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Oppsummering
Da er nok ett skytterår snart omme. Dette nummeret
bærer da preg av oppsummering av året. Vi ser
fortsatt nedgang i aktiviteten på flere områder, men
når vi ser rundt oss og sammenligner oss med andre
lag, så kan vi ikke si annet enn at aktiviteten fortsatt
er høy.
Vi i Østre Posten har da også hatt mye å skrive om.
Av alle gode prestasjoner så må jeg trekke frem ett
par. Det er Arne Grøttings 3dje LS seier og ungdom-
mens Østlandscupskyting som ga finaleplass og to
350-klubbmedlemmer. Det første for en unik sportslig
prestasjon og det andre for mye god ungdomsarbeid
over tid som endelig ga finale, 10 år siden sist.
Når dette leses har det vært full fart på 15m en god
stund. Aldri før har det vel så mye aktivitet med stev-
ner, serier og cuper som i høst. Vi bidrar godt både
som arrangør og som deltagere rundt omkring.
Vi kan avrunde dette skytteråret med å se positivt
fremover. Det er ting som tyder på at vi kan få snudd
trenden med nedadgående aktivitet. Vi har et opp-
legg med sportslig satsing på gang som virker fornuf-
tig lagt opp og det har allerede vært trent godt av
flere.
Så vil jeg slå et slag for vinterens feltskyting. Det er
en viktig del av DFS aktiviteten, men det peker stort
sett nedover. De fleste i Østre skyter stort sett bare
bane, men det er likevel veldig godt og ikke minst
moro å se at vår aktivitet holder seg godt. Vi hadde til
og med en liten økning i deltagelse. Her har vi har
gode tradisjoner til hjelp og feltskyting gir status i
Østre, men vi må fortsette å gjøre vårt beste for å
holde feltskytingen i hevd. Det er bare å henge seg
på feltaktivitetene til vinteren.
Til slutt takker jeg alle lesere, og ikke minst de som
har bidratt til Østre Posten, for dette skytteråret og
ønsker velkommen til et nytt!
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Jubilanter:

70 år
15. februar Nils Hovde

Østre Posten gratulerer

For 50 år siden……

Oslo Østre Skytterlag fikk skytterkongen i 1961, i
og med at. Magne Landrø gikk til topps under
stevnet i Målselv, hvor han også hadde skive 1 i
omgangen.
Finn Amundsen fikk en ny Stangmedalje.

Hovedlaget, ved formann, Per Jorsett, fikk over-
rakt et helt nytt Østre-flagg fra Dameklubben
under Erterfesten i 1961, og
Magne Landrø fikk Østre Postens ærespremie.

Laget søkte etter ny banemester, og regnskapet
viste at ”båten så vidt bar” og at laget sto foran
mange utfordringer med en bane som forfalt.

Beste Østre skytter i 1961 var Finn Amundsen,
men et gjennomsnitt på 9,15. Flest skudd dette år
hadde Gunnar Ingebretsen med 925.

For 60 år siden……

Tradisjonen med Barnejuletrefesten på Østre ble
tatt opp igjen.

På generalforsamlingen ble det en stor diskusjon
om å ansette en lønnet sekretær. Styret fikk full-
makt til å benytte inntil kr 2000,- til ekstrahjelp
med kontorarbeid.

For nesten 100 år siden……

I 1912 begynte man byggingen av Østreheim.
(Østreheim sto der blokkene til Bundebygg i dag
står)

Fra innvielsen av gamle Østreheim i 1912

Jul Braathe, G.G. Skatteboe, Ole Chr. Degnæs,
H.N. Skjerven og Ole A. Jensen deltok i de
olympiske leker i Stockholm. Skatteboe kom
hjem med sølvmedalje fra lagskytingen.

København arrangerte det første Hoved-
stadsstevnet, hvor 13 mann fra Østre deltok.
Østre vant for første gang det verdifulle
Vandreskjoldet som i 1910 ble satt opp i lag-
konkurransen under Samlagsstevnet.
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Kjære Østrefolk,
Først vil jeg benytte anledningen til å takke for tilliten dere har gitt meg, ved å velge meg som styreleder
et år til. Jeg synes det er stort å få lede et av Norges største og beste skytterlag, og å få tilbringe fritida
min sammen med så masse fin ungdom (både yngre og eldre ungdom). Gleder meg også til det
kommende året som forhåpentligvis kun er fylt med sportslig suksess.
Som dere fikk med dere på generalforsamlingen er det ingen store nye prosjekter på gang på Østre. Nå
har taktekkerne såvidt begynt på taket, og om ikke lenge er dette ferdig tettet og klar for mange sesonger.
Det var på høy tid, vi oppdaget flere potensielle lekkasjeområder under riving av gesimsen i helga (12-13.
nov red.anm.). Flott at dette blir ordnet opp i.
Utenom dette blir det kun en litt utvidet dugnad før baneåpningen som krever litt mer av oss. Ellers ble det
som nevnt på generalforsamlingen oppfordret sterkt til å bidra med vasking og kafedrift, slik at vi har et
velstelt og godt fungerende anlegg å vise frem, både på trening og ved stevner. Dette regner jeg med ikke
blir noe problem.
Det har skjedd noen utskiftinger i styret for det kommende året. Noen går ut, noen kommer inn som
nyvalgte, og noen trer inn igjen i styret etter noen år på sidelinjen. Takk (så langt) til dere som går av, dere
har bidratt til mye positivt og vært med på å løfte Østre opp og frem. Takk også til dere som velger å bidra
i styre og stell, flott at dere tar utfordringen og blir med å forme Østre fremover.
I skrivende stund nærmer en hektisk førjulsperiode seg, med både Viken II og Østrestevnet 15M. Begge
stevnene krever, selv om de er innendørs, mye av oss. Det er mange vakter som skal fylles, vaffelrøre og
kaker skal bakes, og anlegget skal holdes vedlike i en slik travel periode. Håper vi også får noen sportslige
topplasseringer på disse stevnene. Det har vi kandidater til i mange klasser. Oslo Open arrangeres
samtidig med Østrestevnet, kanskje noen kliner til der også?
Lykke til alle sammen, vi ses på Østre. Til slutt ønsker jeg God jul og godt nyttår til alle.
Mvh
i

Styreleder har
ordet

Veteranenes mulighet til å velge klasse
I år har veteraner i V65 og V73 hatt muligheten til velge å skyte i V55 når de har ønsket det. Denne
muligheten var blant tema på skytterstyrets oktobermøte. I referatet kan vi lese at vedtaket ble som
følger:
”Veteranskytternes individuelle muligheter for å velge klasse fra stevne til stevne opphører fra 1.1.2012”.
Det betyr at man går tilbake til ordningen slik det var før. Skyter en i V65 eller V73 kan man velge å skyte
V55 ved årsskiftet, det valget er da gjeldende for hele året. Av våre skyttere er det Øivind Mørk som har
benyttet seg av muligheten i år, da han har vekslet mellom V73 og V55. Den muligheten mister han og
andre når vi går over til nytt år. Juniorenes mulighet til å veksle mellom J og kl. 4 endres ikke.
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Infosak til generalforsamlingen
I etterkant av generalforsamlingen tok styret opp sentrale momenter rundt vår daglige drift. Dette er så
viktig av vi refererer saken i sin helhet og ber om at alle legger seg dette på minnet.
”Oslo Østre skytterlag er et av landets største og mest aktive skytterlag. Vi har et stort og velfungerende
anlegg, som står til disposisjon for medlemmene så godt som hele året. Aktiviteten og det sportslige nivået
gjør at banen er i bruk mange dager i uken. Det er veldig bra, og slik det skal være. Men det koster.
Hvert år brukes det store summer på å drifte og vedlikeholdet anlegget, Vi bruker mer penger enn vi får
inn, og har gått med underskudd siden jeg kom til laget. Mye av dette er ting styret jobber med å redusere,
og mye kan hvert enkelt medlem bidra med. En av disse tingene er vedlikeholdet av anlegget vårt.
1) Kafeterian. Kafeterian er nok det største bidraget til den sosiale rammen på Østre. Jeg blant mange
setter utrolig stor pris på å ta en kaffe, kjøpe en vaffel, nyte en pølse eller bare diskutere skyting med de
som sitter i kafeen. Men for å ha den muligheten må noen stille opp å gjøre jobben. Gunlaug gjør en
fantastisk jobb, og skal ha mye av æren, men har ikke mulighet til å være der hver mandag og torsdag.
Styret har gitt Gunlaug i oppgave å sette opp en vaktliste for kafeteriaen for både inne og utesesongen.
Denne må da følges hvis kafeen skal opprettholdes. Hvis ikke ser vi ingen annen mulighet enn å stenge
kafeen på treningskveldene våre.
2) Vaskeliste. Slik bruken er på Østre nå, trengs det også å vaskes og ryddes ofte. Torborg har tatt over
ansvaret for vaskelistene, og lager ny liste fra nyttår av. Frem til da gjelder den gamle listen. Det samme
gjelder her vaskelisten skal følges, og lokale, garderobe og toalett skal vaskes etter oppsatt instruks.
Følges ikke dette, må det settes inn tiltak som f.eks redusere bruken av anlegget. Dvs korte ned på antall
treningsdager, stenge banen enkelte deler av uka/helga.
3) Vask/vedlikehold av 15M. Styret besluttet på forrige styremøte å ikke ha en låseansvarlig på 15M.
Ungdomsavdelingen låser opp og gjør klart 15M med utlån av lagsvåpen etc i sin “skytetid.” Dvs er du
avhengig av å låne lagsvåpen, trener du i tiden til ungdommene. Ansvarlig for ungdommene låser inn
lagsvåpnene etter endt ungdomstrening. Etter dette er det vanlig trening, og sistemann som forlater hal-
len, slukker lyset og låser hallen og
garderoben. Men også her trengs det
vasking. Her settes det opp en egen
vaskeliste med egen instruks. Det
samme gjelder her. Følges ikke denne
må styre innføre restriksjoner på
banen, og kanskje inndragelse av
nøkkel.
Dette høres nok strengt og alvorlig ut,
vil noen si. Men det er faktisk et felles
ansvar å holde anlegget vårt vedlike.
Vi har ingen fulltidsansatt som gjør
jobben for oss, dette er noen vi alle
bedriver med i fritida vår, og da må vi
også alle være med å bidra for at vi
kan fortsette med dette så lenge vi og
våre etterkommere ønsker det. Håper
dette er med på at vi sammen tar i et
tak for fellesskapet og for Østre.
Styret.”

Servering er en viktig miljøfaktor. Her har Arne Ånneland
kjøkkentjeneste på ett av onsdagsstevnene, mens Eirik Kristiansen
er kunde.
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Norske jaktdolker
I forrige nr. av Østre Posten, presenterte jeg noen norske jaktkniver og jaktdolker fra min samling. Jeg
velger å fortsette med 7 av mine fineste bruks- og stasjaktdolker fra 1800-tallet.
Dolk nr 1. Denne dolken fra ca 1860 - 70 er en solid bruksdolk fra Østlandet. Bladet 15 cm langt, er svakt
krummet og har de første 5 cm fra spissen en dobbelt slipt egg. For å få balanse, er dolken forsynt med
kraftige beslag og en 7,5 cm lang parerstang i jern. Skaftet er i beiset, polert bjerk. Den solide, fint sydde
lærsliren er forsynt med to store beslag i nysølv. Disse er igjen forsynt med en gravering av henholdsvis
en orrhøne i reir på øvre beslag, samt en orrhane i toppen av et tre, på det nedre.
Dolk nr 2. Her har vi en typisk jaktdolk fra ca 1850. Bladet er 12 cm langt og fra spissen er det en 4 cm
dobbeltslipt egg. Parerstang på 4,5 cm er i polert stål. Skaftet er skåret i buksbom med kanelerte riller og
et flott løvehode på toppen. Nedre bånd er i forgylt stål. Slire er i smidd stålblikk og "vinduer" dekket med
lær. En flott stasdolk, muligens laget av Jean Mette, Christiania.
Dolk nr 3. Dette er en kombinert bruks- og stasjaktdolk laget av Haakon Napoleon Blikstad (1857 - 1890).
Han jobbet som instrumentmaker i Trondheim. Bladet er 15 cm langt, signert, og har en 7,5 cm dobbeltslipt
egg. Parerstangen som er 8,5 cm lang, er laget i polert stål. Skaftet er laget for en stor hånd og er 13 cm
langt. Hele skaftet er utskåret i relieff og på toppen er det et løvehode med en jernring i munnen. Sliren er
i jern med to solide, smidde stålbeslag.
Dolk nr 4. Dette er en stasdolk og et bestillingsarbeid fra Christiania 1863. Knivmakeren tror jeg må være
en trønder. Bladet er 16,5 cm langt og er slipt på begge sider i full lengde. Den 9 cm lange rette parer-
stangen er laget i solid messing. Skaftet er av polert, beiset bjerk og forsynt med to store messingbånd.
Sliren er lager i et stykke messing med fremre og bakre vindu i lær. Forsiden har gravert våpenskjold med
adelskrone og skriften ERINDRING FRA NORGE. På baksiden er det gravert F.B. HEINZE CHRISTIANIA
1863. Forøvrig er hele sliren prydet med gravyre i akantus - ornamenter.
Dolk nr 5. En kombinert bruks- og stasdolk. Bladet er 17 cm langt og fra spissen er det en 4 cm dob-
beltslipt egg. Parerstangen, 7 cm, samt beslag på skaftet er laget i polert stål. Skaftet er av polert beiset
bjerk. Sliren er Toten - inspirert og laget av nysølv. Dolken er ikke signert og er antagelig laget på et større
verksted rundt 1900.
Dolk nr 6. Dette er den andre kombinerte bruks- og stasdolken i rekken, laget av Haakon Napoleon Blik-
stad. Signert blad, H.N.B. THRONDHJEM, 15,5 cm langt. Parerstang på hele 11 cm laget i forsølvet stål.
Skaftet er av sprekkfri hvalrosstann dekorert med jaktsener i norsk schrimshawteknikk. Framsiden av
skaftet viser en stor bjørn forfulgt av en løpende hund. Etter hunden kommer jegeren på ski med en lang
stav og gevær hengende skrått over ryggen. Baksiden viser en løpende hare med en junker i fullt
firsprang. I tillegg er det omslynget av akantusranker. Sliren er nydelig sydd av tykt lær og forsynt med to
kraftige spenner i nysølv.
Dolk nr 7. Jeg avslutter med denne sølvmonterte stasjaktdolken - en av de fineste i min samling. Bladet
er usignert, og måler 13 cm, parerstang, 6,5 cm, er i polert stål. Skaftet er i hvalross tann og hele 16,5 cm

Kuler og krutt med Kurt
Tekst Kurt Johannessen
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Varmepumpe
Vi har som kjent høye strømregninger, som styret er opptatt
av skal reduseres. Ett problem har blant annet vært at
panelovnene i garderoben på kalde dager blir skudd opp og i
farta når skytingen er over, så blir de ikke skrudd ned igjen.
Mye strøm går da bort til å varme et tomt lokale. Mange har
sikkert fått det med seg at panelovnene nå er borte og de er
erstattet med en varmepumpe.
Det er godt å se at vi har flere praktisk anlagte medlemmer,
for jobben ble gjort av Vegard Ånneland.
PS: Det er Arne Ånneland som har justeringskonsollen og
den er godt gjemt, dvs ingen andre skal røre varmepumpen.

langt. Framsiden av skaftet er skåret med akantus ornamenter i relieff. På toppen er det en liggende løve
4 cm. Alt er skåret ut i ett stykke og uten en mm sprekk i materialet. Sliren er sydd i sort lær og påmontert
beslag i sølv. Dolken er laget rundt 1890 - 1910.
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JULENS STATISTIKK
Som leserne vet har Østre-Postens julestatistikk blitt begrenset til å omfatte en oversikt over hvor mange
tradisjonelle beger (Stang, Stuper, 25 og 30 skudds trofeer) som gjennom årene har blitt vunnet av våre
medlemmer. Og tallene blir jo mer og mer imponerende for hvert år. Ikke mindre enn syv mann har sikret
seg mer enn 50 slike yndige små pokaler. I Bodø maktet Østres medlemmer å hente hjem ikke mindre
enn 49 beger - fordelt på 14 fra 25-skudden, 15 fra 30-skudden, 11 Stangbeger og 9 fra felthurtigskytingen.
Og da ser Østrelisten slik ut:

• Finn Amundsen 128
• Magne Landrø 93
• Kjell Haukedalen 59 (som Østremedlem)
• Arne Grøtting 54
• Stein Heggen 53
• Øivind Mørk 53
• Morten Landrø 52
• Gunnar Ingebretsen 37
• Rune Landrø 37
• Oddbjørn Nyhagen 37
• Trond Landrø 32

I julenummeret pleier vi også å se litt på landsskytterstevnets fremste profiler. Når det gjelder mester-
skapsstjerner leder Olav Medås fremdeles med 25, men i år gikk både Tor Erik Fossli og Arild Røyseth
opp i 22, mens Ola Tore Dokken ble fjerdemann som nådde 20-tallet. Her leder jo Magne Landrø av våre
med 19 stjerner, mens Finn Amundsen har 12 og Odd Sannes har 10. I Stang-statistikken topper Finn
Amundsen med sine 52, mens Dag Midthun kommer nærmest med 48. Lornts I. Sklet har 46, Jan Erik
Olbergsveen 44 og Kjell Haukedalen 42. På Østre-lista kommer Magne Landrø nærmest Finn med 35.

Fra
minnenes
bok
Av Per Jorsett

Ranking Standplass.no
Standplass.no har som kjent en ranking av kl.3-5 skyttere basert på Norges
cup og banen på LS. Vi har tidligere omtalt rankingen etter 1. runde av årets
Norges cup. Til høyre sees status ved årets slutt. Når vi ser på trenden så
peker det nedover for alle, bortsett fra et hederlig unntak i Helge Norberg,
som har avansert solid fra 200 til 78. plass. Vårt nye medlem Nils Thomas
Valand, har forøvrig avansert noen plasser i samme tidsrom. Sverre Brovoll,
Helene Engen og Tommy V. Storsveen har falt ut. Vi har nå 10 inne på lista,
best er fortsatt studentmedlem Charlotte Taanevig. At det går noe nedover er
helt naturlig, siden flere ikke har skutt noe eller skutt svært lite i år. Likevel, vi
satser på at vi ved neste sammenligning kan dra opp en mer positiv trend og
kanskje også får inn noen nye navn.

50 Charlotte Taanevig
56 Kurt Erik Bekkevold
70 Bjarne Muri
78 Helge Norberg
84 Lars Bugge
103 Nils Thomas Valand
156 Per Arve Strømstad
203 Jens Kristian Larsen
208 Eivind Rørhuus-Øie
238 Stian Eliassen



Skogsløp
Skogsløp med skyting er ikke store øvelsen for oss, den er rett og slett så liten at det som foregår lett blir
glemt bort. Det har dessverre skjedd noen ganger, så nå prøver vi å rette dette opp.

Klubbmesterskap 14. august
Sjeldent har det blitt satset hardere på arrangementet, når vi ser på
antall funksjonærer i forhold til deltagerne. Den 5 manns store arran-
gementskomiteen med Arne Ånneland og Tone Ytterhaug Sæther i
spissen fikk det travelt med rundetider, servering og skyting. Alt gikk
imidlertid godt unna og de kunne helt klart håndtert maaange flere
deltagere.

Løpstid Tillegg ligg+stå Sum
1 Freddy Vollebekk 17:54 2+2 21:54
2 Kurt Eirik Bekkevold 18:43 2+5 25:43

Norgesmesterskap under LS
En øvelse av NM i skogsløp ble arrangert LS. Det var øvelsen hvor
resultatet fra feltskytingen danner grunnlag for en jaktstart.
Vi hadde med en deltager i Nicolai Brodin. Han deltok i klasse eldre
junior. Fra felten hadde han med seg 24 treff og dermed 6 tilleggs-
minutter. Det ga et utgangspunkt klart bak resten av feltet, men god
fart i løypa førte han helt opp til 2. plass. Vinneren Ole Martin Erdal,
som tilhører norgeseliten i skiskyting, var det lite å gjøre med. Flott
innsats av Nicolai.
Eldre J: 2 Nicolai Brodin 30:35 (løpstid) + 6 min. tillegg: 36:35

Norgesmesterskap sprint 22. oktober,
Skarpskytten
Siste del av NM ble arrangert på Løvenskiold-
banen, øvelsene var sprint og stafett. Det ble skutt
på 200m banen, hvor 9 eller bedre var treff på
liggende og 7 eller bedre var treff på stående. Bom
ga strafferunde.
Med 3 min innskyting, våpenet liggende på
standplass under hele konkurransen og 3 runder i
en ca. 3 km lang løype i relativt lett terreng, var
terskelen for deltagelse så lav som den omtrent
kan bli for en slik konkurranse. Freddy Vollebekk
ble likevel vår eneste representant, men sett i lys
av resten av aktiviteten i år så var det mer som
forventet. Freddy stilte i senior kl. B og endte
noenlunde midt i feltet på en 7. plass.
Senior B: 7 Freddy Vollebekk 28.02 6 strafferunder

Nicolai Brodin ble nr. 2 i LS i kl. EJ,
her avbildet under KM felt.

Freddy Vollebekk ble klubbmester i Skogsløp med
skyting og var vår eneste deltager i NM sprint.
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Høstmanøveren 15. oktober
Der var økning i deltagelsen fra i fjor, men arrangørstaben har fortsatt rom til å ta unna flere skyttere, for
å ikke si langt flere skyttere. Skytingen foregikk på 100m og 200m, alle telte som en klasse. De som
normalt skyter kun ligg skjøt kneholdet liggende. Opplegget var ganske stramt med stor variasjon i
figurbruken: Hold 1: Pyramiden på 100m - ligg 60 sek, hold 2: trafikklys på 100m - ligg 60 sek (to skudd i
hvert lys - rød-gul-grønn), hold 3: Bilhjul 100m - ligg 50 sek (kun dekket var treff) og hold 4/5: dobbelthold
på 200m, 1/8 og 10/30V - 6 kne og 6 ligg på 2 min.
Det ble spennende i teten og det var stripa på 200m som ble utslagsgivende, da de tre beste fylte frem til
siste figur. Arne Grøtting tapte 1 og vant, da Kurt Eirik Bekkevold og Stein Heggen tapte 2. Kurt slo Stein
på rangering. De tre skilte seg ut. Ellers legger vi merke til rekrutten Jenny Aardalens innsats, med korte
skytetider og i et ganske krevende opplegg traff hun på alle holdene og endte på gode 19 treff. Kun ett
treff bak beste ungdomsskytter, som ble Christian Ytterhaug Sæther. Hun hadde også antall innertreff på
høyde med de aller beste.
Det var egen premiering for pyramiden hvor poengsummen telte. Pyramiden er en ca 14 cm høy trekant,
hvor 10'eren er i toppen. Endel slet med innskytingen og det ble heller tynt med poeng. Også her skilte 3
skyttere seg ut, nevnte Arne og Kurt samt Tore Johansen. Alle hadde vært tøff med høydeskruen. Tore
kom seg høyest i figuren, men dro på seg en bom, da ble Arne dobbeltvinner med sine 42p, 3 foran Tore
og 4 foran Kurt. Det betyr at lagsrekorden på Pyramiden fortsatt innehas av Anne-Lise Holstad etter sin
seier i fjor.

Resultater Høstmanøveren
1 Arne Grøtting (V55) 29/13
2 Kurt Eirik Bekkevold (5) 28/14
3 Stein Heggen (V55) 28/12
4 Tore Johansen (5) 25/12
5 Christian Y. Sæther (J) 20/3
6 Jenny Aardalen (R) 19/11
7 Fredrick Bjerke (5) 19/9
8 Marcus Moe (ER) 15/3
9 Arild Båheim (4) 12/3

10 Magnus Bjerke (J) 12/1

Resultater Pyramiden
1 Arne Grøtting 42
2 Tore Johansen 39
3 Kurt Eirik Bekkevold 38
4 Christian Y. Sæther 26
5 Stein Heggen 22
6 Marcus Moe 10
7 Fredrick Bjerke 7
8 Jenny Aardalen 3
9 Arild Båheim 0
9 Magnus Bjerke 0

Arne Grøtting kan beundre de to vandrepokalene som historiens første dobbeltvinner.
Jenny Aardalen skjøt meget godt i et opplegg som var krevende for R.
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Dugnad 29. oktober
Høstdugnaden på Sørum ble unnagjort på en fin dag i oktober. Oppgavene var rydding i skytefeltet og
gjennomgang av skiverammene, samt rydding og feiing. Bua mellom standplassene fikk også en etter-
lengtet runde med en vaskeklut.
Godt oppmøte og flott vær gjorde at all jobb ble gjort unna på rundt 3 timer. Det inkludert god tid til kaffe,
hvor det ble planlagt løst og fast om kommende feltsesong. Temaer som Skilagets skytinger, uttak til Øst-
landsmesterskapet ble diskutert.
Sesongen vil foregå etter velkjent mal. Det blir treninger og pokalskytinger på Sørum på utvalgte lørdager.
Det er tre pokalskytinger/konkurranser, inkludert klubbmesterskap grovfelt. Se terminliste på neste side.
Klubbmesterskap og samlagsmesterskap i Stang- og felthurtigskyting blir satt opp på vårparten. Felles-
påmelding til åpne feltstevner avtales etter hvert som sesongen skrider frem.

Startvansker er det ”alltid” med motorsag, Fredrick Bjerke (t.v) blir assistert av Eirik Ahdell, t.h, men så gikk det
unna.

Kurt Eirik Bekkevold svingte også motersaga, mens Arne Ånneland brukte en mer manuell metode..
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Terminliste Skilaget
Nedenfor er terminlisten for kommende feltsesong. Det er ikke helt avklart hvem som skal arrangere
samlagsstevnet og Viken II. Østlandsmesterskapet vil foregå i Oplandskretsen.
Lørdag 10. des 2011 Trening Sørum
Lørdag 7. jan 2012 Trening Sørum
Lørdag 14. jan 2012 Damenes pokal Sørum
Lørdag 4. feb 2012 Trening Sørum
Lørdag 25. feb 2012 Styrets krus Sørum
Søndag 4. mar 2012 Samlagsstevnet
Lørdag 10. mar 2012 Klubbmesterskap/Skilagets premie Sørum
Søndag 11. mar 2012 Viken II
Lørdag 17. mar 2012 ØM

Ett stort arrangementsår
Styreleder Eirik Ahdell er klar på at vi bør arrangere stevner. I
hovedsak fordi vi selv har mange skyttere som reiser rundt og
har glede av andres stevner. Da bør vi også gi noe tilbake. I
tillegg er stevner en god og ikke minst den morsomste måten å
skaffe inntekter på. Siste år kan vi trygt si at vi har bidratt som
stevnearrangør. Ser vi over perioden november i fjor til og med
banesesongen i år, så har vi vært gjennom et stort
arrangementsår. I følge oppstillingen til høyre har over 2400
skyttere deltatt på stevner vi har arrangert (Viken II felt var ett
fellesarrangement av samlaget).

Viken II 15m November 375
Østrestevnet 15m Desember 485
SM 15m Desember 64
SM 15m Februar 74
Viken II felt Mars 301
Norges cup Mai 770
Østrestevnet bane Juli 251
SM bane August 87

2407

Lukten av vaskemiddel har ikke vært kjent i bua på flere år, Eirik Ahdell gjorde noe med det. Nå er alt klart for
vinterens feltskyting på Sørum.



Av Tone Ytterhaug Sæther
I reportasjen om generalforsamlingen kan det leses at alle medlemmene i ungdomsutvalget fortsetter et
år til. Som leder håper jeg at det gode samarbeidet vi har i ledelsen av ungdomsavdelingen vil være en
inspirasjon og være med på å legge grunnlaget for mange flotte opplevelser for våre skyttere i det
kommende året!
Innendørssesongen er i full gang og deltakelsen på treninger og stevner er god. Det kan innimellom være
en krevende balansegang mellom skole, lekser, skyting og andre fritidsaktiviteter. Særlig i tiden frem til jul
varierer oppmøtet på treningene, og det synes jeg er bra! Skole og utdanning er viktig. Men jeg tror også
at en aktivitet som skyting kan gi positive ringvirkninger også i skolearbeidet. Stå på alle sammen i
perioden frem til juleferien!
Nytt i år er Østlandscup også på 15m. Innledende runde i cupen er skutt, og ungdommene gikk videre til
A-cupen etter trippelmatchen mot Ullensaker og Spydeberg. Spydeberg vant oppgjøret og Oslo Østre ble
nummer to. De som deltok fra Oslo Østre var Anders Madsen, Bjørn Tore Monsrud, Christian Ytterhaug
Sæther, Guro Hollund og Jan Ola Monsrud.
Som tidligere nevnt har vi startet et samarbeidsprosjekt med felttreninger sammen med de øvrige ung-
domsavdelingene i samlaget. Første treningen ble avholdt i slutten av oktober og samlet i alt 12 skyttere
fra Nordstrand, Skarpskytten og Oslo Østre. Det er terminfestet ytterligere to treninger før jul.
Når dette skrives er det like før det braker løs med Viken II 15m arrangement. Første helgen i desember
arrangerer vi Østrestevnet på 15m. Dette er våre to store stevner innendørs og vi er avhengige av stor
dugnadsinnsats for å få til slike store arrangementer. Alle foreldrene er viktige for å få dette til – tusen takk
alle sammen! Og til alle som skal skyte – lykke til!
Første helgen i januar arrangerer vi vår tradisjonelle treningssamling. Hold av fredag kveld 6. januar og
lørdag 7. januar allerede nå! Det blir foreldremøte i forbindelse med samlingen. Vi vil da gå gjennom
terminlisten for etterjulsvinteren samt diverse annen informasjon.
Jeg vil ønske dere alle en riktig god jul!

UNGDOMSAVDELINGEN

Noen av ungsommene som gjorde det bra under årets SM bane og deres faste støttespiller over flere år,
Oddbjørn Nyhagen. F.v Jan Ola Monsrud, Bjørn Tore Monsrud, Anders Madsen, Magnus Bjerke, Guro Hollund
og Oddbjørn.



Eirik Ahdell
Denne gang er det “Sjefen sjøl”, lagets dyktige og populære styreleder som
har fått i oppdrag å besvare våre 10 spørsmål. På generalforsamlingen
3. november ble Eirik nok en gang gjenvalgt som styreleder, noe vi med
sikkerhet tør si var et populært gjenvalg. Eirik kom til Østre fra “Nesje-
stranda & Skaala” skytterlag i 2004, der han vokste opp med skyting og var
en del av en stor skytterfamilie. Eirik ble raskt en viktig brikke i Østre-
familien, og som far så sønn, i 2008 overtok Eirik formannsklubba. I 2007
ble han også valgt inn i Samlagsstyret i Oslo. Eirik en meget habil skytter
– og et godt forbilde og læremester, spesielt for den yngre garde.

1 Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller første stevne?
Svar: Jeg var så vidt fylt 10 år. Det var på et feltstevne på Reinsfjell. Ble 17 treff med
kragminiatyren, og seier i klasse rekrutt. Husker jeg fikk en saltskje til 280 kroner som
gavepremie. Det glemmer jeg aldri.

2 Hvordan kom du i kontakt med Oslo Østre Skytterlag?
Svar: Kjente Stian (Eliassen red.anm) og Helene (Engen) fra skyte gruppa i Trondheim, og
det var de som vervet meg og Eivind (Rørhuus-Øie) da jeg flyttet nedover i 2004. I tillegg
kjente jeg Kurt fra sin tid i “Nesjestranda & Skaala”. Men det kunne fort blitt Nordstrand på
meg, siden broderen den gang var medlem der og vi begge bodde på Lambertseter. Kan
ikke si jeg angrer på valget i dag.

3 Hvor mange skudd skyter du i gjennomsnitt pr år?
Svar: Altfor lite.

4 Har du noen gang drømt om å bli skytterkonge?
Svar: Nei. Det kommer aldri til å skje, så det overlater jeg til noen andre.

5 Hvilken skytebane er din favorittbane?
Svar: Har nok "Glåmå" (Nesjestranda & Skaala) øverst der. Ikke den enkleste banen å skyte
på, men det er der har jeg tilbragt mesteparten av min skytekarriere. Østre er en god
nummer 2.

6 Har du drevet / eller driver du med noen annen form for idrett?
Svar: Var mye allsidig idrett i oppveksten, det var viktig å stille opp for aktiviteten i bygda.
Ble mest ski om vinteren og fotball sommeren.

7 Hva slags musikk hører du på?
Svar: Tja, det går mest i det som spilles på radio, typisk hitlistemusikk.

8 Hva er din favoritt mat?
Svar: Ingunns pasta-carbonari og mors pinnekjøtt til jul. Ellers er jeg vel mer glad i å lage
mat enn å fortære den.

9 Hvem ville du helst tatt med deg til en øde øy?
Svar: Spørs om Ingunn og Iver ville blitt så fornøyd om jeg tok de med til en øde øy, så jeg
svarer en gammel Mini. Da har jeg iallfall noe å skru på.

10 Hva er ditt beste LS-minne?
Svar: Landsskytterstevnet i Bodø i 1990. Var mitt første LS, og jeg kvalifiserte meg til finalen
på finfelten i kl. rekrutt med 28 treff. Fikk da lov til å låne skytterjakka og Sauern til storebror i
finalen, det var stort! Ble vel ikke så mange treff i finalen, men var stolt som bare det. 10 år
senere fikk jeg medalje på banen på samme arena. Spørs om Bestemorenga burde vært min
favorittbane.

VINTERENS PORTRETT



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 2010.

November
Valgkomiteen rapporterer igjen om en enkel jobb og på generalforsamlingen står igjen Eirik Ahdell som
styreleder i spissen for en lang rekke med gjenvalg. Det sier mye om stabiliteten i styre og stell når det
mest spennende er at Tone Ytterhaug Sæther bytter posisjon i styret og blir ny ungdomsleder etter Knut
Hollund, som fortsetter som utvalgsmedlem. Varamedlem Per Arve Strømstad blir nytt styremedlem etter
Tone. Ellers vedtas innføring av treningsavgift, vedlikehold av tak, ny sammensetting av Ordenskollegiet
og det sies nei til innføring av 5,56.
Det andre offisielle Viken II stevne på 15m går også
på Østre, denne gang stiller 375 skyttere (42 egne)
opp og egen samlagsskyting og avsluttende finaler
innføres. Vi kan notere oss en arrangements- og
resultatmessig suksess. Eivind Rørhuus-Øie ble
mester i kl. 3-5, avgjørelsen falt ved det siste
skuddet hvor hele 5 skyttere hadde mulighet til å
vinne, Arne Grøtting vant V55, Jens-Kristian Larsen
vant kl. 4 og Viken spesialisten Oddbjørn Nyhagen
ble nr. 2 i V73. Eivind og Jens-Kristian sørget også
for Oslo seier i samlagsskytingen, sammen med
Lars Bugge og Helge Norberg.

Desember
Helgen etter Viken II arrangeres Østrestevnet 15m
med 485 deltagere. Nedgang fra i fjor, men sammen
med Viken II og SM har vi 924 deltagere på 3 stev-
ner. Arrangementsavgiften og en formidabel innsats
på kjøkkenet gjør sitt til at kasserer Lars Bugge tar
førjulsstria med strålende humør.
Eivind Rørhuus-Øie kommer igjen til finalen i Nordstrands Oslo Open og blir igjen nr. 11, nytt av året er
finale for ungdomsklassene og Jørgen B. Elstad kommer til finalen etter å være best innledningsvis i ER,
til slutt ender han på 2. plass.
Samlagsstevnet går midt i desember, vi dominerer totalt og vinner alt utenom kl. 2, 16 av 19 medaljer blir
igjen på Østre. Samlagsmestere blir Bjarne Muri (kl. 3-5), Øivind Mørk (V55), Anders Madsen (R),
Christian Ytterhaug Sæther (ER) og Magnus Bjerke (J). Deltagelsen er på 64, bedre enn i fjor men fortsatt
noe lavt.
Ombudsmøtet vedtar å flytte stevnet til februar. Ellers er samlagets ombudsmøte også preget av gjenvalg,
alle fra vårt lag fortsetter i sine posisjoner; Håvard Larsen (ungdomslede/styremedlem), Arne Ånneland
(styremedlem), Eirik Ahdell (vara til styret) og Tore Johansen (revisor).

Januar
Ungdomsavdelingens tradisjonelle treningssamling ble avholdes første helgen i januar. Til sammen 13
skyttere deltar. På programmet er 15m skyting, spill, pizza, film og feltskyting.
I Akershusserien løfter Øivind Enggrav Østres bestenotering med bruk av Sauer til 450.
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November/desember var hektisk med store 15m
stevner, her er Bjørnar Y. Sæther i gang som
standplassleder.
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Februar
Klubbmesterskap 15m arrangeres og mestere blir Jens-Kristian Larsen (kl. 3-5), Arne Grøtting (V55),
Hans Holm Torgersen (R), Guro Hollund (ER), Christian Ytterhaug Sæther (J), Nils Hovde (V65) og
Oddbjørn Nyhagen (V73).
Samlagsstevnet går nå i februar, dominansen er ikke like stor som sist, men vi tar fortsatt godt for oss med
5 av 7 samlagsmestere og 12 av 19 medaljer. Mestrene våre er Jens-Kristian Larsen (kl. 3-5), Øivind Mørk
(V55), Anders Madsen (ER), Magnus Bjerke (J) og Oddbjørn Nyhagen (V73).

Mars
Klubbmesterskap grovfelt arrangeres og Kurt Eirik
Bekkevold vinner. Nytt av året er en egen jegerklasse
og Alexander Stanisic vinner. Klubbemestre på
finfelten blir Anders Madsen (ER), Magnus Bjerke (J),
Nils Hovde (V65) og Oddbjørn Nyhagen (V73).
SM felt blir resultatmessig likt fjorårets, med en grov-
feltmedalje i V55 og dominans på finfelten. Stein
Heggen er vinneren i V55 og mestere ellers blir Guro
Hollund (ER), Magnus Bjerke (J) og Øivind Mørk
(V73). Nær sagt som vanlig så vinnes begge
lagskytingene.
Oslo er arrangør av Viken II felt, drøye 300 deltar. Det
blir et meget godt mesterskap, vi får to mestere i Arne
Grøtting (V55) og Guro Hollund (ER), Eirik Ahdell
havner rett bak pallen på grovfelten, det blir også
stjerne til Lars Bugge på grovfelten. Øivind Mørk blir
nr. 2 i V73 og Tore Johansen vinner grovfeltens 30-
skudd. Anders Madsen, Guro og Magnus Bjerke
forsvarer fjorårets seier i finfeltens lagskyting.
Vi har med 4 skyttere i Østlandsmesterskap i felt-
skyting. Debutant Eirik Kristiansen blir vår og Oslos
beste skytter med 7. plass. For første gang arran-
geres også Østlandsmesterskap for finfelten. Vi har
med 9 skyttere på Oslos lag, Oddbjørn Nyhagen og
Øivind Mørk gjør det best med 2. og 3. plass i V73.
Det inngås en avtale med Norma, hovedtrekkene er
15% på ammunisjon og 10% på løp.

April
Vi har med to lag i Akershusseriefinalene, det blir
bronse i 1. divisjon og sølv i 3. divisjon.
Baneåpningen har et videre fall med deltagere når 33
møter opp. Lars Bugge vinner Dameklubbens pokal
og starter en imponerende rekke med pokalseire. Til
slutt ender det med 6. pokaler.
Med stor dugnadsinnsats rustes standplassene opp
både på 100m og 200m.

Lars Bugge (t.h) vinner de første pokalene, blir
mestvinnende og kan senere høre Sverre Brovoll
legge ut om prestasjonene på Erterfesten.

Håvard Larsen var standplassleder under KM
grovfelt. Anne-Lise H. Holstad kommenterer
anvisningen.
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Mai
Tore Johansen slår overraskende ut Kurt Eirik Bekkevold i finalen i klubbmesterskapet i felthurtigskyting.
Kurt vinner imidlertid Stangskytingen og sammenlagt pokalen. I SM i samme øvelser får Kurt revansje
med å slå Tore i finalen i felthurtigskytingen og Kurt blir nr. 2 på Stangen.
Vi arrangerer ett stevne i
første runde av Norgescu-
pen. Litt skuffende delta-
gelse med 770 skyttere,
men stevnet blir en arrange-
mentsmessig suksess, med
en grillkveld på lørdag som
”prikken over iʼen”. Beste
resultat blir Kurt Eirik
Bekkevolds 10. plass i
Asker.
I Østlandscupen trekker 1.
laget hard motstand i Tin-
gelstad borte, men går vi-
dere med ny lagsrekord på
2736. B-laget taper og ryker
siden ut i første runde av B-
cupen, mens ungdommene
og veteranene starter sin vei
som ender med finaler i
september.
Damenes pokal går allerede i mai og Lars Bugge vinner.

Juni
Bjarne Muri vinner klubbmesterskapet i kl. 3-5, uten at det er behov for å snakke om resultatene. Bedre
skyting i de andre klassene og klubbmestre blir: Stein Heggen (V55), Guro Hollund (ER), Magnus Bjerke
(J), Nils Hovde (V65) og Oddbjørn Nyhagen (V73).
I Viken II stevnet har vi med mange i kl. 3-5 finalen, men med en rekordhøy finalegrense på 343 er det

bare Lars Bugge som tar stjerne. Ellers mange gode resultater med Stein Heggens seier i V55 og 2. plass
til Magnus Bjerke (J) og Oddbjørn Nyhagen (V73). I lagskytingen for ungdom tar vinnerne fra Viken II felt,
Anders Madsen, Guro Hollund og Magnus Bjerke en dobbel med også å vinne banen. Seniorlaget tar 2.
plass etter å ha blitt slått på målstreken av Råde.
Magnus Bjerke tar den gylte medaljen i skytingen om Organisasjonsmedaljen.

Juli
Østrestevnet arrangeres første helg i juli med 251 skyttere, ett skikkelig fall i deltagelse. Stevnet innledes
dramatisk med at naboen kutter strømkabelen med et uhell. Det ordner seg til stevnestart, selv om
marginen er på fattige 15 minutter. En rutinert arrangørstab får stevnet godt unna. Bjarne Muri skyter 347,
samme poengsum som vinneren, men blir rangert til 7. plass. Helgens mann blir Jens-Kristian Larsen som
vinner Margrethekjeden med 149 på Østre og 150 på Løvenskioldbanen.
Andre runde av Norgescupen ligger an til å bli en skikkelig dårlig runde for oss, så slår Helge Norberg til
med bronsemedalje i Røvassdalen, Bjarne Muri er ikke langt bak på 6. plass.

Norgescupen ble arrangert med stor innsats av medlemmene.
F.v Arne Grøtting (så vidt synlig), Mads Sørli, Trond Holstad og Sverre Brovoll
driver skivevedlikehold.
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August
Våre 39 deltagere opplever et godt landsskytterstevne, været spiller også på lag, slik at minnene fra 10 år
tilbake bleknes.
Arne Grøtting blir tidenes V55 skytter da han vinner baneskytingen for tredje gang. Kurt Eirik Bekkevold
tar vår andre medaljeplassering på banen med sin stjerne. Eller på banen har vi 11 finalister. Vi står frem
som et feltskytterlag med 6 medaljer/stjerner. Guro Hollund tar sin 3dje ungdomsmedalje i LS, med 6.
plass i ER, Magnus Bjerke blir plassen bedre i J og får også medalje. På grovfelten får vi 3 medaljevinnere
i Per Arve Strømstad, Aslak Hollund og Tore Johansen, mens Bjarne Muri tar stjerne. Ellers har vi 5
finalister.
Summerer vi opp antall finalister på banen og
felten i kl. 3-5 så er vi klart tet med 17 finale-
plasser. Nærmeste lag har 12, nå er vi riktignok
et av lagene med flest deltagere, men det gir
likevel et bilde på gode lagmessige resultater.
I samlagsskytingene blir det rene Østrelaget for
ungdommene best med 16. plass. I lagskytin-
gen for senior er vi med i tetkampen og ender
på en flott 6. plass med Helge Norberg, Tommy
V. Storsveen og Kurt Eirik Bekkevold.
Lagmessig er stevnet meget godt. I alt 64 begre
eller minnemedaljer tas, vi får 24 finaleplasser
og det tas 7 medaljer/stjerner. Målt i forhold til
deltagelse blir det et av våre beste LS på lenge.

To stykker i et rolig øyeblikk under LS. Tone Y. Sæther og
hunden til familien Røed Ramstad.

Arne Grøtting med blomster medalje og Presidentens trofe etter seieren på landsskytterstevnet.
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Jens-Kristian Larsen droppet LS til fordel for junior-EM i match, tilbake igjen blir han suveren vinner av SM
bane. Nærmest kommer Øivind Enggrav. Vi dominerer stort med å ta 12 av 19 medaljer og får også 3
mestre til, de er Guro Hollund (ER), Magnus Bjerke (J) og Oddbjørn Nyhagen (V73).
Siste Norges Cup runde går Trøndelag. Bare 6 skyttere tar turen, Kurt Eirik Bekkevold tar beste plassering
med 22. plass i Selbu. Sammenlagt får vi 5 skyttere inn på poenglisten. Helge Norberg plasseres seg best
på 42. plass, poengvinnere ellers er Kurt, Lars Bugge, Bjarne Muri og Charlotte Taanevig.

September
I Østlandscupen holder A-laget ”semi-
finaleuflaks” seg da, cupen desidert
beste lag blir motstander i semifinalen.
Det blir et oppskriftsmessig tap, men
laget klarer seg bra og ryker ut med
semifinalens nest beste resultat.
Veteranene skyter finale i veterancupen
og blir nr. 3. Ungdommene skyter seg til
finale i Østlandscupen for første gang
på 10 år. I finalen tar de en flott 2. plass.
Ø-cupen gir oss også to nye med-
lemmer i 350-klubben. Etter å ha vært
nær flere ganger blir det endelig 350 på
Anders Madsen i semifinalen. Mer
overraskende inntreden i klubben er for
Bjørn Tore Monsrud, som gjør det på en
av de mer spektakulære måtene vi har
sett av en Østreskytter. Finalen er
stedet, med 250 med ekstraskudd pga
røket tennstempel blir han ankermann
og avslutter likegodt med 100 og 9 innertiere.
De siste interne skytinger gjøres unna, Stein Heggen blir Erterkonge, Jens-Kristian Larsen blir skytter-
høvding. Baneavlutningen samler labre 28 skyttere til en 15-skudden, men stemningen er god.
Sesongens siste utendørs skyting er feltskytingen Høstmanøveren på Østre. Arne Grøtting vinner både
sevle Høstmanøveren og pyramideskytingen.

Oktober
Måneden for pause og forberedelser til 15m sesongen, de første forberedelsene til feltsesongen gjøres
også unna.
Erterfesten arrangeres på tradisjonelt vis. Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildeles høyst velfortjente
Hederstegn. Arne Grøtting hedres med Østre Postens ærespremie.
Det dras i gang en stevneserie. Serien har alternative skyteprogram, kalles Onsdagsserien og går over
seks stevner med siste stevne i mars neste år. Første stevne samler nær 100 deltagere. I det hele tatt er
det flere 15m stevner i måneden, enn noen gang før.

November
Skytteråret avsluttes med generalforsamling. Nedgang i aktiviteten eller ikke, det er fortsatt mye å skrive
om.

Årets skytterhøvding Jens-Kristian Larsen
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Finalen i Østlandscupen for R-J var ett av årets høydepunkt og spesielt den avsluttende anvisningen til Bjørn
Tore Monsrud. Stående f.v mor til Jonas Johansen, Anders Madsen, Christian Y. Sæther, Tom Monsrud, Jan
Ola Monsrud, Jonas Erikesen og sittende f.v Jonas Johansen, Guro Hollund og Bjørn Tore Monsrud.

Aslak Hollund best i kl.4 på plassiffer i LS
Det deles som kjent ut trofe til den med best plassiffer i kl.3-5,
kl. 2 og kl. 1 i bane og felt under LS. Det er ingen egen premie
for kl. 4, men når vi studerer plassifferlisten for kl. 3-5 så ser vi
at Aslak Hollund er beste 4. klassing. Han endte på 66. plass
blant de 87 som skjøt begge finalene.
Vi hadde for øvrig med to skyttere til på denne listen. De to var
Bjarne Muri på 37. plass og Tore Johansen på 50. plass.
Øivind Enggrav var også kvalifisert for begge finalene, men
valgte hjemreise fremfor feltfinalen.
Beste plassiffer plassering sto Tone Ytterhaug Sæther for. Hun
ble 26. beste 2. klassing blant totalt 332 skyttere. Aleksander
Dahl kom på 84. plass og Trond Landrø på 157. plass.
I kl. 1 kom Bjørnar Ytterhaug Sæther på 45. plass og Knut
Hollund på 113. plass, av i alt 162 skyttere.
Bildet: Team Hollund hadde et godt LS, med medalje både til
Aslak og Guro. Far sjøl var mest opptatt i støtteappartet, men
fikk med seg ett beger.
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Sportslig satsing 2011-2012
Av Bjørnar Ytterhaug Sæther

Mørket har senket seg og gradestokken kryper nedover…. Det er kjennetegnet på at vinteren nærmer seg.
Det er også kjennetegnet på at innendørssesongen har begynt. Som tidligere sagt så har planene vært å
få på plass en fast trener i gjennom hele denne perioden. Dette har vi greid. Espen - Berg Knutsen har
sagt seg villig til å være trener gjennom hele vinteren og våren. Han kommer til å være hos oss den andre
tirsdagen i måneden frem til og med april. På hver av disse tirsdagene vil et tema bli gjennomgått. På møte
i sportslig satsing 8. november, ble vi enige om at følgende tirsdager og temaer:

13.12.11 Kne 13.03.12 Sikte/Avtrekk/Puste
10.01.12 Stå 10.04.12 Teknikk baneskyting + hodet
14.02.12 Liggende

Vi tar også sikte på å få inn en ekspert på våpen i løpet av vinteren og våren…
Vi har også en mulig opsjon på en trening til i mai, med tanke på ” omgangsskyting ”.
Vi kommer til å faste treninger de øvrige tirsdagene også. Det er spesielt hyggelig for meg å registrere at
vi nesten fyller alle skivene (15 stk.) i sportslig satsing. Det viser at å satse på dette var riktig.. Jeg ser
frem til en spennende innendørssesong og håper at dette arbeidet kommer til å bære frukter…
Vi med dette få ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år
Dagens motto: Never let a win get to your head, or a loss to your heart.

Onsdagsserie
Denne innendørssesongen har vi
dratt i gang en serie stevner, som
går under navnet Onsdagsserien.
I serien inngår det 6 stevner. Alle
med alternative skyteprogram,
som utvidet innendørsprogram,
½-match og utendørsprogram.
Det skytes to stevner av hver kate-
gori og det beste av hver regnes
sammen for å kåre sammenlagt
vinneren og andre premievinnere.
Målet med serien er blant annet å
ha konkurranse tilbud på 15m,
hvor også liggende skyting er
med. Stevnene gir også fine
inntekter. Tre stevner går i år og
tre til vinteren. De første stevnene
har vært populære med fulltegnet
påmelding. Initiativtagere til se-
rien og administratorer er Per
Arve Strømstad, Sverre Brovoll
og Helge Norberg.

Bildet: Ove Hagen fra Megalink (sittende) var innom før 15m konkurran-
sene startet og oppgraderte systemet. F.v Knut Hollund, Per Arve Strøm-
stad, Sverre Brovoll og Helge Norberg, sjekker ut ny funksjonalitet.
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Østlandscup 15m
Østlandscup på 15m er en ny konkurranse med Blaker som initiativtager og arrangør. Det er to cuper, Cup
1 for klassene som ikke skyter stående og Cup 2 for klasse 3-5. I begge cupene skal lagene bestå av 5
skyttere og i Cup 1 må minst 2 av skytterne skyte DFS-program med knestående. Cup 1 er altså en cup
med deltagere fra R, ER, J, kl. 1, kl. 2, V55, V65 og V73.

Ø-cup 2: B-laget - 1. runde 10. nov
Alle matchene i 1. runde av cup 2 (kl. 3-5) var trippelmatcher
hvor de to beste går videre. B-laget møtte Skarpskytten og
Kongsberg på Idrettshøgskolen. Det viste seg at laget gjorde det
enkelt for Skarpskytten og Kongsberg. Det ble hele 24p opp til
Skarpskytten som ble nest best.
Det var bare Sverre som kunne si seg fornøyd med sine 242.
Det beste han har skutt på lenge, selv om han nok tenker litt på
7'eren som skvatt ut på grunnlagets første skudd.
Det arrangeres også B-cup og så da er det bare å satse videre
der.

Skarpskytten 1195 - Kongsberg 1202 - Oslo Østre B 1171
Sverre Brovoll 242 Kurt Eirik Bekkevold 239 Tore Johansen 232
Lars Bugge 230 Henrik Oppen 228

Ø-cup 2: A-laget - 1. runde 15. nov
Trippelmatchen for A-laget var mot Blaker og Eidsberg på Blakers bane. Det ble en 2. plass i feltet, 3p bak
Blaker og 7p foran Eidsberg.
Dermed ble det avansement med, vi får vel si, noe moderate resultater. Nils Thomas var klart best av våre
med 243, mens resten la seg pent samlet høyt på 30-tallet.

Blaker 1197 - Oslo Østre A 1194 - Eidsberg 1187
Nils Thomas Valand 243 Jens-Kristian Larsen 239 Per Arve Strømstad 238
Øivind Enggrav 237 Helge Norberg 237

Ø-cup 1: 1. runde 15. nov
Det var noen trippelmatcher i cup 1. Vårt lag var med i en av
dem da de møtte Ullensaker og Spydeberg hos Ullensaker. Vi
stilte med et ungdomslag og sikret avansement med god margin
da det ble 2. plass i matchen. Bjørn Tore som kom med i 350
klubben i sommerens siste stevne var best på laget med 250. Vi
ser også at Guro Hollund endte på 237. Vi vet ikke hva som var
årsaken, men ett skudd for lite er sannsynlig.

Ullensaker 1207 - Oslo Østre 1223 - Spydeberg 1232
Bjørn Tore Monsrud 250 Jan Ola Monsrud 247
Anders Madsen 246 Christian Y. Sæther 243
Guro Hollund 237

Sverre Brovoll skjøt godt og ble best på
B-laget.

Bjørn Tore Monsrud skjøt 250 i 1. runde i
Ø-cup 1
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Akershusserien
Akershusserien er et flott tiltak med hensyn på å få god og mye konkurransetrening i stående og så er det
også hyggelig å få treffe skyttere fra andre lag. I år igjen satser vi friskt på serien og har med 4 lag.
To av lagene er i 1. divisjon og de skyter 45 skudd. Stammen i disse lagene vil naturlig nok bli utgjort av
5. klasse skytterne. Videre har vi ett lag i 3. divisjon og ett i 4. divisjon. De skyter 30 skudd. Profilen til 4.
divisjonslaget vil være noe yngre enn 3. divisjons laget.
Tre runder skytes før jul og 4 etter, så er det avsluttende finaler ut i
mars. Nedenfor har vi resultatene fra 1. runde.

1. divisjon – 1. runde
Som i fjor var 1. runde i 1. divisjon et lokaloppgjør i mellom 1. og 2.
laget. Det ble en oppskriftsmessig seier til 1. laget som gjentok fjor-
årsresultatet på 1772. Det er også kun 1p bak lagsrekorden og en
lovende start på serien. 2. laget slo av en del poeng og endte på
1742. Vi får tro at de kan heve seg mer etter hvert, det er jo en og
annen skytter i bakhånd.
Oslo Østre 1 1772 - Oslo Østre 2 1742
1. laget:
Nils Th. Valand 446 Per Arve Strømstad 443
Jens-Kr. Larsen 442 Øivind Enggrav 441
2. laget:
Helge Norberg 446 Kurt Eirik Bekkevold 440
Sverre Brovoll 430 Tore Johansen 426

3. divisjon – 1. runde
3. laget fikk en dramatisk, men en god start på serien. De møtte
Kisen 3 borte og det ble en så knepen seier som det er mulig å få
til. Kun 1p skilte lagene etter de til sammen 120 skuddene. Styre-
lederen selv, Eirik Ahdell tok ansvar og var best på laget med 293.
Det er også godt å ha en Arne Grøtting som fortsatt henger godt
med på stående. Men, en 1p seier tas av alle på laget og Freddy
Vollebekk og Arne Ånneland bidro i høyeste grad da de skjøt opp i
mot sitt aller beste. Begge var bare 1p bak sin bestenotering i
serien.
Kisen 3 1138 - Oslo Østre 3 1139
Eirik Ahdell 293 Arne Grøtting 289
Freddy Vollebekk 279 Arne Ånneland 278

4. divisjon – 1. runde
Fjerdelaget var sist ute av våre lag i 1. runde og også de fikk en god
start på årets serie. I en spennende match mot Høland/
Bjørkelangen ble det til slutt en knepen 4p seier. Best på laget og
kveldens beste ble Magnus med 290.
Høland/Bjørkelangen 829 - Oslo Østre 4 838
Magnus Bjerke 290 Kjetil Jansen 282
Nicolai Brodin 261

Helge Norberg var best da 1. og 2.
laget møttes. Nils T. Valand var like
god, men er så nyinnmeldt at vi ikke
har fått bilde av han.

Eirik Ahdell skjøt 293 for 3. laget.

Magnus Bjerke var matchens beste i
4. lagets match.
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Erterfesten 15. oktober
Noen forfall i siste liten gjorde at i underkant av 40 gjester satte seg til bords for årets Erterfest. Hyggelig
at så mange stilte opp, men det er fortsatt god plass for flere.
Erterfesten foregikk etter velkjent mønster fra Kongens skål etterfulgt av nasjonalsangen til premieutdeling
med etterfølgende dans.
Under middagen ble lagets hederstegn tildelt Arne Ånneland og Eirik Ahdell av ordenskollegiet, tildelingen
foregikk til stående applaus. Selv om begge var overrasket over tildelingen, så var det selvfølgelige
tildelinger for resten av forsamlingen. Begge har gjort en stor innsats, først og fremst på den administrative
siden.
Arne leder eiendomsutvalget. Hvor han, sammen med Marit Jorsett, har brukt og bruker mye tid på våre
eiendomssaker, som ofte er tunge saker. Med det avlaster han styret, som kan bruke mer tid på lagets
drift, siden de vet at disse sakene hånd-
teres på beste måte. Arne stiller også
opp på alt av dugnader og leder også de
fleste av dem. Han begynte sin skytekar-
riere som godt voksen og er å se på
stevner året rundt og omtrent overalt.
Det er moro å se at han er i stadig fram-
gang.
Eirik er styreleder på 4de året og leder
lagets omfattende virksomhet meget
godt og for medlemmene, på en betryg-
gende måte. Selv om han har hatt og har
med seg mange dyktige i styret, er det et
stort ansvar å være leder av Oslo Østre.
Vi har et stort anlegg som må driftes,
mange eiendomssaker og ikke minst stor
sportslig aktivitet året rundt, f.eks så er vi
blant lagene med fleste deltagere i LS og
noen ganger de siste årene har vi også
vært største lag. Eirik har også hatt hånd
om flere av de store arrangementene
Oslo har hatt de siste årene som Viken II
og ØM i felt, samt at vi selv har hatt store
arrangement som Norges cup bane og
Viken II 15m. Erik har ikke fått lagt ned
så stor sportslig innsats de siste årene,
men er med innimellom og glimter til med
gode resultater, som da han ble nr. 4 i
Viken II felt i år.
Til slutt legger vi til at begge er involvert i
styret i Oslo skyttersamlag og bidrar til
miljøet med en positiv og humørfylt
væremåte. Dette er uten tvil velfortjente
hederstegn og vi håper vi får nytte av
deres innsats også fremover.

Over: På vegne av Ordenskollegiet tildelte Eirik Ahdell Heders-
tegnet til Arne Ånneland. Eirik rakk knapt å sette seg før han fikk
tildelt Hederstegnet, denne gang av Øivind Mørk på vegne av
Ordenskollegiet.
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Østre Postens redaksjon benyttet anledningen til å
tildele Arne Grøtting Østre Postens ærespremie. Det
for 24de gang siden første tildeling i 1948. Begrun-
nelsen er glimrende sportslige prestasjoner, spesielt
i V55 siden han gikk over til klassen i 2005. Han har
tatt banemedalje i V55 på LS hvert eneste år fom
2005, hvorav 3 er for seire. Han er den eneste med
3 seire og kan kalles tidenes V55 skytter. I tillegg
kommer 2 feltmedaljer fra LS, 10 Viken II medaljer i
alle disipliner (bane, felt og 15m) hvorav 9 er for sei-
re og 10 SM medaljer i alle disipliner. Arne har også
vært i lagets styre og er stadig en ivrig dugnads-
deltager. Tilslutt så legger vi til at Arne kan sies å ha
et stabilt godt humør og leverer stadig morsomme
kommentarer. Av applausen som fulgte tildelingen
var det ikke mye tvil om at forsamlingen syntes redaksjonens tildeling var på sin plass.

Østre Postens redaktør Tore Johansen (t.v) og
redaksjonsmedlem Sverre Brovoll (t.h) tildelte Arne
Grøtting Østre Postens ærespremie.

Over t.v Audun Holm Torgersen fikk litt på etterskudd beviset for sitt medlemskap i 350-klubben.
Over t.h Stein Heggen holdt trontalen. Ned t.v fjorårsvinner Øivind Mørk overrakte Dammenes pokal til årets
vinner Lars Bugge. Nede t.h To blad Kurt, Kurt Johannessen som overrakte Kurts premie til Kurt Eirik
Bekkevold for beste kl. 3-5 skytter på LS bane.
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Over: Hovedlagets premievinnere, bak f.v Lars Bugge, Kurt Eirik Bekkevold, Morten Musiol, Stein Heggen,
Oddbjørn Nyhagen, Arne Grøtting, Arild Båheim og Anne Grimstad. Foran f.v Sverre Brovoll, Bjørnar Y.
Sæther, Bjarne Muri, Jens-Kristian Larsen. Eirik Ahdell, Nils Hovde og Tore Johansen. Det er for øvrig lett å se
hvem som var mestvinnende.
Under: Skilagets premievinnere, bak f.v Stein Heggen, Arne Grøtting og Øivind Mørk. Lars Bugge, Morten
Musiol, Oddbjørn Nyhagen, Arild Båheim og Anne Grimstad. Foran f.v Bjarne Muri, Kurt Eirik Bekkevold, Nils
Hovde, Tore Johansen og Sverre Brovoll.



Vi minner om ammunisjonsavtalen med Norma

Avtalen er enkel og grei. Norma yter 15 % på all ammunisjon og ladekomponenter.
Avtalen gjelder ikke bare ammunisjon. Det gis også 10 % på løp, våpendeler og annen
skyterekvisita. Dette på den til enhver tid gjeldende skytterlagsprislisten.

Bestilling kan skje på flere måter og ammunisjonen hentes på Normas lager:
Jølsenveien 26, 2000 Lillestrøm, evt sendes til enhver tid gjeldene fraktbetingelser.

Ordretelefon: 22 07 13 00
Faks: 22 07 13 01
E-post: ola.tore.dokken@norma.as

Kjøp av lagsammunisjon skal gjøres av:
Tone Ytterhaug Sæther for ungdomsavdelingen og Kjell Karlsen for jegergruppa.

Ammunisjonsavtale
med Norma

15 % på ammunisjon og
ladekomponenter

10 % på løp

NORMA
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Generalforsamling 3. november
Det var kun de faste postene som sto på agendaen og generalforsamlingen ble unnagjort i underkant av
2 timer, inkludert en god benstrekk og kaffepause.
Styreleder Eirik Ahdell måtte melde forfall og kasserer Lars Bugge ledet generalforsamlingen. Sekretær
Sverre Brovoll kom som vanlig med en utfyllende årsberetning. Den viser at vi har nedgang i aktiviteten,
men det er fortsatt mange og ikke minste meget gode prestasjoner å berette om. Året har også vært
preget av flere store stevnearrangement. I sum har vi fortsatt høy aktivitet og det er mange som engasjerer
seg i lagets virksomhet. Lars gikk igjennom resultatet og budsjettet. Begge deler var som vanlig oversiktlig
satt opp. Med en god gjennomgang kom det få kommentarer og både resultat og budsjett ble vedtatt. Av
tallene ser vi forøvrig lett at vi har et stort anlegg å ta vare på, postene for strøm, vedlikehold og anleggs-
kostnader trer godt frem. For det sportslige så settes posten sportslig satsing godt opp i forhold til siste
års forbruk, men det må sies at siste års forbruk var lavt. Det avsettes fortsatt gode midler til ungdoms-
avdelingen og cup-/lagskytinger.
Tore Johansen ledet valget på vegne av valgkomiteen og kunne også i år fortelle om en enkel jobb. Det
ble da også mye gjenvalg, noen endringer kom imidlertid. Nestleder Arild Båheim ønsket å trekke seg og
han ble erstattet av varamedlem Helge Norberg. Skilagsleder Kurt Eirik Bekkevold ønsket også å trekke
seg og som hans erstatter fikk vi et styre comeback av Stein Heggen. Stein satt i styret i perioden 2004-
2008, de to første årene som styreleder. Ellers ble styret gjenvalgt. Vi fikk et helt nytt sett med varamed-
lemmer, siden Anne Lise Holstad og Vidar Hofseth ønsket å trekke seg. De nye er Kurt Eirik Bekkevold
som fortsatt vil engasjere seg i styre og stell, Heidi O. Grimstad som var i valgkomiteen og Arne Grøtting
som også gjør et comeback i styresammenheng. Han var styremedlem i 1995 og 2004-2005.
For de resterende valgene av ungdomsutvalg, Skilag, revisorer, redaksjonskomite, jegerleder, valgkomite
og Ordenskollegium, ble det gjenvalg over det hele, med to unntak. Morten Musiol erstatter Heidi O.
Grimstad i valgkomiteen og Stein Heggen erstatter Bjørn Granberg i Ordenskollegiet.
I alt viste generalforsamlingen av lagets drift er god og at vi fortsatt har god kontinuitet i alle aspekter av
lagets drift, fra eiendomssaker til det sportslige.

De to nye styremedlemmene, t.v ny nesteleder Helge Norberg og ny Skilagsleder Stein Heggen.
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Protokoll: Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag,
Hovedlaget og Skilaget, 03.11.2011

Åpning
Lagets 124. ordinære Generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler.
Kasserer Lars Bugge åpnet Generalforsamlingen, 23 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. 19:10

Valg av representanter til å undertegne protokollen
Tore Johansen og Stein Heggen ble valgt til å undertegne protokollen.
Agenda var som følger:
1. Årsberetning
2. Regnskap 2011
3. Medlemskontingent
4. Budsjett 2012
5. Valg

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

2. Regnskap
Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2011.
Driftsregnskapet viser er et resultat på -789 986,59 kr mot budsjettert -1 484 750,00 kr. Av dette utgjør
avskrivninger 584 640,00 kr. Kontantstrømmen var -205 346,59 kr.
Hovedårsaken til differansen mellom resultat og budsjett er at det var budsjettert med utgifter til tekking av
tak, men at arbeidet ikke er blitt gjort i dette regnskapsåret.
Revisor Nils Hovde leste opp revisjonsberetningen, og anbefalte at regnskapet godkjennes
Vedtak: Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2011.

3. Medlemskontingent
Styrets forslag: Medlemskontingenten for 2012 forblir som i 2011.
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Medlemskontingent for 2012: 350,00 kr.

4. Budsjett 2012
Kasserer Lars Bugge presenterte styrets forslag til budsjett for 2012.
Forslaget budsjetterer med et underskudd på 1 312 000,00 kr. og med en kontantstrøm på
-718 250,00 kr. Hovedutgiften er 550 000,00 kr. i anleggskostnader, som skal gå til tekking av taket.
Vedtak: Generalforsamlingen godkjente forslaget til budsjett.
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5. 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: Helge Norberg Ny, valgt for to år
Kasserer: Lars Bugge Gjenvalg
Sekretær: Sverre Brovoll Ikke på valg
Styremedlem: Per Arve Strømstad Ikke på valg
Leder ungdomsutvalg: Tone Ytterhaug Sæther Gjenvalg
Leder skilaget: Stein Heggen Ny
1. vararepresentant Kurt Eirik Bekkevold Ny
2. vararepresentant Heidi-Iren O. Grimstad Ny
3. vararepresentant Arne Grøtting Ny
Medlemmer ungdomsutvalg: Jon Holm Gjenvalg

Tom Monsrud Gjenvalg
Knut Hollund Gjenvalg
Espen Madsen Gjenvalg

Utvalgsmedlemmer skilaget: Eirik Kristiansen Gjenvalg
Tore Johansen Gjenvalg

Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen Gjenvalg
Revisorer: Nils Hovde Gjenvalg

Tommy V. Storsveen Gjenvalg
Vararepresentant: Tore Johansen Gjenvalg
Redaksjonskomité: Tore Johansen Gjenvalg

Marit Jorsett Gjenvalg
Sverre Brovoll Gjenvalg

Valgkomité: Øivind Enggrav Gjenvalg
Tore Johansen Gjenvalg
Morten Musiol Ny

Ordenskollegium: Eirik Ahdell (Leder) Ikke på valg, styreleder
Finn Amundsen Ikke på valg, æresmedlem
Per Jorsett Ikke på valg, æresmedlem
Magne Landrø Ikke på valg, æresmedlem
Øivind Mørk Ikke på valg, æresmedlem
Arne Grøtting Gjenvalg
Stein Heggen Ny

Der hvor ikke annet er beskrevet er funksjonstiden 1 år.

Avslutning
Kasserer Lars Bugge takket for oppmøtet og hevet møtet kl. 20:58

Sverre Brovoll Tore Johansen Stein Heggen
Referent



Klasse 3-5
Eivind Rørhuus-Øie
1 gylt Viken II 15m, Oslo Østre
Bjarne Muri
1 gylt Samlagsstevnet, Oslo Østre
Jens-Kristian Larsen
1 gylt Samlagsstevnet, Oslo Østre
2 sølv Førjulsstevnet, Høland/Bj.
3 sølv Innendørsstevnet, Fredrikstad
Kurt Eirik Bekkevold
2 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
2 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
Per Arve Strømstad
3 bronse Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 gylt Kveldsstevnet, Rakkestad
Helge Norberg
1 gylt Romjulstreffen, Åsheim
2 sølv Kveldsstevnet, Rakkestad
Charlotte Taanevig
1 gylt 3. Karusell, Lyngdal
Lars Bugge
3 bronse Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
Klasse 4
Jens-Kristian Larsen
1 klasse Viken II 15m, Oslo Østre

1 klasse Samlagsstevnet, Oslo Østre
Heidi-I. O.Grimstad
1 klasse Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse 3
Freddy Vollebekk
1 klasse Samlagsstevnet, Oslo Østre
Anne-Lise H. Holstad
1 klasse Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse 2
Anne Grimstad
1 sølv Førjulsstevnet, Blaker
Klasse 1
Egil Morten Elstad
1 klasse Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 sølv Trippelstevnet, Kongsberg
1 sølv 15m-Stevnet, Søndre Modum
1 sølv Kveldsstevnet, Fiskum
Bjørnar Y. Sæther
1 sølv Haldenstevnet 15m, Halden
1 sølv Supermatch, Asker
Klasse V55
Arne Grøtting
1 gylt Viken II 15m, Oslo Østre
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Medaljeoversikt
Vi fortsetter med en komplett medaljeoversikt for årets sesong, igjen påpeker vi at dette er ført etter beste
evner. Det er mange stevner rundt omkring og vi blir ikke overrasket om en og annen medalje er uteglemt.
Det er vel heller slik at det er et lite under hvis alt stemmer. Vi har tatt med alt av medaljer fra åpne stevner
og mesterskap. For 15m stevnene regnes perioden oktober 2010 til mars 2011. Dermed vil flere av ung-
domsskytterne fremkomme i to ulike klasser i oversikten. Husk også at SM 15m ble flyttet frem fra desem-
ber til februar, så dermed er det to SM 15m i oversikten.
Vi har fortsatt en nedgang i aktivitet. Færre skyttere har deltatt på færre stevner, men det synes ikke så
godt på listen. Fjorårslisten hadde 225 medaljer, denne er bare litt kortere med sine 213 medaljer.

Innendørsstevner
15m ga 88 medaljer, hvorav 32 var fra mesterskap. Dette fordeles
på 26 skyttere. Fjoråret ga 72 medaljer, inkl. 24 mesterskaps-
medaljer, fordelt på 24 skyttere. Mye forklares av flyttingen av SM,
men det er likevel en økning i antall medaljer. De fordeler seg også
på noen flere.
Arne Grøtting har vært beste medaljeplukker i de siste 4 årene, men
den plassen har nå Anders Madsen som hadde en kjempeavslut-
ning på sin karriere i R, han tok i alt 13 medaljer. Magnus Bjerke
følger nærmest med 9 medaljer.

Anders Madsen ble vår beste
medaljeplukker på 15m.



1 sølv Innendørsst., Holmestr. og om.
1 sølv Innendørsstevnet, Råde
1 sølv Innendørsstevnet, Nøtterø
1 sølv Svinndalsstevnet, Svinndal
Øivind Mørk
1 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 sølv Aas-stevnet, Aas
1 sølv Otto Flågans Minnestevne, Sigdal
1 sølv Eidsbergtreffen, Eidsberg
1 sølv Novemberstevnet, Spydeberg
Klasse R
Anders Madsen
1 raufossSamlagsstevnet, Oslo Østre
3 bronse Haldenstevnet 15m, Halden
1 gylt Innendørsst., Holmestrand og om
1 gylt Innendørsstevnet, Sande
2 sølv Novemberstevnet, Sarpsborg
1 gylt Semstevnet 15m, Sem
3 bronse Innendørsstevnet, Råde
1 gylt Otto Flågans Minnestevne, Sigdal
1 gylt Supermatch, Asker
2 sølv Førjulsst., Høland/Bjørkelangen
1 gylt Innendørsstevnet, Fredrikstad
1 gylt Innendørsstevnet, Nøtterø
Jonas Eriksen
3 ungd Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse ER
Anders Madsen
1 raufossSamlagsstevnet, Oslo Østre
Guro Hollund
2 ungd Samlagsstevnet, Oslo Østre
2 ungd Samlagsstevnet, Oslo Østre
3 bronse Innendørsstevnet, Råde
Christian Y. Sæther
1 raufossSamlagsstevnet, Oslo Østre
1 gylt Aas-stevnet, Aas
1 gylt Innendørsstevnet, Råde
2 sølv Svinndalsstevnet, Svinndal
1 gylt Supermatch, Asker
1 gylt Novemberstevnet, Sarpsborg
1 gylt Innendørsstevnet, Fredrikstad
Jørgen Bruserud Elstad
1 gylt Oslo Open, Nordstrand
1 gylt Innendørsstevnet, Råde
1 gylt 15m-Stevnet, Søndre Modum
2 sølv Aas-stevnet, Aas
3 bronse Semstevnet 15m, Sem

1 gylt Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
Klasse J
Christian Y. Sæther
3 ungd Samlagsstevnet, Oslo Østre
Jørgen Bruserud Elstad
2 ungd Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 gylt Trippelstevnet, Kongsberg
1 gylt Kveldsstevnet, Fiskum
Magnus Bjerke
1 raufossSamlagsstevnet, Oslo Østre
1 raufossSamlagsstevnet, Oslo Østre
2 sølv Førjulsst., Høland/Bjørkelangen
1 gylt Kveldsstevnet, Rakkestad
1 gylt Førjulsstevnet, Blaker
1 gylt Innendørsstevnet, Råde
1 gylt Aas-stevnet, Aas
3 bronse Novemberstevnet, Sarpsborg
1 gylt Novemberstevnet, Rakkestad
Lars Røed Ramstad
2 ungd Samlagsstevnet, Oslo Østre
Nikolai Brodin
3 ungd Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse V65
Nils Hovde
1 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
2 sølv Viken II 15m, Oslo Østre
1 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 sølv Førjulsstevnet, Blaker
1 sølv Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
1 sølv Novemberstevnet, Spydeberg
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Oddbjørn Nyhagen hanker stadig inn medaljer, her
med den fra Viken II bane.
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Feltstevner
Feltstevnene ga 34 medaljer fordelt på 15 skyttere,
hvorav 19 medaljer var fra mesterskap. Det er en
nedgang fra i fjor hvor vi fikk 40 medaljer fordelt på
18 skyttere, men vi fikk en økning i mesterskaps-
medaljer fra fjoråres 17.
Stein Heggen topper igjen lista over de med flest,
som i fjor tok han 7 stykker. Han deler imidlertid
”førsteplassen” med Magnus Bjerke som har hatt
en stor sesong i felten.

Klasse 3-5
Per Arve Strømstad
23 medalje Landsskytterstevnet, Bodø
Aslak Hollund
46 medalje Landsskytterstevnet, Bodø
Bjarne Muri
50 stjerne Landsskytterstevnet, Bodø
Tore Johansen
61 medalje Landsskytterstevnet, Bodø
Eirik Ahdell
4 stjerne Viken II, Oslo
Lars Bugge
14 stjerne Viken II, Oslo
Sverre Brovoll
1 gylt Trøgstadstevnet, Trøgstad
1 gylt Dobbeltstevnet, Søndre Modum
Klasse V55
Arne Grøtting
1 gylt Viken II, Oslo
Stein Heggen
1 sølv Samlagsstevnet, Spydeberg
7 sølv Trøgstadstevnet, Trøgstad
1 sølv Kroksjøstevnet, Åsnes Finnskog
1 sølv Raumnesfelten, Raumnes
1 sølv Blakerfelten, Blaker
1 sølv Dobbeltstevnet, Søndre Modum
1 sølv Dobbeltstevnet, Sigdal
Klasse ER
Guro Hollund
6 ungdom Landsskytterstevnet, Bodø
1 raufoss Viken II, Oslo
1 raufoss Samlagsstevnet, Spydeberg
Anders Madsen
2 ungdom Samlagsstevnet, Spydeberg
Marcus Moe
3 ungdom Samlagsstevnet, Spydeberg

Klasse J
Magnus Bjerke
6 ungdom Landsskytterstevnet, Bodø
4 ungdom Viken II, Oslo
1 raufoss Samlagsstevnet, Spydeberg
1 gylt Båstadstevnet, Båstad
2 sølv Blakerfelten, Blaker
2 sølv Dobbeltstevnet, Sigdal
3 bronse Fjellfelten, Moss og Våler
Christian Y. Sæther
2 ungdom Samlagsstevnet, Spydeberg
2 sølv Fjellfelten, Moss og Våler
Klasse V73
Øivind Mørk
2 sølv Viken II, Oslo
1 sølv Samlagsstevnet, Spydeberg
1 sølv Båstadstevnet, Båstad
1 sølv Finfeltstevnet, Rakkestad

Stein Heggen tok 7 medaljer på felten.

Noen av ungdommene under SM felt. F.v Jonas
Johansen, Marcus Moe, Christian. Y. Sæther,
Magnus Bjerke og Anders Madsen
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Banestevner
Vi har hatt ca. 20% nedgang i stevnedeltagelse og det gjenspeiler seg godt i antall medaljer. Årets 91
medaljer er ned ca. 20 % fra fjorårets 113. Medaljene fordeler seg på 22 skyttere og 18 er fra mesterskap.
Fjorårstallene var 27 skyttere og 24 medaljer fra mesterskap.
Magnus Bjerke har ikke bare skutt godt felt, han topper også listen på banen med sine 22 medaljer. Arne
Grøtting har nest flest med sine 15.

Klasse 3-5
Kurt Eirik Bekkevold
70 stjerne Landsskytterstevnet, Bodø
2 sølv Granerudstevnet, Ski
Lars Bugge
7 stjerne Viken II, Skarpskytten
1 sølv Grensestevnet, Eidskog
3 bronse Grensefeiden (EDA), Eidskog
Jens-Kristian Larsen
1 gylt Samlagsstevnet, Oslo Østre
Øivind Enggrav
2 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
Helge Norberg
3 bronse Norges Cup 2.r, Røvassdalen
Bjarne Muri
3 bronse Eidsbergstevnet, Eidsberg
3 bronse Vårstevnet, Nord-Odal
3 bronse Stroka-stevnet, Stroka
3 bronse Pinsestevnet, Askim
Klasse 4
Heidi-I. O.Grimstad
1 klasse Samlagsstevnet, Oslo Østre

Klasse 2
Tommy Engeskaug Kleiven
1 klasse Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse 1
Bjørnar Y. Sæther
1 klasse Samlagsstevnet, Oslo Østre

1 sølv Trippelstevnet, Narjord
1 sølv Trippelstevnet, Nora
1 sølv Trippelstevnet, Dalsbygda
Knut Utne Hollund
1 sølv Røykenstevnet, Røyken
Klasse V55
Arne Grøtting
1 gylt Landsskytterstevnet, Bodø
1 sølv Norges Cup 2.r, Røvassdalen
1 sølv Sarpsborgstevnet, Sarpsborg
1 sølv Lygnastevnet, Tingelstad
1 sølv Buttentjernstevnet, Randsfjord
1 sølv Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
1 sølv Herfjordstevnet, Herfjord
1 sølv Jubileumsst., Holmestrand og om
1 sølv Banestevnet, Stange og Romedal
1 sølv Ryggestevnet, Rygge
1 sølv Jubileumsstevnet, By
1 sølv Vårstevnet, Lismarken
1 sølv Jubileumsstevnet, Åsheim
1 sølv Østerdalssmellen, Elverum
1 sølv Vårstevnet, Fet
Stein Heggen
1 gylt Viken II, Skarpskytten
1 sølv Auguststevnet, Spydeberg
1 gylt Grensefeiden (EDA), Eidskog
1 sølv Rakkestadstevnet, Rakkestad
1 sølv Bergmannsstevnet, Kongsberg
1 sølv Trippelstevnet, Narjord
1 sølv Trippelstevnet, Dalsbygda
1 sølv Grensestevnet, Eidskog
1 sølv Askimstevnet, Askim
1 sølv Skøimåsanstevnet, Nes
Klasse R
Hans Holm Torgersen
2 ungdom Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse ER
Guro Hollund
1 raufossSamlagsstevnet, Oslo Østre
1 gylt Haldenstevnet, Halden

Heidi Grimstad vant kl. 4 i SM med ny pers.
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Oppsummering
Arne Grøtting har vært beste medaljesanker i 5 år, men nå er
han henvist til 2. plass av Magnus Bjerke som har hatt en stor
sesong i J. Han er klart foran Arne med 38 mot 21 medaljer.
Magnus har også flest mesterskapsmedaljer med sine 7, hvor
1 er fra LS, 2 fra Viken II og 4 SM titler av 4 mulige.
Som nevnt i innledningen så gikk vi ned fra 225 til 219
medaljer. Det er det nest beste vi har hatt siden vi begynte å
føre denne oversikten i 2004. Da er sannsynligvis det neste
beste noensinne, siden det er blitt flere stevner de siste årene
og det deles også ut flere medaljer i R/ER/J og i kl. 1-4.
Vi tok 69 mesterskapsmedaljer mot 65 i fjor, her har vi reelt
sett en nedgang siden to SM 15m er med. Alle medaljene
fordeler seg på 38 skyttere mot 43 i fjor.
Så selv om vi har hatt nedgang i aktiviteten så er listen fort-
satt omfangsrik og beretter om mange gode prestasjoner.

Magnus Bjerke har hatt en stor sesong i J
og ble vår mest vinnende medalje vinner.
Her viser han frem 100 med 8 inne, som
sikret han SM tittelen på banen.

1 gylt Hisåsstevnet, Buer/Kornsjø
1 gylt Melmyrstevnet, Hegra
1 gylt Ullensvangstemna, Ullensvang
2 sølv Vårstevnet, Slagen
2 sølv Eidfjordstemnet, Eidfjord
2 sølv Jubileumsst., Holmestrand og om
2 sølv Andebustevnet, Andebu
3 bronse Røykenstevnet, Røyken
Anders Madsen
2 ungdom Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 gylt Banestevnet, Stange og Romedal
2 sølv Frigjøringsstevnet, Moss og Våler
2 sølv Grensestevnet, Eidskog
Bjørn Tore Monsrud
3 ungdom Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse J
Magnus Bjerke
2 ungdom Viken II, Skarpskytten
1 raufossSamlagsstevnet, Oslo Østre
2 sølv Røykenstevnet, Røyken
1 gylt Kr. M. Gylstadstevnet, Trøgstad
1 gylt Båstadstevnet, Båstad
1 gylt Vårstevnet, Fet
1 gylt Haldenstevnet, Halden
1 gylt Eidsbergstevnet, Eidsberg
1 gylt Blyttjernstevnet, Degernes
1 gylt Trippelstevnet, Rollag og Veggli
1 gylt Løvenskioldstevnet, Skarpskytten

1 gylt Pinsestevnet, Askim
1 gylt Midtsommerstevnet, Eidsvoll Verk
2 sølv Steinsgårdsstevnet, Steinsgård
2 sølv Rakkestadstevnet, Rakkestad
2 sølv Skjergaardsstevnet, Nøtterø
2 sølv Pinsestevnet, Spydeberg
3 bronse Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
3 bronse Semstevnet, Sem
3 bronse Slagenstevnet, Slagen
3 bronse Trippelstevnet, Flesberg
3 bronse Ryggestevnet, Rygge
Jan Ola Monsrud
3 ungdom Samlagsstevnet, Oslo Østre
2 sølv Frigjøringsst., Frogn og Drøbak
Jørgen Bruserud Elstad
3 bronse NC 1. runde, Asker
Klasse V65
Nils Hovde
1 sølv Fagernesstevnet, Fagernes
Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
2 sølv Viken II, Skarpskytten
1 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 sølv Haldenstevnet, Halden
Øivind Mørk
1 sølv Vårstevnet, Slagen
1 sølv Åpent Stevne, Øvre Rendal
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Innendørsstevner
Vi kan registrere en meget god start på årets
sesong. På de få stevnene som er arrangert har
våre skyttere vunnet hele 17 medaljer. I klasse 3-5
fikk vi en stevneseier da Bjarne Muri vant Råde sitt
jubileumsstevne med 247p. Et godt resultat som
Per Arve Strømstad kopierte da han ble nummer
tre på Grasåsenstevnet. Tredjeplass fikk Per Arve
også i Gjerdrum med 246p. Kurt Eirik Bekkevold
skjøt 246 i Nittedal og ble nummer to på stevnet.
I veteranklassene har Arne Grøtting vunnet to
stevner, Nøtterø og Fredrikstad med henholdsvis
248 og 246 poeng. Øivind Mørk vant i Sande med
248 og Nils Hovde vant Jubileumsstevnet i Ådal
med 343p.
Som vanlig er det ungdommene som sanker flest
medaljer: Magnus Bjerke (1 gylt, 1 sløv og 1
bronse, Guro Hollund (1 gylt, 1 sølv), Anders
Madsen (1 gylt, 1 sølv), Jan Ola Monsrud (1 bron-
se) og Bjørn Egil Monsrud (1 bronse).

150 års Jubileumsstevne 18 - 23.10 Nittedal
Kl. 3-5 2 Kurt Eirik Bekkevold 246 sølv

17 Nils Thomas Valand 242
Kl. 5 Kurt Eirik Bekkevold 246 235,-

Nils Thomas Valand 242 61,-
Per Arve Strømstad 239 27,-
Fredrick Bjerke 239

Kl. 4 Arne Ånneland 227
V55 3 Arne Grøtting 245 84,-

Øivind Mørk 240
R 6 Jenny Aardalen 245 94,-
ER 8 Anders Madsen 247 72,-
J 5 Magnus Bjerke 246 104,-
V65 9 Nils Hovde 245 24,-
Gjerdrumstevnet 18 - 23.10 Gjerdrum
Kl. 3-5 3 Per Arve Strømstad 246 bronse

11 Kurt Eirik Bekkevold 240
Kl. 5 Per Arve Strømstad 246 375,-

Kurt Eirik Bekkevold 240 147,-
Kl. 4 19 Jørgen B. Elstad 228
R 13 Jenny Aardalen 236 72,-
ER 5 Anders Madsen 249 196,-
J 6 Magnus Bjerke 244 108,-
V65 11 Nils Hovde 242
V73 3 Øivind Mørk 242 84,-

Onsdagsserie 1. runde 19.10 Oslo Østre
Kl. 5 4 Nils Thomas Valand 340

6 Bjarne Muri 339
7 Kurt Eirik Bekkevold 339

10 Helge Norberg 338
11 Per Arve Strømstad 337
17 Lars Bugge 334
19 Fredrick Bjerke 332
30 Sverre Brovoll 326
33 Eirik Kristiansen 322

Kl. 4 9 Jørgen B. Elstad 328
13 Arne Ånneland 319

Kl. 3 6 Henrik Oppen 330
4 Freddy Vollebekk 316

V55 1 Arne Grøtting 345
3 Øivind Mørk 337

R 4 ER Jenny Aardalen 338
V65 2 Nils Hovde 343
V73 2 Oddbjørn Nyhagen 344
Jubileumsstevnet 23 - 25.10 Råde skytterlag
Kl. 3-5 1 Bjarne Muri 247 gylt

19 Fredrick Bjerke 240
Kl. 5 1 Bjarne Muri 247

12 Fredrick Bjerke 240
V55 2 Arne Grøtting 249
J 3 Magnus Bjerke 246 bronse
V73 6 Øivind Mørk 246

7 Oddbjørn Nyhagen 246
Jubileumsstevnet 28 - 29.10 Ådal skytterlag
V55 4 Arne Grøtting 343
R 9 Jenny Aardalen 339 61,-
V65 1 Nils Hovde 343 sølv 96,-
Dobbeltstevne 01 - 04.11 Blaker skytterlag
Kl. 3-5 5 Kurt Eirik Bekkevold 244

6 Nils Thomas Valand 244
7 Per Arve Strømstad 243

Kl. 5 5 Kurt Eirik Bekkevold 244
6 Nils Thomas Valand 244
7 Per Arve Strømstad 243

20 Fredrick Bjerke 237
R 5 Jenny Aardalen 246
J 2 Magnus Bjerke 249 sølv

4 Jørgen Bruserud Elstad 247
V55 3 Øivind Mørk 244
V73 3 Oddbjørn Nyhagen 244
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Grasåsenstevnet 01 - 04.11 Høland/Bj.
Kl. 3-5 3 Per Arve Strømstad 247 bronse

13 Nils Thomas Valand 244
15 Bjarne Muri 243
19 Kurt Eirik Bekkevold 242
27 Fredrick Bjerke 240

Kl. 5 3 Per Arve Strømstad 247
10 Nils Thomas Valand 244
11 Bjarne Muri 243
14 Kurt Eirik Bekkevold 242
19 Fredrick Bjerke 240

V55 1 Arne Grøtting 248
6 Øivind Mørk 242

R 15 Jenny Aardalen 243
J 1 Magnus Bjerke 250 gylt
V73 3 Oddbjørn Nyhagen 247
Onsdagsserie 2. runde 02.11 Oslo Østre
Kl. 5 6 Kurt Eirik Bekkevold 588

11 Nils Thomas Valand 585
13 Per Arve Strømstad 584
14 Helge Norberg 583
19 Fredrick Bjerke 578
20 Sverre Brovoll 576

Kl. 4 12 Magnus Bjerke 564
Kl. 3 9 Henrik Oppen 571

4 Freddy Vollebekk 558
V55 3 Arne Grøtting 289
R 4 ER Jenny Aardalen 391
V65 3 Nils Hovde 389
V73 3 Oddbjørn Nyhagen 393

1 Øivind Mørk 391
Novemberstevnet 04 - 05.11 Fredrikstad
Kl. 3-5 5 Jens-Kristian Larsen 244

6 Nils Thomas Valand 244
Kl. 5 5 Jens-Kristian Larsen 244 170,-

6 Nils Thomas Valand 244 153,-
V55 1 Arne Grøtting 248 sølv 130,-
J 16 Magnus Bjerke 236 40,-
Åpent stevne 04 - 05.11 Sande skytterlag
Kl. 4 Magnus Bjerke 238 83,-
V55 1 Øivind Mørk 248 sølv 212,-

2 Arne Grøtting 247 153,-
ER 1 Anders Madsen 249 sølv 129,-
J Jørgen Bruserud Elstad 248 39,-
Degernesstevnet 12 - 13.11 Degernes
Kl. 3-5 5 Helge Norberg 244

13 Nils Thomas Valand 242

Kl. 5 Helge Norberg 244 121,-
Nils Thomas Valand 242 50,-

V55 2 Arne Grøtting 247 125,-
Øivind Mørk 244

R 12 Jenny Aardalen 242
ER 1 Anders Madsen 250 gylt 131,-
V73 5 Oddbjørn Nyhagen 245 54,-
Haldenstevnet 12 - 13.11 Halden skytterlag
Kl. 3-5 9 Nils Thomas Valand 243

12 Helge Norberg 242
Kl. 5 9 Nils Thomas Valand 243 71,-

12 Helge Norberg 242
V55 4 Arne Grøtting 246 109,-

Øivind Mørk 245 56,-
R 4 Jenny Aardalen 248 78,-
ER 4 Anders Madsen 249 86,-
V73 4 Oddbjørn Nyhagen 244 119,-
Nøtterøstevnet 12 - 13.11 Nøtterø skytterlag
Kl. 5 Kurt Eirik Bekkevold 239 112,-
Kl. 4 Magnus Bjerke 239 79,-
Kl. 1 3 Bjørnar Sæther 244 47,-
V55 1 Arne Grøtting 246 sølv 152,-
R 6 Jenny Aardalen 242 70,-
ER 1 Guro Hollund 250 gylt 112,-

3 Bjørn Tore Monsrud 249 bronse 80,-
9 Anders Madsen 247 42,-

15 Jonas Johansen 244 42,-
19 Marcus Moe 242

J 3 Jan O. Monsrud 246 bronse 74,-
6 Christian Y. Sæther 243 34,-

Semstevnet 12 - 13.11 Sem skytterlag
Kl. 3-5 12 Magnus Bjerke 241

13 Kurt Eirik Bekkevold 241
Kl. 5 Kurt Eirik Bekkevold 241
Kl. 4 Magnus Bjerke 241
Kl. 1 2 Bjørnar Sæther 243
V55 7 Arne Grøtting 237
R 5 Jenny Aardalen 243
ER 2 Guro Hollund 249 sølv

9 Bjørn Tore Monsrud 247
11 Anders Madsen 246
14 Jonas Johansen 244
21 Marcus Moe 236

J 4 Jørgen Bruserud Elstad 245
5 Jan Ola Monsrud 244
6 Christian Y. Sæther 242
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Klassesetting for 2012
Her er klassesettingen for 2012. Klassesettingsresultatene er kun gjel-
dende for klassene 1 til 5, men vi har tatt med andre klasser også. På
listen har vi 16 i kl. 5 og vi ser at Toni Hovdedalen og Morten Musiol har
rykket opp, mens ingen har gått den andre veien. Alle vil nok ikke være
like aktive, men med noen nye innmeldte 5. klassinger har vi god tro på
økt aktivitet blant 5. klassingene neste år. Vi har fortsatt store grupper i
de andre klassene.
Når vi ser på klassesettingsresultatene så kan kanskje Bjarne Muri
utropes til vinner, siden han har beste resultat på det 3dje stevnet. Han
har også best snitt på alle stevnene. Jevnest er uten tvil Gyda E. Olssen
som har 242 på alle 3 stevnene og et snitt på 240.

Navn Kl. 2011 Kl. 2012 Ant. stevner 1. 2. 3. Snitt
Bjarne Muri 5 5 37 247 247 247 243
Helge Norberg 5 5 24 248 247 246 242
Lars Bugge 5 5 64 248 247 246 241
Jens-Kristian Larsen 5 5 26 247 247 246 242
Kurt Eirik Bekkevold 5 5 41 248 246 246 241
Sverre Brovoll 5 5 34 245 244 243 239
Øivind Enggrav 5 5 10 247 245 242 240
Tore Johansen 5 5 43 243 243 242 236
Fredrick Bjerke 5 5 33 245 242 242 235
Tommy Visnes Storsveen 5 5 5 244 242 242 239
Gyda Ellefsplass Olssen 5 5 13 242 242 242 240
Toni Hovdedalen 4 5 23 242 242 242 237
Per Arve Strømstad 5 5 27 244 243 241 237
Eirik Kristiansen 5 5 29 243 243 240 237
Morten Musiol 4 5 22 241 241 240 235
Eivind Rørhuus-Øie 5 5 0

Heidi-Iren Olsen Grimstad 4 4 22 242 239 238 233
Vegard Ånneland 4 4 17 239 238 237 228
Eirik Ahdell 4 4 6 238 236 235 234
Arne Ånneland 4 4 44 237 236 235 228
Kjetil Jansen 4 4 6 238 236 234 232
Arild Båheim 4 4 6 234 234 231 230
Vidar Hofseth 4 4 1 236 236
Mads Sørli 3 4 1 234 234
Audun Holm Torgersen 4 4 1 230 230
Magnus Bjerke J 4 47 250 250 250 247

Anne Sofie Grimstad 3 3 20 232 229 229 220
Freddy Vollebekk 3 3 9 229 229 228 223
Aslak Hollund 4 3 3 239 235 215 230
Rune Landrø 3 3 1 225 225
Nikolai Brodin 3 3 1 211 211

Bjarne Muri, ”vinner” av
klassesettingen
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Navn Kl. 2011 Kl. 2012 Ant. stevner 1. 2. 3. Snitt
Lars Røed Ramstad 3 3 1 209 209
Anne-Lise Hovde Holstad 3 3 0
Didrik Løveid 3 3 0
Jan Ola Monsrud J 3 14 249 247 246 243

Tone Ytterhaug Sæther 2 2 10 242 238 235 234
Tommy Engeskaug Kleiven 2 2 3 240 237 234 237
Aleksander Dahl 2 2 2 240 235 238
Fredrik Oseth Holtmoen 2 2 1 241 241
Jon Holm 2 2 1 239 239
Trond Landrø 2 2 1 227 227
Bjørnar Sæther 1 2 22 245 245 245 241

Knut Utne Hollund 1 1 7 240 240 237 235
Egil Morten Elstad 1 1 4 237 235 231 233
Trond Pedersen 1 1 2 240 236 238
Tom Edvard Monsrud 1 1 2 239 232 236
Unni B. Moe 1 1 1 201 201
William A. B. Malm 1 1 0

Arne Grøtting V55 V55 40 249 249 248 244
Stein Heggen V55 V55 19 249 248 248 246

Nils Hovde V65 V65 26 250 249 248 246

Oddbjørn Nyhagen V73 V73 40 250 250 250 245
Magne Landrø V73 V73 53 249 249 249 244
Magne Landrø V73 V73 1 247 247
Øivind Mørk V73 V73 Blandete res. (V55 og V73)
Arne Nygård V65 V73 0

Jørgen B. Elstad J J 26 250 249 248 244
Christian Ytterhaug Sæther J J 30 244 244 244 239
Sigmund Befring Brandvold J J 0
Guro Hollund ER J 22 250 250 250 249
Bjørn Tore Monsrud ER J 13 250 248 248 246
Sander Eriksen ER J 2 248 244 246
Eirik Rønning Nilsen ER J 1 234 234
Lars Anders Føien ASP J 0
Joachim Winsnes ASP J 0

Anders Madsen ER ER 46 250 250 250 248
Jonas Johansen ER ER 13 248 247 246 238
Hans Holm Torgersen R ER 5 245 242 240 239
Marcus Moe ER ER 9 243 242 237 229
Jonas Eriksen ER ER 3 244 238 220 234
Jenny Aardalen R ER 2 243 228 236

Håvard Lyse ASP ASP 1 232 232
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