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Asbjørn ønsker God jul og Godt nyttår!

Oppsummering
Først gratuleres Øivind Mørk som nytt æresmedlem.
Mer om det følger lengre bak, så jeg nøyer meg med
å si at det utvilsomt var fortjent.
Dette nummeret bærer preg av oppsummering. Vi har
hatt nedgang i aktiviteten, spesielt blant de klasse-
førte. Vi har fått noen utmeldelser og det blir dess-
verre noen neste år også. Dette skyldes utflytting og
ønske om å skyte nær hjemmet. Vi har selvsagt full
forståelse for dette og ønsker alle lykke til i ny klubb,
men det er jo leit å miste medlemmer som har bidratt
mye. Andre har igjen skutt mindre på grunn av fami-
lie, jobb o.a. Slikt gjør at aktiviteten gjerne svinger.
For eksempel så er våre beste noen få år tilbake
blant de ovennevnte.
Nå skal vi ikke si at vi er inne i en bølgedal, til det har
vi fortsatt mange gode resultater og nye skyttere
kommer til. Det passer likevel bra at styret tar grep for
å organisere det sportslige enda bedre. Bjørnar
Ytterhaug Sæther er blitt bedt om å jobbe med et
opplegg som favner bredt, både alders- og nivå-
messig. Noe av det viktigste er å ha det morsomt med
skyting uansett ståsted i laget. Jeg vil påstå at vi har
klart det bra hittil, men vi kan alltid bli bedre.
Jeg vet jeg har de fleste med meg, når jeg sier at
styret jobber meget godt. Det er da gledelig å oppleve
de mange gjenvalgene på generalforsamlingen.
Så vi har all grunn til å se lyst på kommende sesong.
Given i laget er god. Det ser vi også lett av aktiviteten
som er i gang på 15m.
Mitt første år som redaktør er nå over. Med samme
mal som i fjor så har vel byttet knapt vært merkbar.
Flere fortjener en stor takk. Marit Jorsett for sine
bidrag til en variert avis med ulike faste spalter,
Sverre Brovoll gjør en stor jobb med resultatene, som
tidligere sekretær vet jeg godt hva som ligger bak.
Bjørn Johansen er som alltid vært en fleksibel trykker
og lett å forholde seg til. De ulike avdelingene for sine
gode bidrag. Sist, men ikke minst, Tone Ytterhaug
Sæther for sine bilder. Bilder er sentrale for å få en
god avis og hun har stått for mange av dem gjennom
hele året.
Til slutt er det bare å takke for dette skytteråret og
ønske velkommen til et nytt!
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JUBILANTER:
30 år
6. januar Tone Halvorsen

35 år
28. februarToni Hovdedalen

65 år
17. januar Bjørn Wilhelmsen

90 år
24. januar
Gerd Berger

Kilde for denne spalten er medlemslisten.

Østre Posten gratulerer

FØDSLER:
Mie Båheim Sørensen født 12.10. 2010

Denne gang må gratulere både foreldre og
morfar med fødselen. Lille Mie kom til verden
12.oktober, 48cm lang og med en vekt på 3280
gram. Stolte foreldre er Tiril Båheim og Stian
Nordby Sørensen, og minst like stolt morfar er
nok Arild Båheim.

Østre Posten gratulerer både foreldre
og morfar

Fredrik Hofseth født 11.11.2010

6 minutter inn i en ny dag kom vesle Fredrik
Hofseth til verden, 2975 gram tung og 49cm lang.
Stolte foreldre er Liv Marte og Vidar Hofseth.

Østre Posten gratulerer med førstefødte

Ny leder i Ungdomsutvalget

Tone Ytterhaug Sæther har påtatt seg det meget
viktige vervet som ungdomsleder. Et verv vi vet at
Tone kommer til å skjøtte meget bra. Som mor til
Christian (ER) har hun fulgt ungdommene tett de
senere år, og vet hva som kreves av henne.
Vi ønsker Tone lykke til, og samtidig en takk til
Knut Utne Hollund, som går av som mangeårig
leder, men som fortsetter som medlem i
ungdomsgruppa.
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Kjære Østrefolk,
Vil gjerne starte i dag med å takke for tilliten, nok en gang. Å få lov til å være styreleder for Oslo Østre
skytterlag er for meg en stor ære, og at dere fortsatt vil ha meg ved roet tar jeg som en tillitserklæring på
at det vi gjør i styret er forenelig med deres visjoner. Jeg gleder meg allerede veldig til 2011, og på mange
måter har jo året allerede begynt. Siden jeg tok over som styreleder etter Marit Jorsett har mye av tiden
gått med på saker knyttet til eksisterende og tidligere eide tomter til laget. Følte meg en stund mer som
en eiendomsmegler enn leder i et skytterlag, men den trenden har heldigvis snudd. Nå ser jeg frem til et
år der det sportslige forhåpentligvis skal prege hverdagen vår.
Selv om vi kun er kommet til midten av november er som sagt ”sesongen” allerede godt i gang.
Resultatlister og konvolutter med medaljer havner stadig i postkassa mi, og alt ser ut til å være som før.
Det er særlig de yngste som henter hjem medaljer, men også de litt eldre reiser hjem med topplasseringer.
Blir spennende å se hvordan den hektiske førjulstida ender med både Viken II, Østrestevnet og Oslo
Open. Kanskje 2010 er året vi stikker av med seieren i disse prestisjetunge stevnene som samler skyttere
fra hele Norge. Det hadde vært morsomt. Men stevnene vi arrangerer krever også jobbing, store stevner
arrangerer seg ikke av seg selv. Jeg synes vi som et av de største og mest aktive lagene lagene i landet
er forpliktet til å arrangere stevner for andre, ikke bare reise rundt å skyte på andre baner. I tillegg er vi
veldig flinke til å gjennomføre gode stevner, og med vår beliggenhet og fasiliteter har vi alt som skal til for
å lykkes. Dere skal på forhånd ha takk for hjelpa, blir spennende å se hvordan det går, særlig på Viken II
der det i år skal arrangeres finale. Det er første gang for vår del,

Mvh
i

Styreleder har
ordet

Konstituerende styremøte 19. november
Det nyvalgte styret innleder arbeidsåret med et konstituerende styremøte. Dette møtet er utvidet med at
blant annet ordenskollegiet og avgående styremedlemmer inviteres. De tyngere sakene behandles ikke
på dette møtet, men styreleder Eirik Ahdell gikk gjennom arbeidsfordelingen til styret og de styreopp-
nevnte funksjonene som Eiendomsutvalget o.a. Heldigvis har vi stor kontinuitet også i de styreoppnevnte
vervene og spesielt viktig er det for eiendomssakene. Eirik takket avgående ungdomsleder Knut Hollund
for innsatsen i styret og overrakte han en oppmerksomhet. Svært hyggelig var det at han også kunne
ønske tre av våre æresmedlemmer velkommen. Vi kan også kalle de tre for legender; Per Jorsett, Magne
Landrø og Finn Amundsen. Det er alltid trivelig når de er til stede for det mangler ikke på gode skytter-
historier. For andre år på rad vartet Arne Ånneland opp med en hjortegryte og alle er enige om at det nå
blitt en tradisjon som må videreføres. Etter middag og kaffen og masse prat ble kvelden som vanlig
avrundet med poker. Poker må for øvrig være ett fint spill, for når en summerer hva hver enkelt sier de
har vunnet/tapt så kommer en alltid godt i pluss.
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Jarmanngeværet
Jacob Smith Jarmann er navnet til en av
landets største våpenkonstruktører. Han
kom fra Gudbrandsdalen, og ble født den
30. mai 1816 som sønn av lensmann Jens
Peter Jarmann og Maren Elisabeth Hiorth.
Utdannelsen startet med offiserseksamen
som privatist i 1840. Jarmann fikk tidlig
interesse for skytevåpen og konstruerte
allerede i 1838 et enkeltskudds baklad-
ningsgevær for enhetspatroner av papp.
Militære sakkyndige mente at et slikt gevær
aldri ville ble antatt i armeen: Hvordeles
skulde vi kunne forskyne med ammunisjon
en Arme, der havde geværer som kunde
skyde 13 Skud i minuttet?
Jarmann seilte som maskinist i flere år på
Statens dampskib og kom godt inn i teknikk og mekanikk. Sammen med en venn anla han i 1855 et
verksted med høvleri i Kristiania. I 1857 ble verkstedet omgjort til et aksjeselskap, Nylands Mekaniske
Verksted. Han trakk seg ut av ledelsen i 1878, og begynte med geværkonstruksjon på heltid. Inntil da
hadde utviklingen av et moderne gevær vært et fritidssyssel for han. Samtidig ble det opprettet en
norsk/svensk geværkomite som kom fram til at kalibret 10.15 var en riktig patron for et nytt infanterigevær
for de forenede riker. Mesteparten av det praktiske arbeidet med Jarmanns geværkonstruksjon ble gjort
ved Gustavs Stads Gevärsfaktori i Sverige. Det ble laget ca 200 geværer for prøver ved tropp, alle er med
sylinderlås og enkeltskudd. Samtidig ble det eksperimentert med kapsel, rør og løse magasiner. Den
første approbasjon av modelleksemplarer av Jarmanngeværet var i 1881. Den 8.april 1884 approberte
Armekommandoen geværet med 9 skudds rørmagasin under pipen som ble det formelle grunnlaget for
modellbetegnelsen. Det ble produsert i alt 29268 geværer for Hæren, 717 for Marinen og 603 stk for sivilt
bruk på Kongsberg Våpenfabrikk fram til 1897. Skyttere kunne også bestille gevær direkte fra Kongsberg
Våpenfabrikk etter egne mål. Tennstempelrifler produsert av private bøssemakere var langt å foretrekke.
Jarmanngeværet ble aldri populært som skytterlagsvåpen.
I min samling fins to stk. Jarmann skytterlagsgeværer som vist på foto. Det øverste våpenet har en 8
kantet pipe og er 130 cm langt. Det nederste har rund pipe med bajonettklakk, og er noe kortere. Begge
geværene er skjeftet i polert valnøtt.
Under Jarmanngeværets brukstid ble det arrangert to Skandinaviske Mesterskap (skytterfester), første
gang i Stockholm i 1885. Det var anmeldt 1210 svenske, 278 norske og 265 danske skyttere. I de fleste
program under stevnet var det kun tillatt å bruke militære Remington rifler med randantennelse. Av 91
premier vant Norge 43, Sverige 32 og Danmark 16.
Det andre Skandinaviske Mesterskap ble holdt i Kristiania i 1892. Det var anmeldt 892 norske, 317 danske
og 166 svenske skyttere. Den danske skytteren L. Laursen fra Riibe, vant hovedskytingen med utlevert

Kuler og krutt med Kurt
Tekst Kurt Johannessen
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Jarmanngevær, og fikk Kongens 75 cm høye sølvpokal. Stevnet som varte en uke, ble holdt på
Gressholmen. Skytingen startet kl. 7 på morgenen. 9 dampskip var i sving hver dag for å frakte 6 – 8000
skyttere og tilskuere. Danmark vant med Jarmanngeværer, resultat 6284 poeng, Norge 6111 og Sverige
5871 poeng. Jeg går ut fra at det var Norge som vant festen som ble holdt på ST.Hanshaugen med 1500
gjester. Et oppvartningskorps på 80 personer serverte gjestene med varm mat, med dertil øl, dram, rødvin
og sherry.
I en meget detaljert rapport i Cen-
tralforeningens årsberetning for
1892 uttaler generalsekretæren bl a
”Blant erfaringer og lærdomme kan
nevnes; at de danske og svenske
skyttere hører meget etter sine le-
dere, at vore naboland samler sine
skyttere fra alle samfundslag, like
fra de høieste til de laveste, hvilket
har sin store betydning i mer enn en
retning, at spesielt danskenes skyt-
ning tyder på en omfattende og
rasjonell trening, at vi står meget til-
bake for vore naboland både i hur-
tigskytning og i rask og sikker mani-
pulasjon av geværet.

Kilde: 1998. ”Norske militærgeværer etter 1867” Karl Egil Hanevik
1927. ”Skyttersaken i Norge” Håkon Vikander, FG Seeberg, J.A. Hoff

Østre blant de største 350-klubb bidragsytere
Det er nær sagt blitt vanlig at vi hvert år kan annonsere nye medlemmer i 350-klubben, i år ble som kjent
Guro Hollund og Audun Holm Torgersen nye medlemmer. Guro og Audun var den 18- og 19ende skytt-
eren som har kommet med i 350-klubben, som Østreskytter. Da er vi faktisk blitt laget med 3dje flest 350-
medlemmer. Det er kun Nordre Land og Løiten som har flere med henholdsvis 23 og 21 (tallene er
hentet fra DFS-hjemmesider).
Det er på 2000-tallet dette har tatt fart for vår del. Vi hadde to medlemmer før 2000 og senere er det bare
2003 som har gått uten nye tilskudd til denne klubben. Hvis vi bare ser på perioden fra og med 2000, så
er vi rett og slett det laget som har fått flest 350-medlemmer. Tydelig at det har vært jobbet jevnt og godt
i ungdomsavdelingen under forskjellige ledere/utvalgsmedlemmer over lang tid.
Ungdomsutvalgsledere i denne perioden har for øvrig vært Bjørn Terje Rasmussen, Geir Olsen, Morten
Landrø, Håvard Larsen og Knut Hollund. Mens Anders Skafløtten og Oddbjørn Nyhagen har gjort mye av
instruktørarbeidet.
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Denne gang skal vi se litt på utviklingen innenfor landsskytterstevnene våre. Det er en kjent sak at man
hadde nærmere 200 deltagere i det første stevnet i 1883, men det nøyaktige tall er aldri fastslått. Man
måtte fram til 1907, da stevnet ble arrangert på Oslo østre sin bane, før deltagerantallet nådde 1000. Den
rekorden holdt til hovedstaden igjen hadde arrangementet i 1914, men utrolig nok måtte man helt fram til
Os-stevnet i 1947 før 2000-tallet ble overgått. Men da var til gjengjeld hele 2448 på plass.
Så gikk det slag i slag: Trondheim sørget for at 3000-tallet ble passert året etter, og så slo Kongsvinger til
med 4200 i 1949. Men senere skulle det gå hele 29 år før man maktet å slå denne rekorden. I 1978 møtte
hele 5731 på Jonsvatn utenfor Trondheim, en rekord som fikk leve til Lesja-stevnet i 1985 bød på 6482
deltagere. Men så slo da Elverum til med 7181 i 1990. Og der står vi da i dag og venter på at 8000-tallet
skal bli nådd.

DE SMÅ POKALENE
Hvert år pleier vi å ta med statistikken over de fremste pokalvinnerne våre. Det gjelder Stangbeger,
feltbeger, 25-skudds beger og 30-skudds beger. Under landsskytterstevnet i Elverum fikk Østre-skytterne
ikke mindre enn 78 slike begre og dermed gjennomgår statistikken mange endringer.
Slik ser listen ut etter stevnet i 2010:
Finn Amundsen 128
Magne Landrø 93
Kjell Haukedalen 59 (som Østre medlem)
Stein heggen 53
Morten Landrø 52
Arne Grøtting 52
Øivind Mørk 50
Gunnar Ingebretsen 37
Rune Landrø 36

Oddbjørn Nyhagen 35
Trond Landrø 30
Torgeir Talleraas 28
Alf Aarstad 28
Odd Lundblad 26
Bjørn Granberg 26
Jan Håkon Jørgensen 26 (som Østre medlem)
Bjørn Christian Olsen 26

For å gå litt utenfor vårt eget lag kan vi fortelle at både Tor Erik Fossli og Arild Røyseth fikk stjerne nr 21
på årets landsskytterstevnet.
Finn Amundsen fikk Stangbeger nr 52 og holdt fast ved sin ledelse på denne statistikken. Men dag
Midthun gikk opp til 47 og Lorents I. Sklet til 45. Vi tar med at Magne Landrø fikk Stangbeger nr 35.

Fra
minnenes
bok
Av Per Jorsett

Et skikkelig medaljedryss
Andre helg i november var det 4 15m stevner i Østfold og Vestfold og vi opplevde et utrolig medalje-
dryss. Mest i støtet var Anders Madsen i R som tok hele 3 stevneseire + en bronsemedalje, en uttelling
som kun Arne Grøtting i sine beste stunder kan matche. Arne selv tok for øvrig to seire denne helgen.
Ellers opplevde vi en ren Østrepall i ER i Råde med delt seier til Christian Ytterhaug Sæther og Jørgen
Elstad og Guro Hollund på 3. plass, alle 3 skjøt 250. Tredobbelt i ett åpent stevne kan vi ikke huske å ha
opplevd før, selv om det sikkert har skjedd i gamle dager. Christian skjøt for øvrig ett stevne til og dro
hjem en seier til. Når Magnus Bjerke vant ett stevne i J og Jens-Kristian Larsen tok en 3. plass i kl 3-5
endte vi opp med 12 medaljer denne helgen.



Av Tone Ytterhaug Sæther

I reportasjen om generalforsamlingen kan det leses at det blir endringer i ungdomsutvalget i året som
kommer. Bjørnar Ytterhaug Sæther gikk ut av ungdomsavdelingen for å konsentrere seg om oppgaven
som sportslig leder. Knut Hollund takket av som leder, men fortsetter som medlem i utvalget. Vi takker
begge for uvurderlig innsats for ungdommene! Espen Madsen er valgt inn som nytt medlem i ungdoms-
utvalget. Undertegnede er valgt til ny leder i ungdomsutvalget. Sammen med Christian og Bjørnar har jeg
vært aktiv både som tillitsvalgt og skytter i skytterlaget de siste fem årene. Jeg gleder meg til å bli bedre
kjent med alle ungdomsskytterne og foreldrene!
Ungdomsutvalget består altså av Tone Ytterhaug Sæther (leder), Knut Hollund, Tom Monsrud, Jon Holm
og Espen Madsen. Rent praktisk kommer Knut, Tom, Jon og Espen til å være tilstede på treningene
sammen med Oddbjørn Nyhagen. Jeg kommer også til å være en del på banen, fortrinnsvis på mandager.
15m-sesongen er godt i gang og det er god aktivitet på treningene. En gruppe av ungdommene våre er
aktive på stevner og forsyner seg grovt av klassemedaljene. Andre av våre skyttere har mye skolearbeid
som naturlig nok må prioriteres. Vi har flere nye skyttere i avdelingen og det skal bli moro å følge disse
utover sesongen. Når dette skrives er det like før det braker løs med Viken II 15m og Østrestevnet hvor
vi har påmeldte skyttere i alle klasser og med ulike erfaringer.
Ved nyttår går mange av våre skyttere over i nye klasser og en stor gruppe juniorer blir seniorer. Andre
søndag i november ble det arrangert treningssamling for de ungdommene som skal opp i ny klasse og ny
skytestilling. Her var det grundig gjennomgang av både kne og stående stilling med avsluttende utslags-
konkurranse. Bjarne Muri og Jens-Kristian Larsen var kunnskapsrike og dyktige instruktører. En stor takk
til disse to og sportslig leder!
Første helgen i januar arrangerer vi vår tradisjonelle treningssamling på Østre. Hold av fredag kveld 7.
januar og lørdag 8. januar allerede nå! Det blir foreldremøte i forbindelse med samlingen. Vi vil da gå
gjennom terminlisten for etterjulsvinteren samt diverse annen informasjon.
Jeg ønsker alle skyttere fra nybegynnere til veteraner lykke til på stevner og treninger i ukene fremover til
vi alle tar en velfortjent juleferie!

Dugnad 15 m 2. oktober
Før alle sesonger er det som regel behov
for en dugnadsrunde. Med innendørs-
sesongen rett rundt hjørnet kalte styret
inn til 15m dugnad 2. oktober. Dug-
nadssjef Arild Båheim fikk se et godt
oppmøte på en ideell dag for dugnad,
nemlig en regntung søndag i begyn-
nelsen av oktober. De sportsinteresserte
(eller –idioter som noen uvitende sier)
møtte opp i ekstra godt humør etter å ha
fått med seg innspurten i sykkel-VM på
morgenkvisten og Thor Hushovds seier.
Arild hadde til og med sett hele nattens
TV-sending.
Hovedoppgavene var å tømme kule-
fangerne for bly, vedlikehold av skivene,
samt rydding og støvsuging. Tømming av
kulefangerne var den tyngste jobben.

Aslak Hollund i gang med å rulle opp gummibånd Det ble kuttet
opp og rullet opp metersvis, slik at vi er godt rustet for 15m
sesongen når det gjelder akkurat dette.

UNGDOMSAVDELINGEN
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Arild anslo i ettertid at det ble tatt ut en plass mellom 300 og 440 kg bly. Da Arne Ånneland og Arne
Grøtting meldte seg til den jobben med det samme til jobben, var det ingen som tenkte på å protestere.
På et par timer med noen små kaffestopp underveis var jobben gjort. I samme slengen ble det også ordnet
inne på 100m standplassen, garderoben og ventilasjonsrommet.
Dugnaden ble avsluttet med litt bespisning og løst prat.

Bildet t.v, Helge Norberg (t.v) og Bjarne Muri og i bildet over t.h Trond Holstad er alle i gang med skivevedlike-
hold. Alt av gummibånd, papp- og isoporplater ble fjernet og erstattet med nytt, skivene ble også rengjort.

Bildet over, det samler seg opp en del bly i bunn av
kulefangerne.
T.v er Arne Ånneland og Arne Grøtting er i gang
med å tømme en av kulefangerne. Hvem som er
hvem vites ikke. Som det kan sees så brukes
beskyttelsesdrakter. Ansiktsmasker er også
nødvendig på grunn av alt blystøvet.



10 ØSTRE-POSTEN – 4-10

Bildet øverst: Per Arve Strømstad (sittende) er i gang med å oppdatere påmeldings PC med siste versjon av
Megalinks programvare, mens Knut Hollund driver på å sjekke tilstanden til en PC, som muligens blir tatt i
bruk. Bilde nede til venstre: Manne Bjerke i gang med å feie gulvet på 15m. Bilde nede til høyre: Sverre
Brovoll øver på gjennomføringen av det nye finaleopplegget til Viken II.

Forberedelser til 15m stevner
Ukene rundt månedsskiftet november/desember er blitt en heftig periode for oss når det gjelder stevne-
arrangement på 15m. De siste årene har vi arrangert Viken II, Østrestevnet og samlagsstevnet og det blir
det i år også. Antallet skyttere på de tre stevnene blir antagelig en plass mellom 900 og 1000.
Dette gir selvsagt meget gode inntekter for oss, men krever også en del forarbeid. Spesielt gjelder det
Viken II som har ett nytt opplegg i år med avsluttende finaler og egen samlagsskyting. Vi får ikke med oss
noen rapport fra disse stevnene i dette nummeret, men kommer tilbake med en reportasje i neste års
første nummer.
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Akershusserien
Vi har med 4 lag også i år. De lagene fordeler seg med 2 lag i første divisjon og 2 lag i 3. divisjon. De som
husker tilbake til forrige serie minnes at 2. laget vant 2. divisjon og 4. laget vant 4. divisjon, derav denne
divisjonsfordelingen i år.
De to lagene i 1. divisjon har organisert seg
med en felles gruppe for begge lagene, hvor de
fire beste i en runde skyter neste runde på 1.
laget og de fire nestbeste på 2. laget. De som
ikke skyter en runde, må skyte en 45-skudds
kvalifisering, som vil telle på lik linje med
resultatet til de som skyter runden. Dermed har
de en mulighet til å konkurrere seg inn på laget.
I 3. divisjon vil 3. laget i hovedsak bestå av 3./4.
Klassinger og veteraner, mens 4. laget vil være
ett ungdomslag med juniorer og unge seniorer.
Disse to lagene vil ha uttaksskytinger.
Det kan sikkert bli noen endringer i dette
oppsettet på grunn av forfall e.a, men dette er i
hvertfall utgangspunktet for oppsett av lagene.

1. divisjon – 1. runde
1. runde i 1. divisjon var et skikkelig lokaloppgjør mellom 1. og 2. laget. 1. laget vant oppskriftsmessig og
det ble like godt ny lagsrekord med 1772. 2. laget vartet også opp med fine resultater og endte på gode
1755. Absolutt en lovende start på serien. Øivind Enggrav skjøt 447 og tangerte sin egen og Østres
bestenotering med bruk av Sauer, imponerende med tanke på at sist gang han tok i børsa var i mars.
Også imponerende skyting av unggutten Jørgen Elstad som skjøt 45-skudd for første gang. Det ble
naturlig nok pers, men den ble så høy som 445. Jørgen, ennå 14 år, hadde 293 på 30-skudd som
bestenotering før dette

Oslo Østre 1 1772 - Oslo Østre 2 1755
1. laget: Øivind Enggrav 447, Eivind Rørhuus-Øie 443, Jens-Kristian Larsen 443 og Helge Norberg 439
2. laget: Jørgen Elstad 445, Lars Bugge 439, Fredrick Bjerke 437 og Tore Johansen 424

3. divisjon – 1. runde
3. laget fikk en god start på serien da det ble seier mot Lørenskog. Seieren ble tatt med ikke mer enn 10p,
så da var det godt å ha med en V55 skytter i Arne Grøtting, som fortsatt kan skyte stående. Han skjøt gode
292.

Oslo Østre 3 1119 - Lørenskog 1109
Arne Grøtting 292, Vegard Ånneland 279, Anne-Lise Holstad 274 og Arne Ånneland 274
Ungdomslaget vårt åpnet mot Skarpskytten og ble for lette denne gang. Men serien er ment for å gi god
trening og dette var første Akershusserie skyting for omtrent hele laget. Martine Moe ble best på laget med
287.
Oslo Østre 4 1076 – Skarpskytten 2 1125
Martine Moe 287, Kjetil Jansen 281, Aslak Hollund 270 og Lars Røed Ramstad 238

Øivind Enggrav, vår beste i forrige runde av
Akershusserien har også startet denne serien glimrende.



Skal du skyte felt i vinter?
Vi leier banen av Sørum gjennom hele vinteren til gjennomføring av innskyting, trening og interne
pokalskytinger. På Sørum kan vi skyte på avstander opp til 540 meter. Med innskutt våpen før jul er vi klar
for feltsesongen som starter første helg i januar.
Trøgstadstevnet, første helga i januar, er et utrolig fint feltstevne med innskytingshold (siste fintest) og
kjente avstander. Finale til slutt. Etter dette går det slag i slag og sesongen avsluttes i slutten av mars med
Østlandsmesterskapet hvor Oslo stiller med sine 8 beste feltskyttere. Disse tas ut på grunnlag av
resultater i 5 forhåndsutvalgte stevner (hvorav de 3 beste teller i uttaket). Vi kommer nærmere tilbake til
hvilke stevner dette er når de er klare.

Egen Østlandsmesterskap i finfelt
Ungdommer og veteraner bør følge godt med i tiden fremover! Det er gjort et initiativ fra Vestre Trysil skl
og Østerdalen skyttersamlag om et eget Østlandsmesterskap for finfeltskytterne etter samme modell som
det ordinære Østlandsmesterskapet. Hvis noen har planer eller ambisjoner om å delta her må dere følge
med å sette dere inn i hva uttakskriteriene er.
Grunnlaget for en meningsfylt
feltsesong legges nå. Oslo Østre
er et lag med lange tradisjoner
innen feltskyting. Feltskytinga er
også en fin måte å komme seg
ut på og få andre skytterimpul-
ser. Kan fort bli kjedelig å skyte
bare innendørs… Skilaget sat-
ser også denne sesongen på at
vi som lag prioriterer gode felt-
stevner og reiser i samlet flokk,
skyter sammen, for bedre indivi-
duell utvikling som felt-skytter og
sosialt samvær. Bli med du
også!
Skilaget er i gang med å ut-
arbeide en plan over når vi skal
arrangere våre interne pokal-
skytinger og treninger på Sørum.
Dette vil vi komme tilbake til
senere når terminlista fra DFS er
klar. Vår interne terminliste vil bli
distribuert på våre hjemmesider
og i egen mail til dere som
abonnerer på Østres google-
mail.
Vi sees
På vegne av skilaget
Kurt Eirik Bekkevold

Anvisning er alltid spennende, Bjørnar Y. Sæther (bak tv), Morten Musiol
(bak), Guro Hollund og Fredrick Bjerke følger med på finaleanvisningen til
Jonas Eriksen (på kne) under Viken II.
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Høstmanøveren 25. september
Kun 9 skyttere møtte til årets Høstmanøver og det var Skilaget skuffet over. Spesielt skuffet var det at bare
2 ungdomsskyttere møtte. Men de som var til stede koste seg med spennende skyting og med servering
og premieutdeling. Gunlaug Nesse sto for serveringen og da vet vi at den var meget god.
Skytingen foregikk på 100m og 200m, alle telte som en klasse. De som normalt skyter kun ligg skjøt
kneholdene liggende. Opplegget var:
Hold 1: Bilhjul på 100m - ligg 50 sek (kun dekket var treff),
Hold 2: Pyramiden på 100m - ligg 60 sek,
Hold 3: Dråpen på 100m - kne 60 sek (figuren var satt sammen av to
rekruttfigurer)
Hold 4/5: dobbelthold - "T" med rekruttstriper på 200m - 6 ligg og 6
kne på 2 min 15 sek. (hele svarten var treff).
Et relativt krevende opplegg, hvor spesielt det avsluttende
dobbeltholdet kanskje var i vanskeligste laget. Det var da også den
mest rutinerte som vant da Stein Heggen skjøt 29 treff og var hele 3
treff foran Lars Bugge og Eirik Ahdell, som kom på 2. og 3. plass. Kurt
Eirik Bekkevold var den eneste som skjøt godt nok til å utfordre Stein,
men han skjøt 6 treff i Stein sin skive på hold 3. Det vet vi siden Stein
fikk anvist 12/7, han gadd for øvrig ikke å skyte om og valgte 6/1.
Beste ungdomsskytter ble Anders Madsen som skjøt 20 treff, med
treff på alle hold var han godt fornøyd med innsatsen. Han erfarte at
det ikke er så lett å beregne de korte skytetidene og endte med å skyte altfor fort, men slikt lærer en fort.
Det var som vanlig egen premiering for pyramiden hvor poengsummen telte. Pyramiden er en ca 14 cm
høy trekant, hvor 10'eren er i toppen. Mange stilte opp endel knep og det ble faktisk bare anvist 5 eller 6
treff under feltrunden. Skivene ble samlet inn og resultatene beregnet etter at skytingen var ferdig.
Spenningen var stor før opplesning av resultatene, det var flere som uttrykte stor optimisme på egne
vegne.
Det ble også jevnt og kun 3p skilte de tre beste. Resultatene ble lest opp i omvendt rekkefølge og de tre
som sto til sist var Lars, Kurt Eirik og en overrasket Anne-Lise Holstad.

Et bilhjul designet av Kurt Eirik
Bekkevold var hold 1. Kun de tre
svarte ringene var treff med inner-
ste ring som innertreff. Da var det
en prestasjon at han selv skjøt 6/6.

Skilagets leder Kurt Eirik
Bekkevold (t.v.) gratulerer
Stein Heggen som vinner
av Høstmanøveren.
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Til slutt ble en enda mer overrasket Anne-Lise utropt til vinner, til stor applaus fra forsamlingen. Dette var
hennes første seier i en skyting om vandrepremie. Uten forkleinelse for de andre så er det ekstra morsomt
når ett nytt navn kommer på en av vandrepremiene.
Anne-Lise satte for øvrig ny lagsrekord, da hun skjøt 46 og Fredrick Bjerkes vinnerresultat i fjor var 43.
Anne-Lise kan også sies å være en ekspert på denne skytingen, siden hun ble nr. 3 i fjor.
Resultater Høstmanøveren
1 Stein Heggen 29/5
2 Lars Bugge 26/11
3 Eirik Ahdell 26/5
4 Kurt Eirik Bekkevold 23/8
5 Oddbjørn Nyhagen 23/7
6 Fredrick Bjerke 23/0
7 Anne-Lise Holstad 21/3
8 Anders Madsen 20/7
9 Magnus Bjerke 17/5

Resultater Pyramiden
1 Anne-Lise Holstad 46
2 Lars Bugge 44
3 Kurt Eirik Bekkevold 43
4 Magnus Bjerke 41
5 Fredrick Bjerke 39
6 Oddbjørn Nyhagen 37
7 Stein Heggen 28
8 Anders Madsen 22
9 Eirik Ahdell 21

Gunnlag Nesse sto for serveringen med en god
assistent i Linnea Bugge. Arrangørstad for øvrig var
Tore Johansen som standplassleder, Manne Bjerke
og Espen Madsen var anvisere. Manne gjorde også
en god jobb med å ordne skiverammene.

Vinneren av Pyramiden, Anne-Lise H. Holstad med
skive og vandrepokal.

Arrangement i 2011
Vi arrangerte 1. runde av Norges cup i 2006 sammen med Asker og Frogn & Drøbak. Det var et vellykket
arrangement og neste år trør samme gjeng igjen til som arrangør av 1. runde. I 2006 satte vi klar ny
rekord i deltagelse med rett i underkant av 500 deltagere, men Norges cupen har fortsatt den fantastiske
utviklingen så vi kan regne med betraktelig flere neste år. Sist 1. runde gikk på Østlandet i 2009 så var
det godt over 800 deltagere, så vi må nok ta høyde for opp i mot og kanskje over 900 deltagere. Det blir
noen heftige dager siste helg i mai med skyting i hvertfall torsdag – søndag, og onsdag.
Oslo er i støtet når det gjelder store arrangement neste år, Oslo skyttersamlag er ansvarlig for både
Viken II felt og bane. Det etter noe bytting av arrangement. Feltstevnet vil naturlig nok foregå utenfor
Oslos grenser og det er Nordstrand som har stevneansvaret, men dette vil kreve en god del
arrangementsressurser fra oss. Feltstevnene er jo de tyngste å arrangere. Banestevnet vil bli arrangert
på Løvenskioldbanen av lagene der oppe, så her kan vi bare være skyttere.
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Skilagsdugnad 21. november
Som vanlig på senhøsten så gjennomførte Skilaget en dugnad på Sørum for å gjøre klare til vinterens
feltsesong. Denne gangen var det ikke så mye som skulle gjøres, det var kun de faste oppgavene;
sjekking av skivestativene og gjennomgang av skiverammene, som sto på programmet. Dugnaden gikk
rimelig raskt unna, så det ble også god tid til en kopp kaffe. Været var flott; overskyet, ett par kuldegrader
og med snødekket mark i tillegg, så tilsvarte det drømmeforhold for feltskyting. Dugnaden var preget av
godt humør og stigende motivasjonen for vinterens feltskyting.

Bilde t.v: Stein Heggen
og Arne Ånneland
sjekker en skivestativ.
Bilde under t.v: Anne-
Lise Holstad sorterer
skiver. Bilde under:
Trond Holstad (t.v) og
Lars Bugge i gang med
en skiveramme, mens
Skilagsleder Kurt Eirik
Bekkevold dirigerer
(kun armen er synlig)
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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 2009.

November
På generalforsamlingen står
Eirik Ahdell som styreleder i
spissen for en lang rekke med
gjenvalg. To styremedlemmer
trekker imidlertid seg; Jan Håkon
Jørgensen og Marit Jorsett. God
kontinuitet sikres når de erstat-
tes av varamedlemmene Arild
Båheim og Tone Ytterhaug Sæt-
her. Æresmedlem Jan Håkon
forsvinner senere stille ut av
dørene da han melder overgang
til Rygge. Tore Johansen tar
over som redaktør av Østre
Posten etter Marit Jorsett. Ellers
vedtar generalforsamlingen byg-
ging av nytt skivehus på 100m
og asfaltering av vei, begge
deler blir realisert i løpet av
styreåret.
For første gang, i hvert fall for
første gang på svært lenge har vi med deltagere på instruktørkurs i regi av samlaget; Knut Hollund, Kjetil
Jansen og Mads Sørli er deltagerne.
Vi arrangerer det første offisielle Viken II stevne på 15m. 373 skyttere stiller opp, 46 fra eget lag. Christine
Landrø Lind blir nr. 2 og ”Beste dame”. Arne Grøtting og Øivind Mørk ender helt likt i tet i V55. Søskenparet
Guro Hollund og Aslak Hollund viser på nytt mesterskapstakter og tar hver sin medalje; Guro nr. 2 i R og
Aslak nr. 3 i J. Oddbjørn Nyhagen blir nr. 3 i V73. Øivind Mørk, Arne Grøtting og Oddbjørn Nyhagen vinner
lagskytingen for veteranene og er også med på laget som vinner samlagsskytingen. Arne tar generelt godt
for seg av 15m stevnene denne måneden med 9 stevneseire.
Eivind Rørhuus-Øie setter bestenotering av Østreskytter med Sauer i Akershusserien med 445.

Desember
Østrestevnet 15m arrangeres med 510 deltagere som er ny deltagerrekord. Det etter 565
forhåndspåmeldinger, etter 26 % frafall i fjor går vi til kun 10 % i år. Sammen med Nordstrands og Askers
stevner er dette Norges desidert største stevnehelg på 15m. Eivind Rørhuus-Øie kommer til finalen i
Nordstrands Oslo Open og blir til slutt nr. 11, Arne Grøtting vinner V55. Arne vinner også i Asker, det gjør
også Tone Y. Sæther (kl. 1), Kurt Eirik Bekkevold kommer til finalen, men blir tidlig slått ut i utslagsfinalen.
I vårt eget stevne tar Guro Hollund (R) og Oddbjørn Nyhagen (V73) de beste plasseringene med hver sin
2. plass.
Samlagsstevnet arrangeres også av oss og avslutter heftige 2-3 uker med 3 stevner. Vi vinner alt utenom
om klasseseirene i kl. 2 og 4. Samlagsmestere blir Kurt Eirik Bekkevold (kl. 3-5), Sigurd Liland/Øivind
Mørk (V55), Guro Hollund (R), Christian Ytterhaug Sæther (ER) og Aslak Hollund/Lars Røed Ramstad (J).

Tre blide skyttere som også er aktive innen styre og stell. F.v Arne
Ånneland med i styrets eiendomsutvalg og gjennomfører mange saker.
Arild Båheim ny i styret som nestleder og Anne-Lise Holstad ny
varamedlem til styret.
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Januar
Åpningen av feltsesongen blir kraftig amputert av kulde, temperaturer under -30 grader gjør at Trøgstad
avlyser sitt stevne første søndag i januar. Noen Østreskyttere var klare til å dra av gårde, om de virkelig
viste hva de ville gi seg ut på er usikkert, men de får i hvert fall skutt inn på Østre, der var det ”bare” -20.
Ungdomsavdelingen arrangerer samling med overnatting på Østre. Programmet inneholder våpenpuss,
simulator-, 15m – og feltskyting og selvfølgelig sosiale aktiviteter. Det blir også plass til et foreldremøte.
Øivind Mørk er i storform og vinner 7 15m stevner i V55, sesongen
under ett blir hele 13 medaljer, men det er likevel ett stykke opp til
mestvinnende Arne Grøttings 17. I felten er det Oddbjørn Nyhagen
(V73) som markerer seg best med 2 stevneseire.
Øivind Enggrav løfter bestenotering av Østreskytter med Sauer i
Akershusserien til 447.

Februar
Klubbmesterskap 15m arrangeres og mestere blir Stian Eliassen (kl.
3-5), Øivind Mørk (V55), Jonas Eriksen (R), Guro Hollund (ER),
Aslak Hollund (J) og Nils Hovde (V65). Få begivenheter ellers, men
feltsesongen går sin gang og det blir en god måned for oss med i alt
13 feltmedaljer. Stein Heggen (V55) tar 3 av dem og han ender
senere opp som lagets beste medaljesanker i felten med 7 medaljer.

Mars
Klubbmesterskap grovfelt arrangeres og nytt medlem for året,
Bjarne Muri blir klubbmester. På finfelten blir mesterne nøyaktig de
samme som for 15m i februar, i
tillegg vinner Oddbjørn Nyhagen
V73.
SM felt arrangeres for første gang i
samarbeid med Follo, i Follo med
Frogn/Drøbak som arrangør. Arne
Grøtting tar eneste grovfeltmedalje
med seier i V55. På finfelten vinner vi
alt utenom V65, vinnerne er de
samme som i klubbmesterskapet
med unntak av at ER vinneren er
Christian Ytterhaug Sæther. Begge
lagskytingene vinnes igjen.
Viken II felt blir en tynnere affære enn
de siste år, veteranene redder mye
av æren med Stein Heggens 2. plass
i V55 og Oddbjørn Nyhagens 3.
plass i V73, men størst av alt er
lagseieren på finfelten med Christian
Y. Sæther, Guro Hollund og Aslak
Hollund på laget. Det er første gang
vi vinner denne skytingen.

For første gang arrangeres SM felt i samarbeid med Follo. Stevnet
arrangeres av Frogn & Drøbak i strålende sol. Morten Musiol
(stående) vurderer holdet før han setter seg ned. Han ble også vår
beste i kl. 3-5.

Stian Eliassen er i storform innen-
dørs og vinner klubbmesterskapet
klart med 247. Dessverre blir bane-
sesongen skuffende og motivasjo-
nen/skyteaktiviteten svinner hen.
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Oslo står som arrangør av Østlandsmester-
skap i feltskyting. Arrangementet er godt og
får mye skryt. Stevnet går i strålende vær med
lite vind og sol, i motsetning til under for-
beredelsene dagen før. Gjengen som setter
opp skiver til langt over midnatt i tåke og dyp
snø er mest glad for at det er 15 år til neste
gang. Sverre Brovoll blir vår beste på 18.
plass.
Det arrangeres ungdomssamling på Østre i
regi av samlaget. Oppslutningen er stor med
48 ungdommer og 19 ledere, godt spredt over
alle lagene i samlaget. Innsatsen tilsvarende
med mange ulike typer skyting.

April
Akershusserien, en miks mellom 15m NSF og DFS skyting, avsluttes med finaler. Vi har med lag i finalene
i 2. og i 4. divisjon, begge vant serien, vinner også finalen for tredje gang og tar hjem vandrepokalene til
odel og eie.
Finalen HV-cupen i feltskyting går uten noen stor suksess for oss, men vi vinner i hvert fall 3 av de 8
stevnene som inngår i cupen, Kurt Eirik Bekkevold, Stein Heggen og Tore Johansen står bak de pre-
stasjonene.
Baneåpningen har 38 deltagere, god oppslutning men dårligere enn foregående år, og det bærer bud om
resten av sesongen, hvor trenden for antall deltagere peker nedover.

Mai
Første runde av Østlandscupen går og våre to lag taper begge med 1 poeng og starter en tvilsom
rekordrekke med 1pʼs tap. A-laget har rundens nest beste resultat og går videre som beste taper, mens
B-laget må til B-cupen. I Ø-cup for R/ER/J vinnes første runde klart og det samme skjer i veterancupen.
Kurt Eirik Bekkevold blir klubbmester både i
Stang- og felthurtigskyting. Samlagsmester-
skap i Stang- og felthurtigskyting skytes for
tredje gang på Løvenskioldbanen. Også her
blir det en dobbeltvinner og som de
foregående år vinner vi begge disiplinene. Til
alles store overraskelse er det Henrik Oppen
som er vinneren. Hvorvidt oppladningen med
6 bokser Red Bull er å anbefale er usikkert,
men han var i hvert fall ikke slapp denne da-
gen. Ellers dominerer vi stort med dobbelt-
seier i felthurtigskytingen og tredobbelt i
Stangskytingen.
Etter 1. runde i Norgescupen er seks skyttere
inne på poenglisten, Kurt Eirik Bekkevold
ligger best an på 32. plass. De andre på
poenglisten er Bjarne Muri, Tone Halvorsen,
Per Arve Strømstad, Eivind Rørhuus-Øie og
Helge Norberg.

En sliten, men fornøyd stevneleder Eirik Ahdell får seg en
velfortjent matbit etter at Østlandsmesterskapet er i havn.

Våre to forgrunnsfigurer i hurtigskytingene. F.v Kurt Eirik
Bekkevold dobbeltvinner av klubbmesterskapet og
Stangfinalist under LS. Henrik Oppen dobbeltvinner av
samlagsmesterskapet. Her avbildet under Askers
jubileumsstevne.
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Juni
En samarbeidsavtale mellom Miniatyrlaget og Hovedlaget inngås etter mange diskusjoner og møter over
lang tid. Avtalen får ikke noen lang levetid da miniatyrlaget sier opp avtalen i september.
Guro Hollund blir nytt medlem 350-klubben,
Steinsgård er stedet og hun vinner like godt stevnet
også.
I Viken II stevnet skuffer 5. klassingene noe, med
hederlige unntak i Gyda Ellefsplass Olssen medalje
og bronsemedalje i ”Beste dame” og Helge
Nordbergs medalje. Ellers blir stevnet meget godt
med dobbeltseier i V55 til Arne Grøtting (nr. 1) og
Stein Heggen, 4 medaljer i ER og J til Guro Hollund
(ER), Christian Y. Sæther (ER), Aslak Hollund (J) og
Audun Holm Torgersen (J) og ikke minst medalje til
Oddbjørn Nyhagen i V73. For Guro blir det andre
pallplassering på rad etter at 10 innertiere på om-
gangen gir avansement til 3. plass, i fjor ble det 2.
plass i R.
I Samlagsskytingen for kl. 3-5 vinner Oslo for andre
år på rad. Litt spesielt så skjer det med 4 nye
skyttere, Bjarne Muri og Eivind Rørhuus-Øie på
ankeretappen er begge svært avgjørende for
seieren. Veteranene vinner også med Arne Grøtting
og Øivind Mørk på laget.
Jens-Kristian Larsen tar den gylte medaljen i sky-
tingen om Organisasjonsmedaljen.
I veterancupen kommer et nytt smertefullt 1p tap. I Østlandscupen er det mange ”B-er” da B-laget møter
Nordstrands B-lag i B-cupen. Dessverre får resultatet samme preg da det blir tap, tross rundens nest beste
resultat, med årets ”cup-flaks” i mente så er det selvsagt Nordstrand B som har det beste. A-laget seirer
imidlertid klart i 2. runde, det samme kan sies om ungdomslaget.
NRK stikker innom på en dugnadskveld for å lage en reportasje til LS sendingene, med fint vær og godt
oppmøte blir det et flott innslag som senere blir vist før Kongelagssendingen.
Østrestevnet arrangeres med 325 deltagere, på linje med de senere år. Aslak Hollund skyter 350 og vinner
J. Sammen med Jonas Eriksen og Anders Madsen vinner han også lagskytingen for R/ER/J, det er 3.
aksje og vandrepremien tas til odel og eie.

Juli
Første helg vinnes hele tre sammenlagtskytinger. Lars Bugge (kl. 3-5) og Stein Heggen (V55) vinner
Grensestevnet/-fejden til Eidsskog og Eda i Sverige, mens Øivind Mørk vinner V55 i trippelstevnet i Nord-
Østerdal.
Andre runde av Norges cupen går siste helg. Kurt Eirik Bekkevold skyter 347 i Nordskogbygda, men i en
runde med mange gode resultater holder det ”bare” til 11. plass. Ellers kommer Lars Bugge inn på
poenglista og det blir også noen poeng til Helge Norberg.
Ellers er juli rolig, men Arne Grøtting rører litt på seg og tar 4 stevneseire i V55, han blir til slutt vår største
medaljesanker på banen med 20 medaljer.

Oddbjørn Nyhagen tok medalje under Viken II bane,
noe han også gjorde i Viken II 15m, Viken II felt, SM
15m, SM felt, SM bane og ikke minst i LS-felt. Altså
imponerende 7 og vår største sanker av
mesterskapsmedaljer.



20 ØSTRE-POSTEN – 4-10

August
Vi opplever et godt landsskytterstevne, 66 påmeldte blir til 62 deltagere. Kurt Eirik Bekkevold kvalifiserer
seg for nok en finale i hurtigskytingene, da han blir nr. 8 i Stang-skytingen. For han er det i ”feil øvelse”,
med flere glipptak i regnværet beholder han plassen etter finalen. Aslak Hollund skyter om 3. plassen i J-
felt og ender på 4. plass, etter å ha vunnet hovedskytingen. Oddbjørn Nyhagen skyter meget godt i V73
og får sin første LS medalje, finfelten er øvelsen. På grovfelten står rutinen frem da Lars Bugge blir nr. 40
og tar stjerne. Gard Ove Sørvik overrasker med 55. plass og stjerne, etter lite skyting de senere år er det
nok tidligere års feltsatsing som betaler seg.
Førsteårssenior og kl. 4 skytter Jens-Kristian Larsen blir beste Østreskytter på banen med 35. plass. Med
på medaljelisten får han følge av Eivind Rørhuus-Øie som tar nok en stjerne. Jens-Kristian blir også nr. 3
i konkurransen om Aftenspostens fat (best under 20 år). Arne Grøtting har medalje fra V55-bane i alle sine
LS som V55 skytter, den medaljesamlingen teller nå 6, da han havner på pallen med 3. plass.
I samlagsskytingene trekker vi omtrent hele lasset for Oslo med
10 av 12 skyttere. Alle lagene er lenge med tetkampen, vete-
ranlaget får beste plassering med nr. 4. Oddbjørn Nyhagen,
Arne Grøtting og Øivind Mørk er våre skyttere på laget.
Ungdomslaget er et rent Østre lag med Guro Hollund, Christian
Ytterhaug Sæther, Magnus Bjerke og Aslak Hollund og på
seniorlaget skyter Jens-Kristian Larsen, Bjarne Muri og Eivind
Rørhuus-Øie.
Ingen medalje på Guro Hollund i ER, men det går knapt an å
komme nærmere enn med 12/11 i feltfinalen etter 30 treff, eller
skyter hun: 100 med 9 innertreff i banefinalen etter 249, 100 i
samlagsskytingen og sist men ikke minst, beste resultat i
minneskytingen alle klassene sett under ett med 60 og 5 inner-
tiere.
Lagmessig er stevnet meget godt. I alt 97 begre eller minne-
medaljer tas, vi får 30 finaleplasser og det tas 7 medaljer/
stjerner. Tilsvarende tall i fjor var 106 begre/minnemedaljer, 31
finalister og 10 medaljer.
Fotoapparatene går varm under premieutdelingen for SM bane.
I kl. 3-5 blir Bjarne Muri nr. 2, ellers vinnes alt unntatt kl. 2, V65
og noen pokaler, i V65 har vi ikke deltagere. Samlagsmestere
blir Stein Heggen (V55), Anders Madsen (R), Guro Hollund (ER), Aslak Hollund (J) og Oddbjørn Nyhagen
(V73). Klassevinnere blir Tom Monsrud (kl. 1), Johnny Wilhelmsen (kl. 3) og Fredrick Bjerke (kl. 4),
Fredrick vinner også G. O. Thesens premie for beste under 20 år i kl. 3 eller 4. Som under SM felt vinnes
begge lagskytingene, for ungdommene er det nærmest blitt en tradisjon, mens seniorlaget vinner for første
gang på en stund.
Siste Norges Cup runde går i Moldeområdet, 10 skyttere stiller opp. Studentmedlem Charlotte Taanevig
blir vårt lags store skytter med 3 plasseringer mellom 15. og 30. Kurt Eirik Bekkevold oppnår beste resultat
og plassering med 345 og 14. plass. Sammenlagt blir Charlotte nr. 10, etter 6 NC-stevner for Farsund.
Kurt blir da vår beste sammenlagt med 27. plass og eneste begervinner. Østre samler i alt 315p, trenden
med færre NC-poeng fortsetter, men vi er laget som har flest skyttere med på poenglisten.
3. runde i Østlandscupen vinnes klart mot Kongsberg med 2721, det beste resultatet siden semifinalen i
2008. Laget i Seniorcupen ryker klart ut mot Nordstrand i semifinalen, som også er lagets første runde i
år. Ungdommene ryker med 1p mot Rælingen i 3. runde.

Guro Hollund hadde beste resultat i
minneskytingen under LS (delt med 5
andre). Minneskytingen er eneste øvelse
hvor alle klassene skyter samme antall
skudd på samme skive. Bare for å ha
sagt det, det var 5105 som skjøt
minneskytingen.
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For første gang på 20 år er Østre med på listene når endelig uttak til Nordisk foreligger, Kurt Eirik
Bekkevold er riktignok bare reserve og får ikke delta, men det er likevel en inspirerende melding.
PCene inne på kontoret og standplass PCen på 200m byttes ut. Det kan trygt sies at PCʼene hadde gjort
sitt.

September
Sesongs triste cupskyting avsluttes med at A-laget ryker mot Blaker i semifinalen med 1p, tross god
skyting med 2720. Med 3 semifinaletap til de foregående 4 årene med til sammen 1p murrende i bakhodet
(to av tapene var etter omskyting), er det vanskeligere enn normalt å få opp humøret.
Audun Holm Torgersen blir medlem av 350-klubben på tampen av sin karriere som ungdomsskytter, etter
sin innsats i ungdomsstevnet til Rollag & Veggli og Flesberg.
De siste interne skytinger gjøres unna, Lars Bugge blir Erterkonge, Jens-Kristian Larsen står får årets
beste prestasjon i de interne skytingene da han vinner Østres premie med 298. Han forklarer
toppresultatet med ny skytedress, mens andre har mest tro på at det er gutten selv som har æren. Kurt
Eirik Bekkevold blir Skytterhøvding. Baneavlutningen samler 40 skyttere til en 15-skudd og god stemning
under serveringen/premieutdelingen etter skytingen. Den tradisjonelle lagskytingen er rekordjevn da kun
2-3 poeng skiller de 4 lagene.
Sesongens siste skyting er feltskytingen Høstmanøveren på Østre, dessverre laber deltagelse, men de
som deltar har det moro. Anne-Lise Holstad vinner sin første aksje i en Østre pokal da hun vinner
pyramideskytingen, mens Østres ”Mr. Felt” Stein Heggen vinner selve Høstmanøveren.

Oktober
Årets stilleste måned og tiden for noen dugnader. 15m gjen-
nomgås grundig og flere 100-talls kilo med bly fjernes fra kule-
fangerne.
Det er godt oppmøte og interessante diskusjoner når Bjørnar
Yttergård Sæther inviterer til informasjonsmøte om sportslig
satsing, det er tenkt at opplegget skal favne bredt over klasser,
nivå og aldersgrupper.
Blikket rettes mot en ny innendørssesong og optimismen med
hensyn på neste års resultater øker. De ivrigste rekker flere
treningsøkter før oktober ebber ut og på slutten av måneden er
det også til tider små køtendenser på banen.
Erterfesten arrangeres på tradisjonelt vis. Øivind Mørk utnev-
nes til æresmedlem, det er utnevnelse nr. 25, regnet fra den
første utnevnelsen i 1883.

November
Skytteråret avsluttes med generalforsamling.
Som dere ser en meget god sesong. Det kan riktignok sees en nedgang i aktiviteten med at antall skyttere
har gått ned både i interne skytinger og mesterskapene. Vi har vel også svakere uttelling fra de store
stevnene, spesielt Viken II mesterskapene og Norges cup, men vi rydder fortsatt premiebordene bra i
samlagsmesterskapene og listen med gode prestasjoner er lang.
Vi har fortsatt en stor klassemessig spredning for de gode prestasjonene. Ikke minst illustrert med at vi
hadde 24 ulike finalister i LS, fordelt på alle klassene vi hadde deltagere i.

Styret utnevner Bjørnar Ytterhaug
Sæther til sportssjef.



Anne-Lise Holstad
Anne-Lise har vært – og er - et av Østres mest ivrige
medlem – og hennes største konkurrent er nok henne
selv. Hun er en positiv person som finner mye glede i
hobbyen sin – og kanskje spesielt i de små interne kon-
kurransene med Arild (Båheim).

Men Anne-Lise har også sine meritter å se tilbake på,
blant annet Oslomester i klasse 1 både i felt og bane
2002, Vandrekjeden for klasse 1 samme år og 30-
skuddsbeger 2003.

1 Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller første stevne?
Svar: Ca 13 år tenker jeg. Jeg begynte å skyte for Rælingen da jeg var 12-13 år gammel og var
aktiv som rekrutt og juniorskytter.

2 Hvordan kom du i kontakt med Oslo Østre Skytterlag?
Svar: Da sønnen min Lars var 13 år hadde han lyst å begynne med skyting. En nabo av oss var
medlem i Østre og derfor havnet vi nok her i stedet for i Rælingen. Det er da 10 år siden. Etter et
par år som bare mor til en skytter tok jeg fram den gamle mauseren min og prøvde meg litt på
banen jeg og. Lars var aktiv skytter fram til han ble senior og etter det er det jeg som låner Sauer`n
hans.

3 Hvor mange skudd skyter du i gjennomsnitt pr år?
Svar: Jeg skyter ca 2000 cal 22 og 2000 cal 6.5 fordelt på sommer og felt. Jeg liker meg best med
cal. 22 børsa og med 6.5 børse på feltskyting.

4 Har du noen gang drømt om å bli skytterkonge?
Svar: Nei

5 Hvilken skytebane er din favorittbane?
Svar: Tror jeg må si alle de fine feltstevnene vi er med på om vinteren .

6 Har du drevet / eller driver du med noen annen form for idrett?
Svar: Jeg spiller innebandy på Romsås damelag, og har også holdt på med fotball.

7 Hva slags musikk hører du på?
Svar: Alt mulig. Kommer an på sted og humør.

8 Hva er din favoritt mat?
Svar: En god biff med godt tilbehør er alltid en innertier.

9 Hvem ville du helst tatt med deg til en øde øy?
Svar: Det må jo bli Trond, mannen min.

10 Hvor var du da Jan Håkon ble skytterkonge?
Svar: Da satt vi hjemme foran TVen og fulgte spent med.

VINTERENS PORTRETT



Øivind Mørk utnevnt til æresmedlem / Erterfesten 16. oktober
Styreleder Eirik Ahdell foretok
tildelingen på vegne av Ordens-
kollegiet og fra begrunnelsen til et
enstemmig kollegium kunne han lese
opp en rekke gode grunner for æres-
medlemsskapet. Øivinds lange inn-
sats i styret ble trukket frem, deri-
blant flere år som formann. Han har
også en lang skytekarriere bak seg
med mange triumfer, medaljer fra LS,
Viken II, SM m.m. I tillegg stiller han
opp på alt av dugnader og for laget i
andre sammenhenger også, hverdag
som helg. Om dette kan vi bare si -
Særdeles velfortjent !!!
Utnevnelsen ble da også tatt i mot
med en lang stående applaus. Så
kan vi jo legge til at Øivind ikke bare
har en god skytekarriere bak seg,
men er i høyeste grad fortsatt aktiv.
Selv om han kunne skutt i V73, så
har han skutt V55 i år og gjennomført en av sine aller beste sesonger i V55, med blant annet mange
stevneseire. Vi kan trygt si at Øivind er en som "brenner" for Østre. Han ordner og fikser også mye til tider
hvor det ikke er andre medlemmer på banen, slik at alt det han gjør ikke kommer så godt frem. Så vi er
svært glade for at Øivind klart sa i fra at han fortsatt ønsker å stille opp på alt det han kan. Øivind er også
viktig for å ha med seg historikken. I og med at Østre er blitt endel forynget i løpet av de siste 7-8 årene,
de fleste aktive og medlemmer i styre og stell har kommet til i den perioden. Ved enkelte tilfeller kan det
være et problem og da er det greit å ha en person som Øivind.
Øivind Mørk er forøvrig lagets 28 æresmedlem regnet fra den første utnevnelsen i 1883. Så vi kan trygt si
at æresmedlemsskap deles ut med omhu. Vi gratulerer nok en
gang!!!
Ellers foregikk Erterfesten på tradisjonelt vis. Det var litt i underkant
av 50 deltagere, gledelig så var det mange som var med for første
gang. Så det er nok potensiale til å få med noen flere.
Etter fjorårets amputerte taleliste var vi nå tilbake med fullt sett. Lars
Bugge hadde æren av å holde Erterkongens tale. Lars gikk rett inn
i styret da han ble medlem for 3 år siden etter mange år som
medlem i Frogn & Drøbak, hvor han kunne observere Østre utenfra.
Lars trakk frem mye positivt, blant annet at Østre utenfra er sett på
av flere som et mønsterlag med flott anlegg og god organisering.
Det jobbes fremfor alt godt på mange områder i laget, men at vi
også har hatt saker som ikke er bra. Det var en god tale, det er viktig
også å trekke frem det som ikke er positivt, da kan man bli ferdig
med slikt og fortsatt holde på det gode miljøet vi har hvor mange
bidrar.
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Nyutnevnt æresmedlem Øivind Mørk og styreleder Eirik Ahdell som
foretok tildelingen.

Lars Bugge holdt Erterkongens tale.
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Bjørnar Ytterhaug Sæther var toastmaster, en oppgave ham kom meget godt ut av. Han krydret oppgaven
med små historier fra sitt første møte med Østre da planen som inneholdt en cola og VG fort ble erstattet
med kaffe, vafler og hyggelig prat med Beret Mørk og andre, til episoder fra andre idretter, som han
relaterte til Østre (for de som ikke måtte vite det, så er Bjørnar tidligere kickbokser og er president i Norges
kickboxing forbund). Han var både en morsom og interessant toastmaster, samtidig som han holdt den
nødvendige fremdriften.
Øivind Mørk holdt damenes tale
og var litt opptatt av at delta-
gelsen i skytingen om akkurat
Damenes pokal er laber. Talen
ellers var kort og grei og poen-
ger som fikk noen av de yngre til
å kommentere, man må nok
være så gammel som Øivind for
å tørre å si alt det han sa.
Siden dameklubben er i dvale,
kommer det ikke noen herrenes
tale fra den kanten. Imidlertid
hadde Anne-Lise Holstad tatt
utfordringen. Hun fremhevet at
det var fint å være dame i skyt-
termiljøet, med den kjønnsmes-
sige fordelingen som finnes.
Med glimt i øyet poengterte hun
at hun selv og andre damer i
klubben så på neste sesong
med litt skrekk, da må de ta større ansvar siden Tone Halvorsen flytter. Siste taler var Bjarne Muri som
holdt takk for maten talen. Han fremhevet den gode maten, selv om alt ikke var blant hans personlige
favoritter, maten var for øvrig blant det bedre vi har fått servert på Erterfesten. Han poengterte også at han
syntes mottagelsen i Østre har vært god (Bjarne er nytt medlem av året).
Etter maten var det som vanlig premieutdeling og vi har vel sjeldent
sett at hovedlagets pokaler ble så godt spredt. De 11 pokalene ble
fordelt på hele 9 skyttere, hvor kun 2 skyttere tok 2 hver. Før har
gjerne noen få eller noen ganger bare en skytter stukket av med
mesteparten. Tyder på at vi har et godt høyt nivå på flere, men
mangler de desiderte toppene. Når det gjelder medaljene, så
opplevde vi det spesielle at en skytter tok 6 av 7 mulige medaljer.
Kurt Eirik Bekkevold fikk en fra hvert klubbmesterskap og ble
Skytterhøvding, da var det kun Østrecupen som manglet. Under
premieutdelingen fikk vi også underbygget fordommen om at
bergensere langt i fra er beskjedne.
I det premieutdelingen ble avsluttet, rundet også Østre Postens
representant av sin referering. Festen fortsatte med kaffe og kaker,
løst og alvorlig prat, dans og vi kan si så mye at festen fortsatte godt
ut i de små timer og de siste var ikke så nøye med å passe på klokka
da de etter hvert fikk ryddet litt og låst lokalene.

Toastmaster Bjørnar Ytterhaug Sæther er godt i gang. Ellers f.v Eirik
Ahdell, Sverres samboer, Sverre Brovoll og Anne-Lise Holstad.

Kurt Eirik Bekkevold tok godt for seg
av medaljene.
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Over, hovedlagets premievinnere. Bak f.v Fredrick Bjerke, Vegard Ånneland, Sverre Brovoll, Stein Heggen,
Tone Halvorsen, Heidi Grimstad, Øivind Mørk Anne Grimstad, Bjarne Muri, Lars Bugge, Kurt Eirik Bekkevold
og Morten Musiol. Foran f.v Jon Holm, Tore Johansen, Nils Hovde, Eirik Ahdell, Jens-Kristian Larsen, Arne
Grøtting, Oddbjørn Nyhagen og Knut Hollund.
Under, skilagets premievinnere. Bak f.v Kurt Eirik Bekkevold, Jon Holm, Stein Heggen, Lars Bugge, Anne-Lise
Holstad og Morten Musiol. Foran f.v Tore Johansen, Sverre Brovoll og Bjarne Muri.
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Ladeutstyr på Østre
Tidligere i år ble det kjøpt inn og montert ladeutstyr på Østre. Det ble gjort en gang på vårparten og utstyret
står inne på det gamle styrerommet innenfor kjøkkenet. Trond Holstad sto for monteringen og holder også
et lite øye med det. I forbindelse med monteringen holdt Stein Heggen et ladekurs.
Utstyret ble kjøpt inn etter ønske fra flere og på ladekurset deltok det rundt 10 stykker. Noen hadde lade-
utstyr selv, men benyttet sjansen til å friske opp kunnskapen og få nye tips.
Bruken av utstyret har kanskje ikke stått helt i stil med den initielle interessen, men nå ligger muligheten
der for de som måtte ønske det.

Bildet over, Sverre Brovoll i gang med å lade,
forskriftsmessig utstyrt med vernebriller.
Ladepressen er en flerstasjons-presse, som
betyr at en gjør flere operasjoner med ett
”spakedrag”. Stasjon 1 er for øvrig pressing av
hylse og uttak/i settelse av tennhette, stasjon 2
er påfylling av krutt og stasjon 3 er i settelse av
kule. Merket er Dillon 550, en av de mest
brukte pressene.
Bildet til høyre, Manne Bjerke i gang med å
inspisere tomhylser, som forberedelse til lading
for sønnene Fredrick og Magnus.
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Hva skjer med og på Løvenskioldbanen?
Av Håvard Larsen

Norges Skytterforbund eier grunnen Løvenskiold-banen
ligger på. Engasjementet har i noen år hvert mindre aktivt,
men de siste 2-3 årene har dette endret seg mye til det
positive. Som styremedlem i Norges Skytterforbund er jeg
blitt bedt om å skrive litt om hva som skjer med Løven-
skioldbanen og hvilke planer som legges. Det er mange
som jobber veldig bra for å utvikle Løvenskioldbanen, men
jeg vil innledningsvis fremheve 4 navn som står sentralt i
det meste: Ivar Maage, Jan Tore Berg-Knutsen, Lars Johan
Hereid og Arild Groven.
Løvenskioldbanens største utfordring er at det er mange
mindre interessenter som hver for seg har liten økonomi.
Imidlertid har de god løfteevne dersom de setter sine
ressurser inn sammen. Norges Skytterforbund som formell
eier av Løvenskioldbanen, har et særlig ansvar for å være
den koordinerende organisasjonen.

Gavebrevet
Gavebrevet fra Harald Løvenskiold er signert 25.august
1951. Her heter det bl.a.:
”Hensikten med gaven er å fremme skytterinteressen og
forsvarsinteressen hos det norske folk, og det er giverens ønske at Norges Sportsskytterforbund eller
deres rettighetsetterfølgere i hele sin disposisjon av skytebanen lar seg lede av dette ønske. Selv om det
er giverens ønske at også andre skytterforeninger får anledning til å benytte banen, vil giveren spesielt
fremheve Bærum Skytterlag og Skyteselskapet ”Skarpskytten”. Giveren forutsetter videre at forsvarets
regulære avdelinger, heri inkludert Heimevernet, får anledning til å gjøre bruk av banen.”
Videre heter det i gavebrevets punkt 2:
”For banen skal der oppnevnes et banestyre som fastsetter de nærmere regler for bruken av banen. I dette
banestyre skal følgende representanter ha plass: 3 fra Norges Skytterforbund, 1 fra Bærum Skytterlag, 1
fra ”Skarpskytten”, 1 fra militær myndigheter og/eller Heimevernet (som oppnevnes av Forsvardeparte-
mentet) og 1 oppnevnt av giveren…”.

Banestyret for Løvenskioldbanen
I banestyret for Løvenskioldbanen sitter (pr 27.10.2010) fra Norges Skytterforbund: Jan Tore Berg-
Knutsen, Tor Heiestad og Håvard Larsen. Banestyret skal følge opp Norges Skytterforbund sine vedtak
og ha befaringer på banen for å følge opp sikkerhetsforskrifter etc.
Oppgradering av 100-meteren ble gjort i 2004 med Ivar Maage i Oslo Jeger- og Fiskeforening som sentral
drivkraft. Utover OJFF deltok DFS-lagene Skarpskytten, Bærums, Oslo Vestre og Oslo Garnison i denne
oppussingen. Det ble investert ca 4 mnok. 100-meteren har i dag en god standard.
Det samme kan ikke sies om 200-meteren. Her burde skytterlagene på Løvenskioldbanen gå sammen på
samme måte som det ble gjort med 100-meteren. Det har så langt vist seg vanskelig. Områdeplanen fra
september 2009 (se eget punkt senere i artikkelen) har selvsagt med oppgradering av 200-meteren.

Skytebanesituasjonen i Oslo skyttersamlag
er av interesse for oss og flere har sikkert fått
med seg at det rører seg på Løvenskiold-
banen. Vi har fått Håvard Larsen til å skrive
noe om det som skjer.
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Vinteren 2009/2010 gjorde Oslo Skytterkrets med Runar Berget i spissen en stor jobb med å oppgardere
50M-banen. Sammen RTT Oslo/Akershus (RTT=Regional Talent & Treningsgruppe) ble 24 av de 50
standplassene satt i stand, og det ble igjen 50M-skyting på Løvenskiold fra april 2010. Banen hadde det
ikke vært benyttet til 50M-skyting siden 90-tallet. Investeringene i rene kroner beløp seg til noen 100.000,
hovedjobben ble gjort gjennom en meget stor dugnadsinnsats. Banen blir nå flittig brukt av RTT
Oslo/Akershus og det har vært arrangert flere nasjonale stevner i løpet av sommeren 2010.

Opprettelse av LPM-utvalget
06.februar 2009 ble Løvenskioldbanen Prosjekt- og Moderniseringsutvalg (LPM-utvalget) nedsatt.
Visjonen til LPM-utvalget er ”å utvikle Løvenskioldbanen til et moderne, miljøriktig nasjonalanlegg for alle
grener innen organisert skyting, nasjonalt og internasjonalt i løpet av tingperioden (2013)”. Og videre at
”dette skal være tuftet på Gavebrevets ånd og intensjon for modernisering av anlegget slik at det fremstår
som miljømessig og rasjonelt med moderne elektroniske og sikkerhetsmessige funksjoner for brukerne av
Løvenskioldbanen”.

I LPM-utvalget sitter (fra 11.06.2010):
• NSF v/president. J.T.Berg-Knutsen (leder)
• NSF v/adm.utv. leder, Håvard Larsen
• DFS v/leder Oslo Skyttersamlag, Lars Johan Hereid
• Oslo Jeger & Fiske Forening v/leder Ivar Maage
• Viltmål v/ OSS, Tor Fleime
• Pistol v/OPK Roger Leite (m/vara Bård Liabø)
• Hagle v/ Løvenskioldbanens Skytesenter AS, Lasse Johnsen
• Bærum Kommune v/ Eystein Weltzin BIR
• NSF utfører sekretariatfunksjonen for LPM

Områdeplan for Løvenskioldbanen
07.september 2009 ble det sendt en anmodning til Bærum kommune om at det utarbeides en områdeplan
for Løvenskioldbanen. Dette er 70 siders dokument som meget godt beskriver status og ønsker.
Dokumentet er utarbeidet av Dag Rieber i Rieber Prosjekt AS. Jeg har klippet inn hele sammendraget fra
denne rapporten:
”Løvenskioldbanen Prosjekt- og Moderniseringsutvalg (LPM-utvalget) arbeider med å legge til rette for en
modernisering av Løvenskioldbanen. Dette dokumentet er en anmodning fra LPM-utvalget til Bærum
kommune om utarbeidelse av en områdeplan jfr. Plan- og bygningslovens § 12-2. Ønsket om en
områdeplan for Løvenskioldbanen bunner i et behov for avklaring av rammebetingelser for utvikling av
anlegget og tilrettelegging for støydemping og sikkerhetstiltak. Håpet er at banen om noen år kan fremstå
som et topp moderne anlegg både sportslig og miljømessig.
Løvenskioldbanen ble bygget til det 35. skyte-VM som ble åpnet 6. juli 1952. Da var allerede Skarpskytten
og Bærums skytterlag etablert på området. Senere har en rekke brukere kommet til og alle typer
skyttermiljøer med en viss størrelse er representert. Løvenskioldbanen med alle anlegg er det eneste
skytesenter i Norge som har alle skytefasiliteter på ett og samme område.
Dette dokumentet redegjør for eksisterende baners tilstand. I tillegg beskrives ønskede oppgraderinger av
baneanlegget. Det er særlig fokus på løsninger for støydemping, og det pekes på forslag til løsninger.
Særlig er det fokusert på støy fra lerduebanene, som i dag anses å være mest problematiske støymessig.
Her anbefales en løsning med høye støyvoller omkring de eksisterende lerduebanene.
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Bygging av ”Jegernes og skytternes hus” står sentralt i planleggingen. Planen må ta høyde for et skytter-
hus/klubblokale med forsamlingslokale, serveringsmulighet, toaletter mm, samt innendørs 50m skytebane
for skyting med pistol og rifle, samt 15m skytebane for skyting med rifle kaliber.22.
Støy, sikkerhet og forurensning er sentrale temaer i reguleringsarbeidet, men dokumentet angir også en
rekke andre forhold som det må redegjøres for i forbindelse med reguleringsarbeidet.”

Skytternes og Jegernes Hus
Selskapet Skytternes og Jegernes
Hus AS ble stiftet 21. september
2010 av Oslo Jeger og Fiskerfore-
ning, Solemskogen Jeger og Fisker-
forening, Skydeselskabet Skarp-
skytten, Oslo Vestre Skytterlag og
Norges Skytterforbund. Selskapets
formål er å prosjektere, planlegge, la
oppføre, eie, drifte og leie ut egen
fast eiendom med formål å drive
innendørs skytebane og andre
skyterelaterte anlegg som skyte-
simulatorer og lignende for opp-
læring av skyttere og jegere, her-
under også opplæring i viltforvaltning
og viltskjøtsel. Etablering og drift av
undervisningsrom, sosial- og klubb-
rom som ramme rundt skytebane-
aktiviteter, samt drive annen virk-
somhet som naturlig faller sammen
med dette, herunder å delta i andre
selskaper med virksomhet i til-
knytning til dette.
Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne økonomisk utbytte og skal ikke betale utbytte til eierne.
Norges Skytterforbund stiller til disposisjon den grunn som er nødvendig og har dermed noen rettigheter
i selskapet for å ivareta gavebrevets intensjon.

Nasjonalanlegg
Kulturdepartementet bruker betegnelsen ”nasjonalanlegg” som benevnelse på de anlegg som etableres
som arena for internasjonale mesterskap og konkurranser i Norge. Dette må altså ikke forveksles med
søknads- og tilskuddsordningen for ”riksanlegg”.
Hovedutfordringen for å få til utvikling av Løvenskioldbanen er at arealet i dag er innenfor markagrensen.
Konsekvensen av det er at ingen får lov til å gjøre utvikling av arealet som griper inn i markalovens be-
stemmelser. Det betyr for eksempel at det i dag ikke kan flyttes masse på Løvenskiold som gjør at
anlegget skaper mindre støy for omgivelsene.
Norges Skytterforbund ved LPM-utvalget har derfor arbeidet tett med Bærum kommune for å få de til å
starte prosessen med å få regulert Løvenskioldbanen utenfor markagrensen. Bærum kommune støtter nå,
basert på Rieber Prosjekt AS sin rapport fra september 2009, utviklingen av Løvenskiold og sendte
14.07.2010 brev til Miljøverndepartmentet. Miljøverndepartementet har sendt saken ut på høring.

Bilde av stifterne av Skytternes og Jegernes Hus AS. F.v: Lars
Farnes, Solemskogen JFF, Jan Tore Berg-Knutsen, Norges
Skytterforbund, Ivar Maage, Oslo JFF, og Terje Hansen,
Skydeselskapet Skarpskytten
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Utsnitt/oversiktskart av Løvenskioldbanen. Helt til venstre sees pistolbanene 1, 2, 3 og 4, så kommer 200m og
100m som vi kjenner godt. Bak skivene på 200m ligger kortholdsbanen. Etter 100m ligger Hjortebanen og
videre mot høyre følger 50m miniatyrbanen. Helt til høyre ligger grisebanen og så lerduebanen. For å
begrense støyen fra lerduebanen til naboer, diskuteres alternative plasseringer.

I løpet av oktober i år har det vært flere utspill i media fra både tilhengere og motstandere av å flytte
markagrensen. Spesielt har politikere i Bærum kommune skjønt at Løvenskioldbanen ligger der for å bli
utviklet og at regulering er helt nødvendig både for å utvikle anlegget som nasjonalanlegg og for å gjøre
anlegget mer miljøvennlig.
Norges Skytterforbund har vedtatt å gjennomføre en NM-uke for alle øvelser og grener innen forbundet
(rifle (50M/300M), pistol, viltmål og hagle) i juni/juli 2013. Videre søker forbundet om å få arrangere EM i
2015 for tilsvarende øvelser innen rifle, pistol og hagle.
LPM-utvalget har (etter anbud), engasjert Rieber Prosjekt AS til å gjøre ulike støyberegninger.

Oppsummering og status pr 14.11.2010
For å komme i mål med planene, er det først og fremst nødvendig med et positivt resultat av flytting av
markagrensen. Finansiering er avhengig mest av at vi får med oss Norges Idrettsforbund på Løvenskiold
blir et nasjonalanlegg. Og den tredje hovedoppgaven er hvordan vi kan få alle interessentene som
allerede er på Løvenskiold til å arbeide enda tettere sammen. Ettersom de fleste interessentene sitter i
LPM-utvalget, jobbes det på alle arenaer med dette utvalget som koordineringssted. Det er et møy-
sommelig og langsiktig arbeid. Men ettersom så mange krefter nå mer og mer blir enige om å arbeide mot
felles mål, har vi god tro på at vi skal lykkes de neste 3-5 årene.
Havl/14.11.2010
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Referat generalforsamling for Oslo Østre skytterlag,
Hovedlaget og Skilaget, 11.11.2010

Åpning
Lagets 123. ordinære Generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler.
Styreleder Eirik Ahdell åpnet Generalforsamlingen, 32 stemmeberettigede medlemmer hadde møtt frem.

Godkjenning av innkalling og agenda
Det var ingen bemerkning til innkalling og forslag til agenda.
Bekjentgjøring og innkalling til Generalforsamling var gjort i henhold til lagets lover og møtet ble satt
kl. 19:05
Valg av representanter til å undertegne protokollen
Øivind Enggrav og Helge Norberg ble valgt til å undertegne protokollen.
Minnemarkering for Arne Engejordet
Før Generalforsamlingen startet på agendaen leste Eirik Ahdell Østre-Posten sitt minneord over Arne
Engejordet. Etter opplesningen hedret Generalforsamlingen Arne Engejordets minne med ett minutts
stillhet.
Agenda var som følger:

1. Årsberetning
2. Regnskap 2010
3. Medlemskontingent
4. Vedlikehold av tak
5. Budsjett 2011
6. Ordenskollegiet
7. Kaliber 5,56
8. Valg

1. Årsberetning
Sekretær Sverre Brovoll leste opp årsberetningen. Med noen små bemerkninger ble årsmeldingen
godkjent.

2. Regnskap
Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2010.
Driftsregnskapet viser er et resultat på -606 469,72 kr mot budsjettert -662 945,00 kr. Av dette utgjør
avskrivninger -802 964,00 kr. I tidligere år har ikke baneanlegget vært avskrevet i regnskapet. For å være
i forkant av mulig regelendring for momskompensasjon bør dette gjøres, og baneanlegget er derfor
avskrevet med 500 000,00 kr. Trekkes avskrivningene fra resultatet blir kontantstrømmen på 196 494,28
kr. I regnskapet ligger det også tre større og ekstraordinære beløp. På inntektssiden er det 400 000,00 kr
i restutbetaling av spillemidler i forbindelse med bygging av innendørsbanen, og 236 400,00 kr i erstatning
fra AF-gruppen for forurensning på barnehagetomta. På utgiftsiden er det bokført 285 251,40 kr. i
anleggskostnader til asfaltering, utlys og skivestativ på 100m.
Revisor Nils Hovde leste opp revisjonsberetningen, og anbefalte at regnskapet godkjennes

Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2010.
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3. Medlemskontingent
Eirik Ahdell leste opp styrets forslag.
Styrets forslag:
Medlemskontingenten for alle medlemmer settes til 350 kr. Det innføres treningsavgift på 500 kr. for bruk
av anlegget. Skyttere som ikke har betalt treningsavgiften må betale 50 kr. pr. trening. For jegertrening
opprettholdes prisene som i dag.
Vedtak:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

4. Vedlikehold av tak
Eirik Ahdell og leder av eiendomsutvalget Arne Ånneland presenterte saken.
Bakgrunn:
Pappen på takene var opprinnelig beregnet tildekket med torvtak eller lignende. Av ulike grunner ble dette
ikke utført. Papp som ble lagt er ikke UV bestandig og sollys har påvirket denne i stor grad. På 100 meter
er det store lekkasjer. Ned i vegg garderobe og teknisk rom.
Det er påkrevd å legge ny papp på hele taket ca 900 m2. Totalt budsjett vurdert til
kr 400 000,00 inklusiv mva.
Styrets forslag:
Styret i OØS gis fullmakt til videre planlegging og gjennomføring av ny taktekking på 100m, 200m, og
klubbhus.
Vedtak:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

5. Budsjett 2011
Kasserer Lars Bugge presenterte styrets forslag til budsjett for 2011.
Forslaget budsjetterer med et underskudd på kr 1 484 750,00 kr, og med en kontantstrøm på
-891 000,00 kr. Det er budsjettert med 850 000 kr. i anleggskostnader, 400 000,00 kr. til vedlikehold av tak
(sak 4.), 300 000 kr. i utestående regninger til skivestativ 100m og 150 000,00 kr. til oppussing av
standplasser på 100m og 200m.
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente forslaget til budsjett.

6. Ordenskollegiet
Eirik Ahdell presenterte styrets forslag.
Bakgrunn:
Styret mener at dagens sammensetning av ordenskollegiet ikke er tilfredsstillende, og at kravet til flertall
i ordenskollegiet er for strengt. Styret fremmet derfor to forslag til endring av OØS-lover.
1. Ordenskollegiets sammensetning

Styrets forslag:
Styreleder får fast plass i Ordenskollegiet. Ordenskollegiets fornål og sammensetning forøvrig
blir som i dag. Dette får konsekvens for § 15. i OØS-lover. Første setning i avsnittet Sammen-
setning foreslås endret til:
Ordenskollegiet skal bestå av lagets æresmedlemmer, styreleder og to valgte medlemmer
med god kjennskap til laget og dets medlemmer.
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Tore Johansen mente at æresmedlemmer som representerer andre lag ikke bør sitte i ordens-
kollegiet, og foreslo følgende alternativ til ordlyd:
Ordenskollegiet skal bestå av lagets æresmedlemmer som ikke representerer andre lag
i DFS, styreleder og to valgte medlemmer med god kjennskap til laget og dets med-
lemmer.
Vedtak:
Tore Johansen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

2. Krav til flertall
Styrets forslag:
Kravet til stemmeflertall i Ordenskollegiet endres fra 4/5 flertall til 2/3 flertall.
Dette får konsekvens for § 2 og § 13 i OØS-lover. Ordlyden, minst 4/5 flertall, i begge para-
grafene foreslås endret til:
minst 2/3 flertall
Stein Heggen kom med følgende forslag til endring av § 2 og § 13:
I tillegg til styrets forslag til endring av § 2 og § 13 foreslås ordlyden ”etter skriftlig vote-
ring i fulltallig møte” i § 2 og ordlyden ”skriftlig votering” i § 13 strøket.
Vedtak:
Stein Heggens forslag ble enstemmig vedtatt.

7. Kaliber 5,56
Forslag fra Eirik Kristiansen:
Skytterkontoret har sendt ut høringsnotat til Samlagene og ombudsmøtene angående innføring av cal
5.56. Samlagene skal i forbindelse ombudsmøtet gi tilbakemelding på om 5.56 bør innføres eller ikke, med
en kort begrunnelse. Jeg mener derfor det er på sin plass at vi tar opp dette internt blant lagets
medlemmer og da er generalforsamlingen det rette fora. Dette på grunn av at våre ombud, som
representerer oss som lag, kan "føre" saken på enhetlig måte når man kommer til ombudsmøtet.
Personlig så mener jeg at dette ikke bør innføres, er alt for lite beslutningsgrunnlag (2 løp testet) og mye
er basert på antagelser - samt det faktum at flere av våre toppskyttere med Vebjørn Berg ikke anbefaler
dette jfr åpent brev til DFS. Argumentet med at dette er kalibret som forsvaret benytter kjøper jeg ikke, da
skarpskyttere i forsvaret benytter langt hardere kaliber enn 5.56.
Vedtak:
Generalforsamlingen instruerte enstemmig ombudsrepresentantene om å stemme mot innføring av
kaliber 5,56 på Ombudsmøtet.

8. 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 Ikke på valg
Kasserer: Lars Bugge Gjenvalg
Sekretær: Sverre Brovoll Gjenvalg for to år
Styremedlem: Per Arve Strømstad Ny, valgt for to år
Leder ungdomsutvalg: Tone Ytterhaug Sæther Ny, valgt for to år
Leder skilaget: Kurt Eirik Bekkevold Gjenvalg for to år
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1. vararepresentant Vidar Hofseth Gjenvalg
2. vararepresentant Anne Lise Holstad Gjenvalg
3. vararepresentant Helge Norberg Ny
Medlemmer ungdomsutvalg: Jon Holm Gjenvalg

Tom Monsrud Gjenvalg
Knut Hollund Gjenvalg
Espen Madsen Ny

Utvalgsmedlemmer skilaget: Eirik Kristiansen Gjenvalg
Tore Johansen Gjenvalg

Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen Gjenvalg
Revisorer: Nils Hovde Gjenvalg

Tommy V. Storsveen Ny
Vararepresentant: Tore Johansen Ny

Redaksjonskomité: Tore Johansen Gjenvalg
Marit Jorsett Gjenvalg
Sverre Brovoll Gjenvalg

Valgkomité: Øivind Enggrav Gjenvalg
Tore Johansen Gjenvalg
Heidi-Iren O. Grimstad Ny

Ordenskollegium: Finn Amundsen Ikke på valg, æresmedlem
Per Jorsett Ikke på valg, æresmedlem
Magne Landrø Ikke på valg, æresmedlem
Øivind Mørk Ikke på valg, æresmedlem
Eirik Ahdell Ikke på valg, styreleder
Bjørn Granberg Gjenvalg
Arne Grøtting Ny

Ombudsmenn: Arild Båheim, Per Arve Strømstad, Tone Y. Sæther,
Anne Lise H. Holstad og Helge Norberg

Der hvor ikke annet er beskrevet er funksjonstiden 1 år.

Avslutning
Styreleder takket for oppmøtet og hevet møtet kl 22.00.

Sverre Brovoll Øivind Enggrav Helge Norberg
Referent
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Innendørsstevner
Innendørsstevnene ga 72 medaljer, hvorav 24 var
fra mesterskap. Disse medaljene fordeles 24 skyt-
tere. Fjoråret ga 33 medaljer, inkl. 11 mesterskaps-
medaljer, fordelt på 18 skyttere. Så det er en solid
oppgang med mer enn en dobling. Hovedårsakene
er at Arne Grøtting og Øivind Mørk har vært mer
aktive og ikke minst meget gode i V55. I tillegg står
ungdommene for en solid økning. Alle klassene er
representert. Ikke overraskende så var det Arne
Grøtting som tok flest med 17, Øivind Mørk følger
på en god ”2. plass” med 13.

Klasse 3-5
Christine Landrø Lind
2 sølv Viken II 15m, Oslo Østre
Kurt Eirik Bekkevold
1 gylt Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
Stian Eliassen
2 sølv Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
1 gylt Rakkestadstevnet, Rakkestad
Lars Bugge
3 sølv Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
Helge Norberg
3 bronse Åpent stevne 15m, Søndre Land
3 sølv Sarpsborgstevnet, Sarpsborg
Klasse 3
Morten Musiol
1 klasse Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
Klasse 2
Jon Holm
1 sølv Viken II 15m, Oslo Østre
Anne Grimstad
1 sølv Semstevnet, Sem
1 sølv Hedrumstevnet, Hedrum
1 sølv Nøtterøstevnet 15m, Nøtterø
Klasse 1
Tone Y. Sæther
1 klasseSamlagsstevnet 15m, Oslo Østre
1 sølv Supermatch, Asker

Knut Utne Hollund
1 sølv Åpent stevne 15m, Gjerdrum
Klasse V55
Arne Grøtting
1 gylt Viken II 15m, Oslo Østre
1 sølv Midtukestevnet, Sarpsborg
1 sølv Novemberstevnet, Ådal
1 sølv Kveldstevnet, Halden
1 sølv 15m stevnet, Råde
1 sølv Trippelstevnet 15m, Kongsberg
1 sølv Oslo Open, Nordstrand
1 sølv Novemberstevnet, Tyristrand
1 sølv Svinndalstevnet, Svinndal
1 sølv Sarpsborgstevnet, Sarpsborg
1 sølv Førjulstreffen, Moss og Våler
1 sølv 15m, Rakkestad
1 sølv Semstevnet, Sem
1 sølv Nøtterøstevnet 15m, Nøtterø
1 sølv Dobbeltstevne, Fredrikstad
1 sølv Haldenstevnet 15m, Halden
1 sølv Supermatch, Asker
Øivind Mørk
1 gylt Viken II 15m, Oslo Østre
1 sølv Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
1 sølv Eidsbergtreffen, Eidsberg
1 sølv Trippelstevnet 15m, Rollag & V.
1 sølv 15m stevnet, Fiskum
1 sølv Trippelstevnet 15m, Flesberg
1 sølv Åpent stevne 15m, Sande
1 sølv 15m Hillestad, Holmestrand & om.
1 sølv Midtukestevnet, Løiten
1 sølv Dobbeltstevne, Råde
1 sølv 15m stevnet, Råde
1 sølv Midtukestevnet, Nordskogbygda
1 sølv Novemberstevnet, Nordskogbygda
Sigurd Liland
1 sølv Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
Klasse R
Guro Hollund
2 sølv Viken II 15m, Oslo Østre

Medaljeoversikt
Her kommer en komplett medaljeoversikt for årets sesong, ført etter beste evner. Det vil si at det er
sannsynlig at en og annen medalje er uteglemt, de som rammes av det for ha oss tilgitt. Vi har tatt med
alt av medaljer fra åpne stevner og mesterskap. For 15m stevnene regnes perioden oktober 2009 til mars
2010. Vi har sett en lavere aktivitet i år enn de foregående år, da er det gledelig å kunne si at denne
medaljelisten er lengre enn fjorårets
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1 raufoss Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
1 gylt Miniatyrstemne, Husnes
1 sølv Østrestevnet, Oslo Østre
1 gylt Miniatyrstemne, Rosendal
Bjørn Tore Monsrud
2 ungdom Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
Jonas Eriksen
3 ungdom Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
Klasse ER
Christian Y. Sæther
1 raufoss Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
1 gylt Sarpsborgstevnet, Sarpsborg
3 bronse Dobbeltstevne, Råde
Magnus Bjerke
2 ungdom Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
Jan Ola Monsrud
3 ungdom Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre

Klasse J
Aslak Hollund
3 bronse Viken II 15m, Oslo Østre
1 raufoss Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
1 gylt Miniatyrstemne, Rosendal
3 bronse Dobbeltstevne, Fredrikstad
3 bronse Åpent stevne 15m, Gjerdrum
Lars Røed Ramstad
1 raufoss Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
2 sølv Rakkestadstevnet, Rakkestad
Audun H. Torgersen
3 bronse Rakkestadstevnet, Rakkestad
Magnus Bjerke
3 bronse Kveldsstevnet, Rakkestad

Klasse V65
Nils Hovde
1 sølv Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
3 bronse Viken II 15m, Oslo Østre
1 sølv Samlagsstevnet 15m, Oslo Østre
1 sølv Nøtterøstevnet 15m, Nøtterø
1 sølv Novemberstevnet, Løiten

Feltstevner
Også en solid økning i antall feltmedaljer, det ble
40 medaljer fordelt på 18 skyttere. 17 av dem er fra
mesterskap.
Fjoråret ga 26 medaljer fordelt på 14 skyttere, men
hele 18 var da fra mesterskap. Det er i hovedsak
ungdommene som står bak den økningen. Også
her en V55 skytter med flest medaljer, Stein
Heggen har 7. På delt ”2. plass” med 5 medaljer
kommer Aslak Hollund (J), Magnus Bjerke (J) og
Oddbjørn Nyhagen (V73). Vi mangler en medalje i
V65 til alt alle klasser er representert.

Klasse 3-5
Lars Bugge
40 stjerne Landsskytterstevnet, Elverum
Gard Ove Sørvik
55 stjerne Landsskytterstevnet, Elverum
Stein Heggen
1 gylt Hv-Cup 4. runde, Lismarken
1 gylt Båstadfelten, Båstad
Tore Johansen
1 gylt HV-Cup 7. runde, Løiten
3 bronse Båstadfelten, Båstad
Kurt Eirik Bekkevold
1 gylt Jubileumsstevnet, Raumnes
Klasse 2
Tov Arne Bondal
1 klasse Samlagsstevnet felt, Frogn & D
Klasse 1
Knut Utne Hollund
1 sølv Myrkongen, Evje og Hornnes
Klasse V55
Stein Heggen
2 sølv Viken II felt, Trøgstad
1 sølv Jubileumsstevnet, Raumnes
1 sølv HV-Cup 7. runde, Løiten
1 gylt Båstadfelten, Båstad

Christian Ytterhaug Sæther har hatt
en god sesong med medaljer i alle
disipliner. Her med medaljen fra
Viken II bane.
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1 sølv Skillingsmrärktreffen,
Arne Grøtting
1 sølv Samlagsstevnet felt, Frogn & D
Klasse R
Jonas Eriksen
1 raufoss Samlagsstevnet felt, Frogn & D
Anders Madsen
2 ungdom Samlagsstevnet felt, Frogn & D
Hans Holm Torgersen
3 ungdom Samlagsstevnet felt, Frogn & D
Klasse ER
Christian Y. Sæther
1 raufoss Samlagsstevnet felt, Frogn & D
2 sølv Kongefelten, Søndre Land
3 bronse Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
Guro Hollund
3 ungdom Samlagsstevnet felt, Frogn & D
1 gylt Finfeltstevnet, Moss og Våler

Klasse J
Aslak Hollund
4 ungdom Landsskytterstevnet, Elverum
1 raufoss Samlagsstevnet felt, Frogn & D
1 gylt Finfeltstevnet, Moss og Våler
2 sølv Finfeltstevnet, Ski
1 gylt Myklandstevnet, Mykland
Magnus Bjerke
2 ungdom Samlagsstevnet felt, Frogn & D
2 sølv HV-Cup 2. runde, Brumunddal
3 bronse Finfeltstevnet, Moss og Våler
3 bronse Båstadfelten, Båstad
3 bronse Kongefelten, Søndre Land
Lars Røed Ramstad
3 ungdom Samlagsstevnet felt, Frogn & D

Audun H. Torgersen
2 sølv Myklandstevnet, Mykland
Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
6 sølv Landsskytterstevnet, Elverum
3 bronse Viken II felt, Trøgstad
1 sølv Samlagsstevnet felt, Frogn & D
1 sølv Blakerfelten, Blaker
gylt Finfeltstevnet, Ski

Banestevner
Antall banemedaljer holder seg forbausende
konstant. Det ble 113 i år, fordelt på 27 skyttere, 24
av medaljene var fra mesterskap.
I fjor var tallene, 116 medaljer fordelt på 27 skyt-
tere, 26 fra mesterskap. For to år siden tok vi 113
medaljer.
Det er V55 skytterne våre som tar mest for seg,
selv om Arne Grøtting har redusert tallet fra 35 i fjor
til 20 i år, så er det nøyaktig oppveid av Stein Heg-
gens 15. Bare med å se på disse tallene så tyder
det på at Arne har merket konkurransen fra Stein,
men mye av sannheten er at Arne har vært mindre
aktiv i år. Bak disse to kommer to ungdomsskyttere
i Magnus Bjerke (J) med 9 og Anders Madsen som
har en flott sesong i R hvor han tok 8 medaljer.
Begge har vært ivrige, så det er moro at de har fått
resultatene.
Klasse 3-5
Jens-Kristian Larsen
35 medaljeLandsskytterstevnet, Elverum
1 gylt Granerudstevnet, Ski
3 bronse Midtsommerstevnet, Ullensaker
Eivind Rørhuus-Øie
49 stjerne Landsskytterstevnet, Elverum
2 sølv Trippelstevnet, Flesberg
Gyda Ellefsplass Olssen
8 medalje Viken II bane, Fet
3 bronse Viken II bane – beste dame, Fet
Helge Norberg
10 medaljeViken II bane, Fet
3 bronse Peugeot Open, Lakselvdal
Bjarne Muri
2 sølv Samlagsstevnet bane, Skarpskytten
1 gylt Olsokstemnet, Markane
3 bronse Hallingstevnet, Hadding
Lars Bugge
1 gylt Skedsmostevnet, Skedsmo

Magnus Bjerke ble sammen med
Aslak Hollund ungdomsskytteren
med flest medaljer – 16 i tallet.
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3 bronse Ryggestevnet, Rygge
3 bronse Auguststevnet, Askim
3 sølv Grensestevnet, Eidskog
3 sølv Gränsfejden, Eda
Sverre Brovoll
1 gylt Skøimåsstevnet, Hovind
Kurt Eirik Bekkevold
2 sølv Vårstevnet, Nord-Odal
3 bronse Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
Tone Halvorsen
3 bronse Skarsmostevnet, Øyer/Dølen
Charlotte Taanevig
3 bronse Greipstadstevnet, Greipstad
Klasse 4
Fredrick Bjerke
1 klasse Samlagsstevnet bane, Skarpskytten
Klasse 3
Johnny Wilhelmsen
1 klasse Samlagsstevnet bane, Skarpskytten
Klasse 2
Anne Grimstad
1 sølv Blytjernstevnet, Degernes
1 sølv Rakkestadstevnet, Rakkestad
1 sølv Blakerstevnet, Blaker
Reidar Wilhelmsen
1 klasse Fredrikstadstevnet, Fredrikstad
Klasse 1
Tom Edvard Monsrud
1 klasse Samlagsstevnet bane, Skarpskytten
Bjørnar Y. Sæther
1 sølv Rørosstevnet, Hådalen
1 sølv Sommerstevnet, Lonås
Klasse V55
Arne Grøtting
3 sølv Landsskytterstevnet, Elverum
1 gylt Viken II bane, Fet
1 sølv Norges-cup 2. r., Nordskogbygda
1 sølv Ryggestevnet, Rygge
1 sølv Vårstevnet, Åsheim
1 sølv Vårstevnet, Nord-Odal
1 sølv Jubileumsstevnet, Bjørnen
1 sølv Grasåsstevnet, Høland/Bj.
1 sølv Gubberudstevnet, Nordskogbygda
1 sølv Vårstevnet, Lismarken
1 sølv Buttentjernstevnet, Randsfjord
1 sølv Herfjordstevnet, Herfjord
1 sølv Sarpsborgstevnet, Sarpsborg
1 sølv Slagenstevnet, Slagen

1 sølv Blytjernstevnet, Degernes
1 sølv MNC Åpent, By
1 sølv Midtsommerstevnet, Steinsgård
sølv Løitenstevnet 300m, Løiten

1 sølv Banestevnet, Stange og Romedal
1 sølv Rælingenstevnet, Rælingen
Stein Heggen
2 sølv Viken II bane, Fet
1 sølv Samlagsstevnet bane, Skarpskytten
1 sølv Norges-cup 2. runde, Trysil
1 sølv Midtsommerstevnet, Ullensaker
1 sølv Frigjøringsstevnet, Frogn & D
1 sølv Krystallstevnet, Randsfjord
1 gylt Nittedalstevnet, Nittedal
1 sølv Lygnastevnet, Tingelstad
1 sølv Fløyterstevnet, Nordre Land
1 sølv Åpent Stevne, Østre Gausdal
1 sølv Torsnesstevnet, Torsnes
1 sølv Skarsmostevnet, Øyer/Dølen
1 gylt Kanaltreffen, Løveid
1 sølv Pinsestevnet, Askim
Øivind Mørk
1 sølv Åpent Stevne, Spydeberg
1 sølv Hisåsstevnet, Buer/Kornsjø
1 sølv Trippelstevnet, Lonås
1 sølv Vårstevnet, Tingelstad
1 sølv Vårstevnet, Halden
1 sølv Trippelstevnet, Nora
1 sølv Løvenskioldstevnet, Skarpskytten
Klasse R
Anders Madsen
1 nammo Samlagsstevnet bane, Skarpskytten
1 gylt Ryggestevnet, Rygge

Anders Madsens første sesong ga
9 medaljer, her med den fra SM
bane.
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2 sølv Urskogstevnet, Urskog
2 sølv Auguststevnet, Askim
2 sølv Granerudstevnet, Ski
2 sølv Fredrikstadstevnet, Fredrikstad
3 bronse Åpent Stevne, Spydeberg
3 bronse Torsnesstevnet, Torsnes
Klasse ER
Guro Hollund
3 ungdom Viken II bane, Fet
1 nammo Samlagsstevnet bane, Skarpskytten
2 sølv Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
1 gylt Midtsommerstevnet, Steinsgård
Christian Y. Sæther
5 ungdom Viken II bane, Fet
2 ungdom Samlagsstevnet bane, Skarpskytten
1 gylt Stordalstevnet, Stordalen
1 gylt Tørdalstevnet, Tørdal
1 gylt Grasåsstevnet, Høland/Bj.
3 bronse Jubileumsstevnet, Asker
3 bronse Sommerstevnet, Lonås
Klasse J
Aslak Hollund
5 ungdom Viken II bane, Fet
1 nammo Samlagsstevnet bane, Skarpskytten

1 gylt Østrestevnet, Oslo Østre
1 gylt Vårstevnet, Skogbygden
1 gylt Vårstevnet, Nord-Odal
2 sølv Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
Audun H. Torgersen
8 ungdom Viken II bane, Fet
2 sølv Blakerstevnet, Blaker
3 bronse Sarpsborgstevnet, Sarpsborg
Magnus Bjerke
2 ungdom Samlagsstevnet bane, Skarpskytten
3 bronse Blytjernstevnet, Degernes
3 bronse Slagenstevnet, Slagen
1 gylt Løitenstevnet 200m, Løiten
2 sølv Båstadstevnet, Båstad
1 gylt Rælingenstevnet, Rælingen
2 sølv Blakerstevnet, Blaker
1 gylt Skøimåsstevnet, Hovind
2 sølv Urskogstevnet, Urskog
Didrik Løveid
3 bronse Frigjøringsstevnet, Frogn & D
Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
3 bronse Viken II bane, Fet
1 sølv Samlagsstevnet bane, Skarpskytten

Oppsummering
Det er våre 3 V55 skyttere som er de store medaljesankere, Arne Grøtting er i tet med 38 medaljer, Stein
Heggen tok 22 og Øivind Mørk 20. Til sammen ble det 79 på de tre V55 skytterne. Da er det moro at
ungdomskytterne kommer opp i nøyaktig samme antall. I kl. 3-5 ble det tatt 34 medaljer. I det hele tatt er
det god spredning.
I forhold til i fjor økte vi fra 175 til 225. Det er en solid ny lagsrekord,
den forrige var fra 2008 med 194. Denne statistikken er kun ført
fra og med 2004, men det skal mye til at vi har tatt flere før. Det er
blitt flere stevner de siste årene, spesielt på 15m. Det deles også ut
flere medaljer, siden det er blitt vanlig med 3 i R/ER/J og medaljer i
kl. 1-4.
65 av medaljene er fra mesterskap, mot 55 i fjor. Nå må det sies at
vi nok kommer litt lett til flere av
medaljene fra samlagsmester-
skapene, men slik har det for så
vidt vært noen år nå. Den glede-
ligste økningen er at medaljene
fordeler seg på flere med 43
skyttere i år mot 39 i fjor. Slett
ikke så verst dette, spesielt med
tanke på at aktiviteten er har
vært lavere enn i fjor

Over, Aslak Hollund tok hele 6
mesterskapsmedaljer, kun overgått
av Oddbjørn Nyhagens 7. Her med
den fra LS felt. T.v Arne Grøtting
ble ikke overraskende beste
medaljesanker med 38 stykker.
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Innendørsstevner
Innendørssesongen er godt i gang og vi har fått
mange gode resultater. Spesielt har ungdommene
skutt meget godt. Det er Anders Madsen som er
den store skytteren, han har tatt hele 7 medaljer i
R. Eller er det blitt stevneseire til Christian Y.
Sæther og Jørgen Elstad i ER og Magnus Bjerke i
J. Når Arne Grøtting og Øivind Mørk rører på seg
i V55 og vi har en og annen medalje i kl. 1 og kl.
3-5 også, har vi startet innendørsstevnene meget
godt.
Gjerdrumstevnet 18 - 23.10 Gjerdrum
Mesterskap kl. 3-5
3 Lars Bugge 242 bronse
Kl. 5 Lars Bugge 242 98,-

Per Arve Strømstad 239
Morten Musiol 236

Kl. 4 Fredrick Bjerke 238 90,-
Anne-Lise Hovde 232
Heidi-Iren Olsen 229
Arne Ånneland 228
Arild Båheim 219

Kl. 2 Anne Sofie Grimstad 240
Kl. 1 Egil Morten Elstad 244 113,-

Bjørnar Sæther 243 141,-
V55 2 Øivind Mørk 247 140,-

Arne Grøtting 243 70,-
R Anders Madsen 242 52,-
ER 1 Jørgen Elstad 248 gylt 111,-

Christian Y. Sæther 246 33,-
J Magnus Bjerke 245 78,-
V73 1 Oddbjørn Nyhagen 249 sølv 208,-
Svinndalsstevnet 28 - 30.10 Svinndal
Mesterskap kl. 3-5
20 Lars Bugge 240
Kl. 5 Lars Bugge 240

Morten Musiol 235
Kl. 4 Heidi-Iren Olsen 235
Kl. 1 3 Bjørnar Sæther 243
V55 1 Arne Grøtting 250 sølv
ER 2 Christian Y. Sæther 248 sølv
35-skuddstevnet 30.10 Ådal skytterlag
R Anders Madsen 339 113,-
Innendørsstevnet 06 - 07.11 Fredrikstad
Mesterskap kl. 3-5
3 Jens-Kristian Larsen 246 sølv
Kl. 5 Morten Musiol 239
Kl. 4 Jens-Kristian Larsen 246 261,-

Fredrick Bjerke 237
Heidi-Iren Olsen 237 53,-
Arild Båheim 234 69,-
Anne-Lise Hovde 229

Kl. 2 5 Anne Sofie Grimstad 241
V55 7 Arne Grøtting 243
R 1 Anders Madsen 249 gylt 140,-
ER 1 Christian Y. Sæther 249 gylt 107,-

5 Guro Hollund 248 75,-
J 4 Magnus Bjerke 245 87,-
Innendørsstevnet 06 - 07.11 Råde
Mesterskap kl. 3-5
11 Jens-Kristian Larsen 244
24 Fredrick Bjerke 241
Kl. 5 Morten Musiol 239
Kl. 4 Jens-Kristian Larsen 244 176,-

Fredrick Bjerke 241 59,-
Arild Båheim 236
Anne-Lise Hovde 235

Kl. 2 4 Anne Sofie Grimstad 243 58,-
Kl. 1 4 Egil Morten Elstad 243 115,-
V55 1 Arne Grøtting 249 sølv 234,-
R 3 Anders Madsen 248 bronse 132,-
ER 1 Christian Y. Sæther 250 gylt 121,-

1 Jørgen Elstad 250 gylt 121,-
3 Guro Hollund 250 bronse 104,-

J 1 Magnus Bjerke 249 gylt 140,-
Innendørsstevnet 07.11 Holmestrand & O
V55 1 Arne Grøtting 247 sølv 157,-

5 Øivind Mørk 244 48,-
R 1 Anders Madsen 249 gylt 108,-
V73 3 Oddbjørn Nyhagen 241 62,-
Innendørsstevnet 07.11 Sande skytterlag
Kl. 1 5 Egil Morten Elstad 242
V55 2 Øivind Mørk 246 66,-

5 Arne Grøtting 245 76,-
R 1 Anders Madsen 247 gylt 213,-
ER 8 Jørgen Elstad 247 80,-
V73 5 Oddbjørn Nyhagen 242
Haldenstevnet 15m 13 - 14.11 Halden
Kl. 5 19 Lars Bugge 237

22 Morten Musiol 236
24 Tore Johansen 235

Kl. 4 9 Arild Båheim 234 86,-
16 Anne-Lise Hovde 230

Kl. 1 1 Bjørnar Sæther 246 sølv 217,-
V55 2 Arne Grøtting 248 133,-
R 3 Anders Madsen 247 bronse 85,-
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Navn Klasse Klasse 1. res. 2. res 3. res. Snitt Antall
2010 2011 stevner

Kurt Eirik Bekkevold 5 5 248 247 247 242 55
Eivind Rørhuus-Øie 5 5 248 246 245 243 14
Bjarne Muri 5 5 248 247 246 242 44
Tone Halvorsen 5 5 247 244 244 240 28
Lars Bugge 5 5 247 247 246 240 82
Stian Eliassen 5 5 246 244 241 236 19
Jens-Kristian Larsen 4 5 246 246 245 240 34
Sverre Brovoll 5 5 246 243 243 238 48
Helge Norberg 5 5 246 246 245 240 38
Tommy Visnes Storsveen 4 5 245 242 242 239 9
Tore Johansen 5 5 244 244 243 238 53
Per Arve Strømstad 5 5 244 244 243 239 15
Gyda Ellefsplass Olssen 5 5 244 244 244 243 8
Fredrick Bjerke 4 5 243 242 242 236 27
Sigurd Liland 4 5 243 241 240 237 14
Eirik Kristiansen 5 5 242 242 240 234 32
Audun Holm Torgersen J 4 250 249 249 248 15
Aslak Hollund J 4 250 250 250 248 20
Vidar Hofseth 5 4 245 239 239 238 7
Morten Musiol 5 4 243 241 238 230 28
Helene Engen 5 4 242 238 236 234 9
Eirik Ahdell 4 4 242 240 239 234 16

Innendørsstevnet 13 - 14.11 Degernes
Kl. 5 Lars Bugge 239

Morten Musiol 238
Tore Johansen 233

Kl. 4 Arild Båheim 232
Anne-Lise Hovde 226

Kl. 1 3 Bjørnar Y. Sæther 243 106,-
V55 4 Arne Grøtting 242 95,-
R 13 Anders Madsen 241 47,-
Innendørsstevnet 14.11 Nøtterø skytterlag
V55 1 Arne Grøtting 248 sølv 175,-

2 Øivind Mørk 247 174,-
R 1 Anders Madsen 249 gylt 111,-
V73 6 Oddbjørn Nyhagen 243 65,-
Semstevnet 15m 14.11 Sem skytterlag
Kl. 1 3 Egil Morten Elstad 240 78,-
V55 3 Øivind Mørk 246 99,-

8 Arne Grøtting 243

R 1 Anders Madsen 248 gylt 159,-
ER 3 Jørgen Elstad 248 bronse 91,-
V73 4 Oddbjørn Nyhagen 246
Aas stevne 15m 15-18.11 Aas skytterlag
Mesterskap kl. 3-5

7 Jens-Kristian Larsen 244
12 Morten Musiol 242
13 Fredrick Bjerke 242
21 Bjarne Muri 241
58 Arild Båheim 230
58 Anne-Lise Holstad 228
Kl. 1 4 Bjørnar Y. Sæther 245

11 Egil Morten Elstad 240
V55 1 Øivind Mørk 247 sølv

4 Arne Grøtting 244
ER 1 Christian Y. Sæther 250 gylt

2 Jørgen Elstad 249 sølv
J 1 Magnus Bjerke 247 gylt

Klassesetting for 2011
Her er klassesettingen for 2011 med de som har klassesettingsresultater i 2010. På listen har vi 16 i kl. 5
og når 2-3 ikke blir å se i Østredrakt neste år blir det en del færre enn vi har hatt de senere år. Men vi har
likevel stor tro på at vi kan få en stigning i resultatene. Vi har også mange gode skyttere i alle de andre
klassene, så det blir nok mye å skrive om neste år også.
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Navn Klasse Klasse 1. res. 2. res 3. res. Snitt Antall
2010 2011 stevner

Toni Hovdedalen 5 4 242 241 238 236 15
Arild Båheim 4 4 240 239 239 229 45
Kjetil Jansen 5 4 239 238 236 233 13
Heidi-Iren Olsen Grimstad 4 4 238 234 231 229 10
Vegard Ånneland 4 4 237 237 236 230 21
Gard Ove Sørvik 4 4 237 237 1
Johnny Wilhelmsen 3 4 236 230 233 2
Arne Ånneland 4 4 236 235 231 220 49
Roger Storløkken 4 4 235 234 230 232 4
Robin Rastad Berget 3 4 234 230 223 229 3
Didrik Løveid J 3 249 248 247 246 8
Lars Røed Ramstad J 3 246 243 243 240 14
Anne Sofie Grimstad 2 3 244 242 242 229 28
Freddy Vollebekk 3 3 230 227 215 187 4
Anne-Lise Hovde Holstad 4 3 229 228 227 222 22
Mads Sørli 4 3 227 227 1
Rune Landrø 3 3 225 225 1
Nikolai Brodin J 2 240 238 237 234 5
Tone Ytterhaug Sæther 2 2 238 238 237 232 16
Reidar Wilhelmsen 2 2 235 230 221 194 4
Lasse Simensen 2 2 235 234 235 2
Trond Landrø 2 2 233 233 1
Tov Arne Bondal 2 2 225 225 1
Aleksander Dahl 3 2 222 219 221 2
Fredrik Oseth Holtmoen 3 2 212 212 1
Knut Utne Hollund 1 1 244 243 238 238 7
Bjørnar Sæther 1 1 242 240 240 236 16
Håvard Larsen 1 1 238 237 236 236 5
Stein Heggen V55 V55 249 249 248 245 26
Arne Grøtting V55 V55 249 249 248 243 49
Nils Hovde V65 V65 250 250 250 247 11
Oddbjørn Nyhagen V73 V73 250 249 249 247 24
Øivind Mørk V55 V73 248 248 248 243 52
Finn Amundsen V73 V73 248 166 207 2
Magne Landrø V73 V73 241 241 1
Christian Ytterhaug Sæther ER J 250 250 250 249 34
Magnus Bjerke J J 250 250 249 246 48
Sigmund Befring Brandvold ER J 247 246 244 221 11
Jan Ola Monsrud J J 242 242 242 237 9
Fredrik Wium ER J 229 229 1
Guro Hollund ER ER 250 250 250 249 27
Anders Madsen R ER 249 249 248 243 46
Bjørn Tore Monsrud ER ER 247 246 245 241 12
Jonas Eriksen R ER 246 229 238 2
Sander Eriksen ER ER 242 234 238 2
Eirik Rønning Nilsen ER ER 238 234 218 230 3
Marcus Moe R ER 227 227 227 2
Hans Holm Torgersen R R 240 239 238 226 11
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