivind Mørk 243 129,-
ER Christian Y. Sæther 248 81,-

Magnus Bjerke 245
J 3 Aslak Hollund 247 bronse 103,-

Fredrick Bjerke 237 141,-

Dobbeltstevne 06 - 08.11 Råde
Kl. 5 Kurt Eirik Bekkevold 240

Per Arve Strømstad 240
Tore Johansen 240
Øivind Enggrav 236
Tone Halvorsen 236

Kl. 4 Arild Båheim 216
Kl. 3 Morten Musiol 234 128,-
V55 1 Øivind Mørk 248 sølv 198,-

Arne Grøtting 247 151,-
ER 3 Christian Y. Sæther 250 bronse 128,-

15m Hillestad 08.11 Holmestrand og
omegn sk.lag
Kl. 2 2 Anne Sofie Grimstad 244 94,-
V55 1 Øivind Mørk 248 sølv 188,-

2 Arne Grøtting 248 202,-

Åpent stevne 15m 08.11 Sande
Kl. 2 5 Anne Sofie Grimstad 240
V55 1 Øivind Mørk 250 sølv 231,-

3 Arne Grøtting 246 103,-

Degernes 15m 14 - 15.11 Degernes
Kl. 5 Tore Johansen 236
Kl. 4 Arne Ånneland 208
V55 3 Arne Grøtting 245
ER 5 Magnus Bjerke 250

RESULTATER
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Haldenstevnet 15m 14 - 15.11 Halden
Kl. 5 Tore Johansen 237
Kl. 4 Arne Ånneland 208
V55 1 Arne Grøtting 248 sølv 223,-
ER Magnus Bjerke 247 23,-

Hedrumstevnet 15.11 Hedrum
Kl. 3 Morten Musiol 233 72,-
Kl. 2 1 Anne Sofie Grimstad 244 sølv 65,-
ER 6 Magnus Bjerke 248 33,-
J klasse 3 Fredrick Bjerke 240 209,-

Nøtterøstevnet 15m 15.11 Nøtterø
Kl. 3 Morten Musiol 238
Kl. 2 1 Anne Sofie Grimstad 243 sølv
V55 1 Arne Grøtting 248 sølv

2 Øivind Mørk 246
ER 9 Magnus Bjerke 249
J klasse 3 Fredrick Bjerke 239
V65 4 Nils Hovde 245
V73 1 Oddbjørn Nyhagen 245 sølv

Semstevnet 15.11 Sem
Kl. 3 Morten Musiol 236 152,-
Kl. 2 1 Anne Sofie Grimstad 244 sølv 203,-
V55 1 Arne Grøtting 247 sølv 270,-

5 Øivind Mørk 243
ER 14 Magnus Bjerke 242
J klasse 3 Fredrick Bjerke 237 189,-
V65 6 Nils Hovde 244
V73 2 Oddbjørn Nyhagen 244 130,-

Ungdomsmedaljer og landsskytterstevnet
Søskenparet Guro og Aslak Hollund tok begge medaljer under årets LS. Aslak tok 1 og kom på pallen
med sin 3. plass i J-bane. Han ble vår andre ungdomsskytter med pallplass. Den første var Helge
Heggen i 1979, også det i J-bane. Guro tok 2 og ble vår fjerde ungdomsskytter med to medaljer fra LS,
den andre med både felt og banemedalje og hun ble historisk som den første med to medaljer samme
år. Nevnte Helge tok medalje i R-bane i 1978 og var den første med to. Så ble det et opphold til 1992 før
neste medalje kom med Bjørn Christian Olsen i R-felt, han gjentok prestasjonen året etter i J-bane. Jens-
Kristian Larsen har også to medaljer; R-bane i 2004 og ER-bane i 2007. Østrehistorien inneholder 3
medaljevinnere til, alle kom på banen med Johnny Wilhelmsen R i 2001, Kjetil Jansen ER i 2005 og
Didrik Løveid ER i 2007.
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