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Landsskytterstevnet i Voss
Landsskytterstevnet i Voss er vel overstått og vi
kan ikke annet si enn at arrangørene kom godt i
fra dette, meget godt når man tenker på den
stramme tidsplanen de hadde. Det var unektelig
ett flott baneanlegg med meget romslige og gode
standplasser.

Resultatmessig så kan vi vel ikke si oss helt
fornøyd. Som vi kan se av forsiden så ble det
færre finalister og det ble også færre medaljer enn
vi har hatt de siste årene. Men det var slett ikke
fritt for gode prestasjoner. Den største presta -
sjonen var 2. plassen i samlagsskytingen og våre
gratulasjoner går til Nils Thomas Valand, Lars
Bugge og Jens-Kristian Larsen, som var med på
laget. Lars hadde et godt LS med også å få stjerne
på banen og sist, men ikke minst kan vi gratulere
Magnus Bjerke med banemedalje i første forsøk.
Som det kan sees av flere av LS-bildene, så var
solbrillefaktoren høy. Det var flott vær gjennom
hele uka og selv om vi hadde ønsket oss noe
bedre resultater, så hadde alle en flott uke.

Nå som banesesongen er over og de høstlige
aktiviteter som Erterfesten og Generalforsamlin -
gen etter hvert står for tur, kan vi ta med oss en
god avslutning i de ulike cupene. Veteranlaget
vant sin cup, ungdommene seiret i B-cupen og
Seniorenes A-lag kom til finalen og tok bronse.
Flott innsats og det viser at vi fortsatt har en god
bredde over mange klasser.

Vi får tro at vi klarer å få samme iver og innsats når
15m sesongen starter. Det gikk spesielt bra i fjor
med seire i begge Østlandscupene for 15m.
Akkurat det skal vi ikke forvente igjen, men vi må
satse på å få med gode lag både i cupen og
Akershusserien. 

Til slutt minner vi om Erterfesten og årets siste
skyting, Høstmanøveren som går samme dag
som Erterfesten. Vi håper på god oppslutning om
begge arrangementene, vi har noe å gå på der. 
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JUBILANTER:

90 ÅR
24. desember Wally Jensen

75 ÅR
24. august Magne Landrø
Østre Posten beklager at Magne Landrø falt ut i
forrige nr. Vi gratulerer på etterskudd.

15. oktober Øivind Mørk

70 ÅR
15. november Torgeir Talleraas

65 ÅR
22. november Ingrid Lundblad

Kilde for denne spalten er medlemslisten.

Østre Posten gratulerer

For 100 år siden…..
Østre vant for første gang det verdifulle
Vandreskjoldet som i 1910 ble satt opp i
lagkonkurransen under Samlagsstevnet.

For 90 år siden…..
Stadig stigende tilslutning til Østre heter i
årsberetningen, men lagets gjeld var
stor.

For 80 år siden…..
Tore Skredegaard ble bestemann i felt hurtig -
skytingen under årets landsskytter stevne, og han
gjennomførte på tiden 7,7 sek.

ERTERFESTEN 2012
LØRDAG 13. OKTOBER 
kl. 18:30

Pris pr deltager kr 300,- som vi ber
om innbetales innen mandag 8.
oktober til Oslo Østres 
kontonummer 1503.02.84086, og
merk betaling ”Erter”. 

Påmelding sendes også til 
Tone Ytterhaug,
mobil 901 77 944 eller til
tone@ytterhaug.no

Aldersgrense 18 år.

GENERALFORSAMLING
SKI- OG HOVEDLAGET
TORSDAG 1. NOVEMBER 
kl. 19:00

Eventuelle saker må være styret i
hende innen 18. oktober 2012.
Saksliste og eventuelle sakspapirer vil
være tilgjengelig på Østre fra 
25. oktober.

15 m skyting
Vi starter opp igjen med innendørs -
skyting 15m umiddelbart etter at
baneskytingen er avsluttet. 

Mailingliste
Dersom du ønsker å stå på skytter -
lagets mailingliste – så meld fra til
tone@ytterhaug.no



4 ØSTRE-POSTEN – 3-12

Kjære Østrefolk,

Da er banesesongen avsluttet, med unntak av Ø-cupfinalen, som du kan lese mer om lengre bak i
Østreposten. Det er på tide å oppsummere sesongen og se litt fremover mot 2013.

Selv om de store enkeltprestasjonene uteble på LS og NC, skal vi likevel være fornøyde med satsen vår.
Blant de minste har særlig Guro levert jevnt i år, sammen med Anders og Jenny. Det er kjekt å se at man
skjerper seg litt ekstra når man blir flere om å knive om tittelen, slik som i ER. Det har vi også sett i junior.
Selv om vi ikke har hatt noen stor tilvekst i rekrutteringen, har den samme gjengen markert seg og vært
gode ambasadører for Østre. Håper innendørssesongen og skyteskolen kan bidra til nye unge skyttere i
Østre. Det gode miljøet er helt klart tilstede, det er viktig for trivselen og videre satsning.

Som sagt uteble de store enkeltresultatene også på seniorsiden. Men jeg trekker frem sølvet, nesten gull,
på samlagsskytingen som et stort trekkplaster. Endelig lyktes Oslo,og med på laget var Nils Thomas, Lars
og Jens-Kristian fra Østre. Meget god skyting, særlig på ankeretappen førte til edelt metall til Oslo, og
meget velfortjent. Når det er sagt synes jeg også seniorene har levert godt gjennom sesongen. Her velger
jeg å trekke frem de 3 på samlagsskytinga, samt førsteårs senioren Magnus. Disse har virkelig preget øvre
del av resultatlistene i år, med til tider meget høye summer. Flere ganger har jeg sett resultatlister og
merket meg rangering på toppresultatene, med Østreskyttere blant de beste. Håper årets sesong kan
være med å løfte flere inn mot neste år. Også her blir nøkkelen samhold og fellestreninger. Jeg tror og
håper vi får tilbake mandagene og torsdagene med full standplass på 15m. Det trenger vi både for toppen
og bredden i laget.

Tilslutt vil jeg bare si at jeg gleder med veldig til årets Erterfest. Det er et av årets store høydepunkt, og i
år tror jeg vi med Bjarne og Jens-Kristian i spissen får en velfortjent og god fest. Håper det blir trangt om
plassen, det er et godt tegn for Østre.

Vi ses på Erterfesten.

Mvh  I

Styreleder har 
ordet

Skogsløp m/skyting utgår  

De siste årene har vi arrangert skogsløp med skyting, men det må sies at deltagelsen har vært heller
laber. Det blir for dumt når arrangørstaben langt overgår antall deltagere. I fjor var det for eksempel bare
to deltagere. Dette har ført til at styret har besluttet at skogsløpet utgår som årlig arrangement. Man kan
sikkert si at det burde være mulig å promotere arrangementet mer, men det er tvilsomt om det ville
hjulpet. Terminlisten er smekkfull av skytinger og vi ser også at interessen om de interne pokalskytingene
til tider er ganske laber. Det er ennå ikke besluttet om hva som vil skje med den oppsatte vandrepremien,
men det er sannsynlig at den dukker opp i forbindelse med en annen skyting.
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Våpensmeden Christian Kunst, Helsingør, Danmark
Jeg har nettopp kjøpt et flintlås fyrtøy, fra 1700 - tallet, signert C.Kunst. Fra før har jeg et par pistoler og
en rifle med samme signatur. Dette er spennende gjenstander, da jeg raskt fant ut at smeden arbeidet for
kong Fredrik V. av Danmark-Norge. (Fredrik V. f. 1723, konge 1746 - 1766.) Christian Kunst er født i Dan -
zig i 1717 og døde i Helsingør i 1785, 68 år gammel. 20 år gammel begynte han som børsemakersven i
Stockholm. I 1746 arbeidet han som utlært børsemaker for Grev Ture Gabriel Bielke. Kort tid etter etab -
lerer han eget verksted i Helsingør. Han gifter seg og får 3 sønner. Den ene, Georg, blir børsemakermester
på Kronborg Geværfabrikk.

Jaktriflen som jeg vil fortelle om er angivelig Fredrik V.s bjørnerifle, laget i ca 1750.  Riflen som er 107,5
cm lang, veier 3,7 kg. og er helskjeftet i nøttetre. Alle beslag er i forgylt messing. Riflen er utstyrt med en
8-kantet damasin pipe, lengde 68,8 cm. Pipen har 8 rifler, kalibret er 18 m/m. Skur og korn er laget i sølv,
begge skjøvet inn i svalehalespor for sideregulering. Baksiktet er interessant ved at det er et diopterhull
på hver side av det åpne skuret. Venstre eller høyre hull brukes etter hvilken side dyret kommer i terrenget.
I bakkant er pipen dekorert med Fredrik V. personlige "kabinettsvåpen" i sølv og gull - en bjørnefigur i sølv
med gullkrone på hodet. Midt på kroppen sitter Kalmarunionens merke. Det består av det danske
riksvåpenet med 3 løver, den norske løven og til slutt svenskenes 3 kroner. Flintlåsmekanismen er 13,5
cm lang med akantus gravering. Den er signert Cronborg Fabriqe. C.Kunst. Mekanismen er utstyrt med
snellert. Slitasjen på ildstålet og størrelsen på fenghullet viser utstrakt bruk. Til å være over 250 år gammel
er riflen i super stand.

Kuler og krutt med Kurt
Tekst Kurt Johannessen
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Militære flintlås rytterpistoler. 
I motsetning til det beskrevne sivile jaktgeværet er dette pistolparet laget for militært bruk. Pistolene skal
angivelig ha vært gitt av Fredrik V. til sjefen for hans livgarde rundt 1750. Lengden er 48 cm  og vek  ten på
respektive 1295 gr og
1325 gr. Skjeftene er i
nøttetre og beslagene
er laget av messing.
Kolbenes store støpte
beslag ender i en
grotesk maske. Disse
er ofte kalt Queen
Anne-maske. Pipene
er 31,8 cm lange,
kaliber 15 m/m. De er
laget av damasin stål
og har hver 6 rifler.
Bakre sikter består av
lig gende hjerter i
mes  sing med sikte -
por. Fremre korn er i
sølv. Begge pistolene
har Fredrik V.s personlige "kabinettsvåpen" som tidligere beskrevet. Flintlåsmekanismene er 12.7 cm
lange i blankt stål. Begge mekanismene er signert C.Kunst. Slitasjen viser stor bruk, men framstår likevel
som meget representative pistoler.

Flintlås fyrtøy. 
Dette er en skikkelig festlig gjenstand som ga meg ideen til å skrive denne artikkelen. Fyrtøyet er laget
rundt 1750 for sivilt bruk og veier 850 gr. Lengden er 26,5 cm. Fyrtøyet er laget som en vanlig flintlås med
hane og flintsten som slår mot et ildstål som så frambringer et gnistregn. I dyp fengpanne ligger "knusk"
blandet med en tennbar veske som tennes av gnistregnet. Det blir et lite bål som kan brukes til å tenne
lys, en pipe og lunter
for fyrverkeri etc.
Fyrtøyet har pistol -
grep i utskåret nøtte -
tre. På venstre side
finnes et magasin for
"knusk" med en 5,5
cm svingbar dør i stål.
Fyrtøyet er rikt gravert
over det hele og
signaturen er: 
C. Kunst.



Variasjon i treningen 

Det blir altfor ofte til at man kjører det samme opplegget på
trening etter trening. Det er fristende å skyte gjennom ett
standard skyteprogram eller fylle opp med de vanlige 5 og
10 skudds seriene. Vi vet jo godt at er gunstig å ha variasjon
i treningen. Både for å trene på spesielle elementer og ikke
minst for å bryte opp treningen og ha det moro.

Ungdommene kjørte en variant da de avsluttet en trening før
LS med en ”Non-stop finale”. Alle skjøt et avsluttende
grunnlag i forhold til sitt program. Det spesielle var at det var
kun desimalen som telte og til stor moro var det Anders
Madsen som gikk seirende ut. Mer av slikt sier nå vi. 

ET JUBILEUM – HVOR INGEN JUBLER
Når dette skrives ser det ut til at det ikke blir noe nytt Hovedstadsstevne i denne sesongen. Det er jo i
høyeste grad en trist beslutning i og med at det er 100 år siden det første stevnet fant sted. Det ble avviklet
i København, hvor også årets stevne skulle holdes. La oss da se litt tilbake i tiden og “feire” jubileet i
stillhet.
Østre-skytterne gjorde seg gjeldende helt fra første stund og i 1912 deltok ikke mindre enn 13 mann fra
vårt lag.
Rekorden ble satt i 1925 da hele 16 Østre-navn kom i programmet. Dette deltagerantallet ble kopiert i
1970. Så kan vi da summere opp at Olaf Sletten vant den såkalte representantskytingen i 1919, noe som
ble belønnet med Kong Gustafs pokal. Tre år senere fikk Nils Røgeberg kong Christians pokal og Tore
Skredegaard kong Olavs pokal i 1958. I mesterskapsskytingen vant Otto M. Olsen både i 1925 og 1928,
etter at han hadde blitt nr. 2 i 1915 og 1919.

Fra de senere år tar vi med at Arne Hagen ble nr. 2 i mesterskapet både i 1966 og 1974, Magne Landrø
vant i 1970 og tok tredjeplassen i 1974, Eivind Rørhuus-Øie ble toer i 2006, mens Tore Johansen ble
mesterskapets tredjemann i 2009.

De flittigste Hovedstads-deltagere fra Østre er:
Magne Landrø 11
Otto M. Olsen 9
Mauritz Amundsen 9
Finn Amundsen 9
Tore Skredegaard 8
Franke Onsrud 7
Willy Røgeberg 7
Erling Raftevold 7
Anker Hagen 7
Stein Heggen 7

Fra 
minnenes 
bok
Av Per Jorsett



Av Tone Ytterhaug

Nok en gang sitter jeg ved oppsummeringen av en banesesong og ser på pokal og diplom fra finalen i
Østlandscupen for ungdommene i Moss og Våler. I år gikk ungdommene til topps i B-cupen. Vel fortjent
og et synlig bevis på at vi har en flott gjeng med ivrige og flinke skytterungdommer i Oslo Østre. Gratulerer
og vel fortjent!

350-klubben
350-klubben i Oslo Østre har denne sesongen fått ett nytt medlem; Jenny Aardalen fikk sitt medlemskap
21. april. For mange skyttere er dette et viktig mål å rette trening og innsats mot og det er stor glede når
dette målet nås. En stor gratulasjon med prestasjonen!

Et lite tilbakeblikk
Denne sesongen har vært litt preget av at ungdomsgruppen vår er litt mindre enn tidligere år samt at flere
har prioritert andre aktiviteter enn skyting. Når det er sagt, er det mange flotte prestasjoner og resultater
og viser et nivå som vi kan være godt fornøyde med. 

Men det jeg ønsker å vie noen linjer til er noe som er vel så viktig; samholdet i gjengen. Det som er spesielt
godt å se er det gode samholdet blant ungdommene. Masse godt humør, samhold og gode vennskap som
mange en gang viser at det er ikke bare resultater og prestasjoner som teller, men at tiden tilbringes med
gode kompiser. Jeg er svært stolt når vi er på stevner med denne flotte gjengen! Under LS arrangerte de
selv en overnatting sammen i lavvo. På lagskytingen var gjengen samlet bak oppropsteltet og viste med
rette at alle er en del av laget! På Ungdomsstevnet i Numedal meldte vi som vanlig på lag i lagskytingene.
Ved en anledning ble det meldt på et jentelag og et guttelag, etter ungdommenes eget initiativ. Mye humør
og «innbitt konkurranse» ga jentene en klar seier. Ved en annen av lagskytingene ble lagene kalt Oslo
Østre Samhold og Oslo Østre Glede. Det er det som kjennetegner våre skytterungdommer og det håper
jeg flere enn meg er stolt og glad for!

Kommende aktiviteter
Etter høstferien i uke 40 starter innetreningene igjen. Vi møtes som vanlig mandager og torsdager fra kl
17:30. Vi håper å få til et litt variert innhold på treningene og håper at lagets klasseførte skyttere vil bidra
på noen treninger gjennom vinteren. Før jul i fjor hadde vi noen lørdager med felttreninger i regi av skytter -
samlaget. Målet er å øke interessen, kunnskapen og oppslutningen på feltstevner. Vi gjennomfører dette
opplegget i år også. Nærmere informasjon kommer etterhvert. Nytt av året i år er at vi kommer til å arran -
gere skyteskole! Den vil bli avholdt på tirsdager med oppstart i oktober. Den vil passe både for våre
nåværende aspiranter og for helt nye skyttere. Hjelp oss å spre informasjon om dette!

Takk
Av ulike årsaker har det ikke vært mulig for meg å bidra så mye som jeg skulle ønsket i år. Godt er det da
å vite at gutta i ungdomsavdelingen har full kontroll på treninger og ungdommer! En stor takk til Knut, Jon,
Tom og Espen som har lagt med mange, mange timer på skytebanen i år for å legge forholdene til rette
for ungdommene våre! Uten dere hadde det ikke gått!!. En stor takk også til ungdomsavdelingens grand
old man, Oddbjørn Nyhagen, det finnes ikke en ungdom i Oslo Østre som ikke er glad for instruksjon,
veiledning og interesse i utviklingen som skytter. 

Vi sees på banen mandag 8. oktober. Frem til da håper jeg alle tar seg en vel fortjent skyteferie og lader
opp med motivasjon og innsatsvilje til en ny sesong!

UNGDOMSAVDELINGEN



Vi arrangerer skyteskole
I høst arrangerer vi skyteskole.

Vi starter opp tirsdag 23 oktober klokken 18 og skolen kommer til 
og gå over 5 kvelder.

Kveld 1: Oppstart
Kveld 2: Sikting

Kveld 3: Liggende skytestilling
Kveld 4: Avtrekk og pusting

Kveld 5: Oppsummering og avslutning

Kursavgift: 450 kr

For mer informasjon eller påmelding kontakt

Tone og Heidi
skyteskole@osloostre.no

Vi vil ha deg med på laget!



Nils Thomas Valand
Nils Thomas er 31 år gammel, født og oppvokst i Audnedal kommune og
har skutt for Grinddølen i Vest Agder, hvor han også ble samlagsmester
i 2009 og 2010. De samme år kunne han også reise hjem fra lands -
skytterstevnet med medalje (2009) og stjerne (2010). Feltmedaljen fikk
han i 2005. Han meldte overgang til Østre i 2012, og som Østre medlem
kan han plusse på Viken II medalje i felt, vinner av Margarethekjeden,
samlagsmester i bane og felthurtigskyting for Oslo i 2012. I tillegg var
han med på vinnerlaget i Østlandscupen på 15m og sist men ikke minst
fikk han Ese-medaljen i sølv under årets landsskytterstevnet i Voss. Han
fremstår med det som en nøkkelperson i lagskytinger, en skytter vi helt
sikkert kommer til å få mye glede av fremover. Vi ønsker Nils Thomas
velkommen til Østre-familien.

1  Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller første stevne?
Tror jeg var 10-11 år da jeg skjøt mitt første stevne, uten at jeg husker det. I LS sammenheng 
så debuterte jeg i Oppdal (1993) som 12 åring, noe jeg husker godt (spesielt forkilingen på 
minneskytingen).

2 Hvordan kom du i kontakt med Oslo Østre Skytterlag?
Etter å ha vært bosatt en del år i byen var det flere i Østre som lurte på om jeg ikke snart skulle
melde overgang. Bugge var spesielt pågående….

3 Hvor mange skudd skyter du i gjennomsnitt pr år?
Skyter vel 3000-4000 skudd med grovkaliber og noe mer med cal. 22 i løpet av sesongen.

4 Har du noen gang drømt om å bli skytterkonge?
Selvfølgelig, det vil jo alltid være en drøm. Uten at jeg tenker så mye på det. Prøver heller å 
fokusere på egen utvikling/-prestasjon, og ikke fokusere på konsekvensen av gode prestasjoner. 

5 Hvilken skytebane er din favorittbane?
Voss var en god bane å skyte på.

6 Har du drevet / eller driver du med noen annen form for idrett?
Driver ingen annen idrett for tiden, men spilte fotball i mine yngre dager. Forsøker å trene litt 
løping/-styrke og går på ski vinterstid.

7 Hva slags musikk hører du på?
Hører stort sett på musikken som spilles på radioen. Er nok ganske A4 når det gjelder musikk.

8 Hva er din favoritt mat? 
Mor sine komper (potetrett fra sør- og Vestlandet).

9 Hvem ville du helst tatt med deg til en øde øy?
Spørs hvor lenge oppholdet skulle vare. Drømmedama om det hadde vært noen uker. Om 
oppholdets varighet er lengre, så spørs om noen hadde holdt ut med kun meg. Da måtte det blitt
Saima, hunden til mine foreldre.

10 Hva er ditt beste LS-minne?
6. plass på felten i Lesja 2005 er kanskje min beste prestasjon. Men det begynner å bli noen år
siden. 2. plassen på samlagsskytingen på Voss sitter friskere i minnet. Det var utrolig artig at alle
på laget presterte samtidig.

HØSTENS PORTRETT 
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Landsskytterstevnet Voss 10. - 17. august
Voss var arrangør av årets LS og det knyttet seg unektelig spenning til om hvordan dette ville bli i det
splitter nye baneanlegget. De har hatt en meget stram tidsplan, men vi kan ikke si annet enn at de kom
meget godt ut av dette. Noe var det å sette fingeren på, men arrangementet gled godt unna.

Når været i tillegg spiller på lag så ble det et flott landsstevne. For mange var dette omtrent de eneste
soldagene man hadde opplevd i hele sommer. Våre 44 påmeldte ble til av ulike årsaker til 40 deltagere.
Vi må vel si at stevnet ikke ble det største resultatmessig, men det var en del gode prestasjoner.

Baneskyting
God innledende baneskyting
Onsdag er den store dagen for baneskytingen da kl. 5 skyter og gjør opp om de fleste plassene i
Kongelaget. Men vi fikk en god prestasjon allerede tirsdag da kl. 4 skjøt. Magnus Bjerke ble plukket ut av
speakerne og skytingen hans ble fulgt på storskjermen. Det startet med 50 på ligg, så kom en ståserie det
sto respekt av. Magnus skjøt rolig og kontrollert og det ble 49 med 3 inne. Kneserien ble mer ruskete, men
med 48 var han med. Under grunnlaget så kunne man se at Magnus endret teknikken og «gikk mer på»,
for å takle kortere skytetid. Skuddene satt noe rundt omkring, men det ble 96 etter tap i alle stillinger.
Magnus plasserte seg i teten i kl. 4 og det endte så høyt opp som nr. 3. 

Tilbake til kl. 5 så var det mye god innledende
skyting. Best ble Helge Norberg som endte
poenget bak Kongelaget med sine 244. Flott
resultat, men det var en noe misfornøyd Helge
som forlot standplass. Det lå nemlig til rette for
noe mer. Etter 3x49 følte Helge at han hadde
kontroll på spenningen, men det gled ut to 9’ere
på grunnlagets kneskudd og med en 9er på stå
ble det altså 244. Lignende følelse hadde Nils
Thomas Valand da han forlot standplass, også
han hadde god kontroll på spenningen og følte
at det lå til rette for mer. Han endte på 243 med
fem 9,9 skudd og det var 3 tapere både på kne
og ligg. Det forjettede Kongelaget var ikke langt
unna, men man må ha marginene med seg for
komme seg dit. Lars Bugge skjøt også 243, det
etter så mye jobbing og slit at han sa seg godt
fornøyd med det. Da var han i hvert fall i god
posisjon til stjerne. Bjarne Muri skjøt også en
god poengsum, det på en LS-klassisk måte.
Mang en god skytter har skutt en elendig ståserie for så å fullføre meget godt. For Bjarne ble det 44 på
stå og så tapte han bare to poeng på resten. 

Vi hadde også gode forhåpninger til Jens-Kristian Larsen, tross lite DFS-skyting i år. Han har slitt litt med
skjeve serier, men nå var det som han sa, dårlig skyting i tillegg så det ble 239. Jens-Kristian var likevel
fornøyd med LS, for som vi kommer tilbake til så fikk han med seg Ese-sølv. For resten av våre 5.
klassinger ble det heller moderate resultater. Kurt Eirik Bekkevold skjøt imidlertid godt, med de skuddene
som traff skive. På første ståskudd gikk det skikkelig galt og når skuddet smalt var pipa langt unna å peke
i midten, det ble en regelrett bom. Resten var bra og han fullførte til 235.

En noe mellomfornøyd Helge Norberg ble vår beste
innledningsvis i kl. 3-5. 
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Moderat finaleinnsats, men medalje og stjerne
Vi hadde altså 5 skyttere i gode posisjoner til medalje/stjerne, men det ble i sum mange tap i finalen.
Bestemann ble yngstemann, i sitt første år som senior, fulgte Magnus opp 243 med en god 98 omgang.
De 98 kom med et vådeskudd, en 8er. Det var spennende en stund om 341 ville holde til medalje, men
som vanlig så holdt det og det ble medalje på første forsøk. Magnus hadde 7 innertiere så han ble rangert
høyt av de på 341 og fikk 60. plass. Absolutt mer enn godkjent for førsteårssenioren. Lars Bugge er en
solid omgangsskytter. Nå ble det en serie under pari, men det er begrenset hvor dårlig det kan gå for Lars,
så han dro også i land en 98 serie. Kun to innertiere ga rangering til 84. plass, men det betyr lite da en ny
stjerne ble sikret.

Nils Thomas Valand og Bjarne Muri fikk ikke flyten og begge skjøt 97. Nils Thomas endte da poenget bak
medaljegrensen og Bjarne på 339. Vi vet ikke helt hva som skjedde med Helge, men vi er ganske sikker
på at han ikke har noe lyst i å rippe opp og
gi en nærmere forklaring på 94 serien.

Meget god klasse 2 innsats
For de andre klassene var det størst jubel
blant klasse 2 skytterne, da alle tre tok
beger. Gode prestasjoner da alle tre skyter
meget lite. Best var Trond Landrø. Selv
om han skyter kun LS bruker han å få med
seg begre, men helst fra feltdisiplinene.
Nå toppet han tidligere års LS innsats med
solid margin og skjøt meget gode 244.
Med det ble han så høyt plassert som nr.
11. Tone Ytterhaug har skutt godt på det
hun har stilt opp på. Hun holdt nivået godt
og skjøt 238.

Rune Landrø (t.v) og Trond Landrø er på LS på grunn av stan -
den til Magne Landrø AS. De skyter kun LS, men det ble man -
g e gode plasseringer, i mosjonsklassene som Rune selv sa det.

Våre medalje-/stjernevinnere på banen. T.v Lars Bugge og Magnus Bjerke som tok medalje på første forsøk.
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Hun var litt misfornøyd med 92 på grunnlaget, men godt fornøyd med at målet om beger ble nådd. Bjørnar
Sæther var en strålende fornøyd skytter da han forlot standplass. Han skjøt også 238 og for han var det
pers med 6p. Det er få forunt å perse på LS. 

Noen begre til
I likhet med bror Trond Landrø så skyter Rune Landrø kun LS. De er som kjent på LS på grunn av
salgsstanden til Magne Landrø AS. Rune drar også sjeldent tomhendt fra LS. Han ble vår beste i kl. 3 og
ble belønnet med beger etter 232, som er hans beste LS resultat på årevis.

I kl.1 eller «pappaklassen» skjøt
Tom Monsrud og Knut Hollund. De
var jevne, Tom med 239 og Knut
med 238. For Tom betød det beger,
mens Knut havnet i en posisjon han
har vært i før, rett bak begergren -
sen. 

I tillegg til Magnus Bjerke fikk vi ett
beger til i kl. 4. Det gikk til Heidi som
sa seg godt fornøyd med sine 235.

Langt i fra fornøyd var Arne Grøtting
i V55. Etter sine tidligere triumfer var
blant favorittene, men denne
gangen satt det ikke helt. Han var litt
på etterskudd, men ikke helt borte
etter 147 på 15-skudden. Da det ble
kun 95 på grunnlaget, dro en skuffet
Arne på ett kaffeselskap. 

En strålende fornøyd Bjørnar Sæther kommer ut av standplass. Tone Ytterhaug er også meget godt fornøyd
etter skytingen. 

Arne Ånneland (stående) og Arild Båheim kjører ulike forberedelser,
men det så ikke ut som om noen av metodene hjalp.



Han trodde ikke at 242 ville holde til finale senere på dagen. Det gjorde det akkurat, så Arne fikk et noe
ufrivillig «ikke møtt». Sjansen for medalje var uansett ikke til stede, men finale er finale.

Våre eldre veteraner fikk det heller ikke spesielt godt til. Best gikk det for Nils Hovde som kunne si seg
brukbart fornøyd med 248 og beger i V65.

To ungdomsfinalister
Vi hadde med 8 ungdomsskyttere fordelt med 3 i ER og 5 i J. To av dem klarte å skyte seg frem til finale.
Guro Hollund har vært en hyppig finaledeltager på LS de siste årene og nå kom hun igjen til finalen i J.
En skjev start med 48 på ligg og ett tap på grunnlaget gjorde at medalje var utenfor rekkevidde, men igjen,
finale er en god prestasjon. I finalen ble det 99 og Guro avanserte til 42. plass. Bjørn Tore Monsrud skjøt
godt, men det datt ut noen 9ere underveis og han endte på 246. Det var poenget bak finalegrensen, men
det ble i hvertfall beger. Jørgen B. Elstad har satset på match i år. Han gjorde et forsøk på en kort
oppkjøring til LS, men hadde nok trengt mer tid, det ble 242. Christian Ytterhaug Sæther var svært skuffet
etter sin innsats og 236, det var kneskytingen som gikk helt galt. Kun 1p ble tapt på ligg. Men det er ikke
annet å gjøre enn å gå på videre. Vår siste junior var LS debutanten Ingrid Eknes, nybegynner i år med
få skudd bak seg, spesielt på kne. Med LS rammen i tillegg, ble skytingen en noe tøff opplevelse og det
endte med 221. Ingrid gjorde det rette, tok dette med godt humør og som en god erfaring å ta med seg
videre. 

Vår andre finaleskytter kom i ER, det med Jenny Aardalen som skjøt opp mot sitt beste med 249. Dermed
ble det LS finale for første gang. Mulig det ble noe ekstra spennende i finalen for det ble to tap til. Nå var
medalje uansett utenfor rekkevidde, så Jenny får ta denne erfaringen med seg videre. Anders Madsen
hadde nok ambisjoner om finaleplass, men det kom to tap på 15-skudden. Vi antar at han var noe skuffet,
men det ble i hvertall beger som en liten trøst. Vi hadde en LS debutant til i Jonas Johansen. Vi vet ikke
helt om det var debutantnerver som slo inn, men det ble en ruskete start med 47, men så løsnet det og
tierne rant inn. Med bare ett tap til og 246 får vi si at det ble en god LS debut.
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Guro Hollund (t.v) har samlet utstyret og er
konsentrert om skyting(?), det ble i hvertfall
finale i J. Jenny Aardalen (over) skjøt seg til
finale i ER.



Ese sølv i samlagsskytingen
En av de store skytingene på LS er samlagsskytingen for kl. 3-5, en meget prestisjetung øvelse hvor de
tre første plassene premieres med Ese-medaljer. Dette ble det store LS høydepunktet for oss da vi hadde
med 3 av skytterne på Oslos lag som tok sølv etter en dramatisk avslutning.

Oslo har de siste par årene havnet ett godt stykke ned på resultatlisten og Nils Thomas Valand kunne
åpne fra en anonym posisjon på skive 37. Nils Thomas skjøt meget godt med 97 etter ett tap i hver stilling.
Lars Bugge tok da over fra skive 10. Det skulle vise seg at dette var Lars sin dag. Han ble lagets
bestemann etter å ha åpnet med 2x9,9 og fått 10ere på resten. Meget nær full pott, men med 3x10,0 så
kunne han konstatere at det tross alt var greit betalt. Tobias Lillekvelland fra Nordstrand fikk da tildelt 

skive 3 for 3 etappe. Tobias
skjøt 3 niere på ståskuddene,
men med 10ere på resten
førte han Oslo opp i tet. Jens-
Kristian Larsen var tiltrodd
ankeretappen. Tross lite DFS
skyting i år var han et udis -
kutabelt valg. Jens-Kristian
har en offensiv holdning og
sier at han gjerne skyter
ankeretappen og det helst fra
skive 1, noe han fikk nå. Før
Jens-Kristian fikk anvist var
det klart at han måtte ha 96
med 4 innertiere for å komme
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Oslos vinnere av Ese-medaljen i sølv. F.v Nils Thomas Valand, Lars Bugge, Tobias Lillekvelland fra Nordstrand
og Jens-Kristian Larsen. Bildet under. Tobias (t.v), Nils Thomas og Lars med datter Linnea følger spent med
på anvisning av Jens-Kristians skive. Jens-Kristian selv er skeptisk, han vet at det kommer et dårlig siste
skudd.
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likt med Hallingdal som ledet. Tre poeng forsvant fort etter *-9-8 på stå, spenningen steg om mulig mer
etter 3 tiere på kne og ytterligere 3 tiere på ligg. Med litt for få innertiere måtte det bli 10er på siste skudd,
alle var spente med unntak av Jens-Kristian som var sikker på at det ville komme en 9er og han hadde
rett. Dermed endte Oslo på 2. plass, likt på poeng med Hallingdal og en fattig innertier bak. Den
umiddelbare skuffelsen ble straks erstattet av gleden over en kjempeprestasjon. Dette var Oslos første
pallplass siden 3. plassen i Målselv i 2006. Vi må også ta med at med 1p mindre hadde Oslo endt bak
pallen.

Rent Østre lag i samlagsskytingen for ungdom
I samlagsskytingen for ung dom stilte Oslo med et rent Østrelag. I dette harde feltet var våre forhåpninger
denne gang en fin plassering. Jenny Aardalen var første skyt ter ut og hun fikk 98. Neste skytter var Anders
Madsen som i år har vist
seg som en samlagsspe -
sialist. Toppskytingen på
Viken II ble fulgt opp av
100 med 8 innertiere,
individuelt kom han på
delt 7 plass, bak 6 skyt -
tere med 9 innertiere.
Lagets juniorer var Jør -
gen B. Elstad og Guro
Hollund. Begge skjøt 98
og Oslo plasserte seg
midt i feltet på en 20.
plass.

Oslo stilte ikke
Det blir et kort referat fra
samlagsskytingen for
veteraner, for Oslo stilte
ikke lag. Arne Grøtting
var eneste V55 skytter
igjen da samlagsskytin -
gen ble arrangert og der -
med var Oslo en skytter i manko. Dette er ikke bra og samlagsstyret bør gjøre en ekstra innsats for å
hindre at noe slikt skjer igjen.

Lagskyting
De tre beste innledningsvis utgjør laget i lagskytingen for kl. 3-5. Det betød at vårt lag ble bestående av
Magnus Bjerke, Lars Bugge og ankermann Helge Norberg. Det ble tilløp til litt drama i starten av
lagskytingen. På grunn av varmen ble mye sandstøv slått opp da første etappe skjøt, utover serien drev
det inn foran skivene og gjorde det svært vanskelig å se skivene. Magnus skjøt så fort at han kun fikk
problemer med siste skudd som ble en nier. Flere hadde nok større problemer og arrangøren bestemte
seg for at de som ville, kunne skyte på nytt etter en vanningspause. Etter en kort rådslagning med resten
av laget bestemte Magnus seg for ikke å skyte om, 96 var tross alt et godt resultat og han ble ikke
nevneverdig hindret. Mange lag forbedret i omskytingen og med 96 og ingen innertiere ble det skive 26
på Lars på andreetappe. Nå fikk ikke Lars eller Helge på sisteetappe det spesielt godt til med hhv. 93 og
94. Laget falt da noe bak og endte på 39. plass.

Oslos lag i samlagsskytingen for ungdom. F.v Anders Madsen, Jenny Aardalen,
Guro Hollund og Jørgen B. Elstad.
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Ingrid Eknes var debutant i J og hadde det moro
under LS. Her avbildet under Ø-cup finalen.

Bjørn Tore Monsrud tok banebeger i J.

Resultater
Mesterskap
Kl. 3-5   60 Magnus Bjerke 341 Medalje

84 Lars Bugge 341 Stjerne
104 Nils Thomas Valand 340
136 Bjarne Muri 339
194 Helge Norberg 338

Aftenposten: 9 Magnus Bjerke 341
ER 68 Jenny Aardalen 347
J 42 Guro Hollund 346
Kvalifisert – Ikke møtt
Arne Grøtting (V55), Jens-Kr. Larsen (kl. 3-5)

Hovedskyting
Kl. 5 35 Helge Norberg 244 Stort

52 Lars Bugge 243 Stort
68 Nils Thomas Valand 243 Stort
79 Bjarne Muri 242 Middels

263 Jens-Kr Larsen 239
351 Daniel Sørli 237
385 Per Arve Strømstad 236
413 Kurt Bekkevold 235
446 Tore Johansen 234
478 Morten Musiol 233
496 Sverre Brovoll 233

Kl. 4 3 Magnus Bjerke 243 Stort
158 Heidi Grimstad 235 Lite
275 Roger Storløkken 232
488 Kjetil Jansen 227
594 Vegard Ånneland 221
652 Arild Båheim 204
655 Arne Ånneland 195

Kl. 3 65 Rune Landrø 232 Stort

250 Anne Grimstad 224
309 Jakob Skogseid 221
357 Freddy Vollebekk 219

Kl. 2 11 Trond Landrø 244 Stort
52 Tone Ytterhaug 238 Middels
63 Bjørnar Sæther 238 Middels

Kl. 1 80 Tom Monsrud 239 Lite
96 Knut Utne Hollund 238 

V55 42 Arne Grøtting 242 Middels
ER 39 Jenny Aardalen 249 Stort

104 Anders Madsen 248 Lite
176 Jonas Johansen 246

J 65 Guro Hollund 247 Middels
95 Bjørn Tore Monsrud 246 Lite

175 Jørgen B. Elstad 242
279 Christian Y. Sæther 236
348 Ingrid Eknes 221

V65 86 Nils Hovde 248 Lite
V73 82 Oddbjørn Nyhagen 246

90 Øivind Mørk 245
124 Magne Landrø 242

Lagskyting kl. 3-5: 39 Oslo  283
Magnus Bjerke 96, Lars Bugge 93 og Helge
Norberg 94
Samlagskyting kl. 3-5:  2 Oslo  388
Nils Thomas Valand 97, Lars Bugge 98, Tobias
Lillekvelland (Nordstrand) 97 og Jens-Kristian
Larsen 96
Samlagsskyting ungdom:  20 Oslo  394
Jenny Aardalen 98, Anders Madsen 100, Jørgen B.
Elstad 98 og Guro Hollund 98
Samlagsskyting veteran: Oslo stilte ikke 
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Feltskyting
I de to forrige års LS artikler har vi brukt overskriften «Feltskytterlaget» om vår innsats på felten. Denne
gang var vi dessverre et godt stykke unna å rettferdiggjøre en slik overskrift.

Fem grovfeltfinalister
Riktignok fikk vi 5 grovfeltfinalister i Sverre Brovoll, Bjarne
Muri, Per Arve Strømstad, Tore Johansen og Daniel Sørli, men
alle var noe bakpå. Sverre Brovoll og Bjarne Muri hadde 28
treff og med medaljegrense på 40 treff i forrige LS var det i
utgangspunktet en mulighet. Nå viste det seg at grensen gikk
på 41, men Bjarne som skjøt finalen fikk uansett 10 treff og
med 38 treff bar det noe nedover resultatlisten. De andre tre
hadde 27 treff og det var bare Daniel som skjøt finalen, han
skjøt godt, men med en skjev serie ble det bare 6 treff og også
han dro nedover resultatlisten. 

God skyting i kl. 3 og kl. 4
Det ble også tynt med begre, i tillegg til nevnte Bjarne og
Sverre fikk vi bare to begre til på grovfelten. En av dem gikk til
Freddy Vollebekk som imponerte med 26 treff i kl. 3. Han
skyter ikke mye felt og det var kanskje den manglende rutingen
som gjorde at 3 av tapene kom på de tre liggholdene, hvor man
skjøt mye oppover på alle tre. Kanskje litt bittert at det endte ett
treff bak finalegrensen, men han kan ikke annet enn å si seg meget godt fornøyd. Arne Grøtting endte
også på 26 treff i V55 og ett treff fra finale. Arne satser mest på bane, men hadde nok gjerne tatt med seg
det ekstra treffet. 
I kl. 4 fikk vi ingen begre, men det var mye god skyting av flere som ikke er å se i feltløypa utenom LS.
Best ble Heidi Grimstad som endte på 26 treff. Hun fylte begge kneholdene, men slet skikkelig med
nakken på liggholdene og hadde vansker med å se blinkene skikkelig. Selv om det hverken ble beger eller
finale, så var hun uansett meget godt fornøyd. Vegard Ånneland og Kjetil Jansen kan også si seg fornøyd
med hhv. 25 og 24 treff. Også de tapte mest på liggholdene, det ble tre tapte treff på begge. 

Arne Grøtting (t.v) kom til banefinale og var nær feltfinale. Freddy Vollebekk overrasket i kl. 3 og var også ett
treff fra finale.

Bjarne Muri ble vår beste på grovfelten og
eneste som kvalifiserte seg for både
bane- og feltfinale.
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Tre finfeltfinalister
På finfelten fikk vi tre finalister. To av dem kom i veteranklassene og det var Nils Hovde som imponerte
mest. Han skjøt fullt innledningsvis i V65 og ble rangert til 24. plass med 19 innertreff. Disse innertreffene
tas som kjent ikke med til finalen og han lå dermed i god posisjon for mer. Han fulgte opp på samme måte
i finalen og skjøt meget gode 12/7. Nivået er imidlertid så høyt at han måtte ha hatt to innertreff mer for å
få medalje. Det er små marginer, så Nils kan si seg meget godt fornøyd med innsatsen. Oddbjørn
Nyhagen skjøt seg til finalen i V73 med 29 treff. Nivået er også høyt her, så medaljen var utenfor
rekkevidde. Men finalen skal uansett gjennomføres ordentlig og Oddbjørn skjøt 12/6 i finalen og avanserte
fra 41. til 22. plass. 

På ungdomssiden var det Jørgen B. Elstad som skjøt
seg til finalen med 28 treff i J. Det var også hakket for
lite til å ha medaljesjanser. Han skjøt en god finale
med 11 treff og avanserte fra 65. til 47. plass. En fin
prestasjon av Jørgen da feltskyting er et stykke ned på
hans prioriteringsliste. Jenny Aardalen skjøt også
felten meget godt, men i en noe skjev serie på stripa
på hold 2 ble det ett tap. Så hun var svært nær sin
andre LS finale. Anders Madsen fikk i likhet med Jenny
en skjev på hold 2 og for han ble det to tap. Litt uflaks
da det ble fullt på resten med mange innertreff. Hold 2
var nøtten for våre ER, for LS debutanten Jonas
Johansen tapte også to treff her, i tillegg til ett på siste.
Totalt så var det en god innsats, kun de berømmelige
marginene som skilte fra finaleplass.

Oddbjørn Nyhagen (t.v) skjøt seg til finale i V73 og fylte i finalen. Nils Hovde gjorde det samme i V65 etter 30
treff innledningsvis

«Matchskytteren» Jørgen B. Elstad var ungdom -
menes finalerepresentant på felten med sin plass
i J-finalen.
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Daniel Sørli gjennomførte en god feltfinale, men
serien ble dessverre skjev.

LS debutant Jonas Johansen skjøt godt felten

Resultater
Mesterskap
Kl. 2-5, V55 

265 Bjarne Muri 38/2
391 Daniel Sørli 33/2

J 47 Jørgen B. Elstad 39/7
V65 15 Nils Hovde 42/7
V73 22 Oddbjørn Nyhagen 41/6
Kvalifisert – ikke møtt
Sverre Brovoll, Tore Johansen og Per Arve
Strømstad (alle i kl. 2-5) 

Hovedskyting
Kl. 5 154 Sverre Brovoll 28/13 Lite

162 Bjarne Muri 28/12 Lite
210 Per Arve Strømstad 27/15
258 Tore Johansen 27/11
288 Daniel Sørli 27/6
299 Kurt E. Bekkevold 26/13
388 Helge Norberg 25/8
424 Nils Th. Valand 24/9
450 Lars Bugge 23/15
479 Morten Musiol 23/3

Kl. 4 248 Heidi-Grimstad 26/5
279 Vegard Ånneland 25/10
388 Kjetil Jansen 24/4

407 Magnus Bjerke 23/11
457 Arne Ånneland 22/10
479 Roger Storløkken 22/5
481 Arild Båheim 22/5

Kl. 3 72 Freddy Vollebekk 26/11 Middels
278 Rune Landrø 22/3
359 Jakob Skogseid 20/5
406 Anne Grimstad 18/7

Kl. 2 143 Tone Ytterhaug 21/3
235 Trond Landrø 18/4

Kl. 1 102 Tom Monsrud 17/6
150 Knut Utne Hollund 12/5

V55 54 Arne Grøtting 26/10 Middels
ER 107 Jenny Aardalen 29/18 Lite

163 Anders Madsen 28/18
222 Jonas Johansen 27/17

J 65 Jørgen B. Elstad 28/15 Middels
129 Guro Hollund 26/19
217 Bjørn Tore Monsrud 24/14
267 Christian Y. Sæther 22/9
342 Ingrid Eknes 8/4

V65 24 Nils Hovde 30/19 Stort
V73 41 Oddbjørn Nyhagen 29/16 Middels

85 Øivind Mørk 27/19
133 Magne Landrø 23/15
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Minneskyting
Vi kan kanskje ikke si oss helt fornøyde med uttellingen på banen og felten, men innsatsen i
minneskytingen var i hvertfall glimrende. Det ble et ras av minnemedaljer, med 19 medaljer fordelt på 40
skyttere så var dette den beste innsatsen på 2000-tallet. Det ble medaljer i alle klasser så nær som kl. J.
Best plassert og best poengsum ble det på Øivind Mørk som skjøt 60 og ble nr. 2 i V73. Det var bare 29
skyttere på hele stevnet som skjøt 60 på minneskytingen. På 59p hadde vi Sverre Brovoll (kl. 5), Per Arve
Strømstad (kl. 5), Anders Madsen (ER) og Jenny Aardalen (ER). Vi legger også godt merke til Anne
Grimstad i kl. 3, hun skjøt 58 og fikk vår nestbeste plassering med en 5. plass. 

Øivind Mørk slo til med 60 på minneskytingen. Her
avbildet i en annen feltsituasjon.

Skytterpappa Knut Hollund tar ikke skytingen alvorlig,
men litt fornøyd med minnemedaljen er han tross alt.

Resultater
Kl. 5 18 Sverre Brovoll 59 Medalje

34 Per Arve Strømstad 59 Medalje
84 Lars Bugge 57 Medalje

111 Kurt E Bekkevold 57 Medalje
118 Bjarne Muri 57 Medalje
355 Nils Th. Valand 54
430 Helge Norberg 52
465 Daniel Sørli 51
528 Tore Johansen 47
534 Morten Musiol 46Kl. 4
123 Magnus Bjerke 56 Medalje
222 Kjetil Jansen 55
268 Arild Båheim 54
501 Arne Ånneland 50
542 Ro er Storløkken 49
545 Vegard Ånneland 49
620 Heidi Grimstad 39

Kl. 3 5 Anne Grimstad 58 Medalje
41 Jakob Skogseid 56 Medalje

60 Freddy Vollebekk 55 Medalje 
518 Rune Landrø 41

Kl. 2 19 Tone Ytterhaug 56 Medalje
49 Trond Landrø 54 Medalje

Kl. 1 48 Knut Hollund 54 Medalje
55 Tom Monsrud 53 Medalje

V55 35 Arne Grøtting 56 Medalje
ER 14 Anders Madsen 59 Medalje

21 Jenny Aardalen 59 Medalje
166 Jonas Johansen 55

J 139 Bjørn T. Monsrud 53
182 Jørgen B. Elstad 52
234 Christian Y. Sæther 50
281 Ingrid Eknes 47
331 Guro Hollund 35

V65 13 Nils Hovde 58 Medalje
V73 2 Øivind Mørk 60 Medalje

11 Oddbjørn Nyhagen 58 Medalje
135 Magne Landrø 51
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Stangskyting
Også i Stangskytingen fikk vi vår beste uttelling på 2000-tallet, når vi ser på antall begre fordelt på
deltagere. Det ble 14 begre og det var 5. klassingene som forsynte seg best med 6 begre. Flest treff hadde
Sverre Brovoll med sine 22 og 11. plass i klassen. Vegard Ånneland var godt fornøyd med å komme inn
på premielisten i kl. 4 med 17 treff. God treffprosent var det også på Rune Landrø som skjøt 18 treff i kl.
3. Vi legger også merke til at legenden Magne Landrø fortsatt drar med seg premier fra LS, han tok en 20.
plass i V73.  

Sverre Brovoll (t.v) skjøt flest treff på Stangen og ble vår best plasserte med 11. plass i kl. 5. Vegard Ånneland
fikk med seg beger i kl. 4.

Kl. 5 11 Sverre Brovoll 11+11   22 Beger
19 Bjarne Muri 10+11   21 Beger
69 Tore Johansen 9+10   19 Beger
84 Lars Bugge 10+9    18 Beger
127 Jens-Kr. Larsen 9+9    18 Beger
173 Kurt Bekkevold 8+9    17 Beger
184 Nils Th. Valand 9+8    17
206 Morten Musiol 10+7    17
376 Daniel Sørl 7+6    13
423 Per A Strømstad 7+5    12

Kl. 4 104 Vegard Ånneland 9+8    17 Beger
265 Magnus Bjerke 6+8    14
403 Arild Båheim 8+5    13
437 Arne Ånneland 6+6    12
476 Roger Storløkken 8+4    12
562 Kjetil Jansen 6+3      9

568 Heidi Grimstad 7+2     9
Kl. 3 24 Rune Landrø 11+7    18 Beger

78 Freddy Vollebekk 8+7    15 Beger
372 Jakob Skogseid 5+5    10
395 Anne Grimstad 6+4    10

Kl. 2 17 Trond Landrø 8+7    15 Beger
226 Tone Ytterhaug 5+4     9

Kl. 1 48 Tom Monsrud 6+4   10 Beger
163 Knut Hollund 3+2     5

V55 16 Arne Grøtting 9+7   16 Beger
J 156 Guro Hollund 6+3     9

205 Jørgen B. Elstad 1+5     6
212 Christian Y. Sæther   5+1     6

V65 56 Nils Hovde 5+6    11 Beger
V73 20 Magne Landrø 5+5    10 Beger

69 Øivind Mørk 6+2      8
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Felthurtigskyting
I hurtigskytingene er det Kurt Eirik Bekkevold som vi følger med størst interesse. Han er den som har
størst potensiale til å nå finale. I år har han ikke fått forberedt seg godt nok til at han var komfortabel med
situasjonen. Dessverre endte han uten tid, han sa selv at han ble «tatt av spenningen». 

Ellers ble felthurtigskytingen øvelsen hvor vi tok med oss færrest premier. Det ble kun 5 begre denne
gang. Hurtigst var Tore Johansen, som skjøt 9,86 og ble nr. 18 i kl. 5. Med på begerlisten fikk han følge
av Per Arve Strømstad. Best plassert ble Tom Monsrud som tok 10. plass i kl. 1 etter 16,02. Ellers ble det
ett nytt i beger i hurtigskytingene til Magne Landrø i V73 og Trond Landrø i kl. 2. Magne ble så høyt
plassert som nr. 12.  

Kurt Eirik Bekkevold legger bort børsa etter en mislykket runde i felten. PS: Humøret var betraktelig bedre enn
dette arrangerte bilde skulle tilsi. Kurt var offensiv og startet planleggingen av neste sesong i bussen på vei
tilbake fra feltrunden.

Kl. 5 18 Tore Johansen 9,86 Beger
87 Per Arve Strømstad 11,99 Beger
163 Nils Th. Valand 13,62
168 Daniel Sørli 13,68
168 Lars Bugge 13,68
206 Sverre Brovoll 14,78
257 Bjarne Muri 16,16
369 Jens-Kr. Larsen 20,09
392 Helge Norberg 22,18
Kurt Eirik Bekkevold ***

Kl. 4 198 Vegard Ånneland 14,90

264 Arne Ånneland 16,45
Roger Storløkken ***

Kl. 3 257 Rune Landrø 18,14
405 Freddy Vollebekk 35,95
Jakob Skogseid ***

Kl. 2 52 Trond Landrø 15,36 Beger
Kl. 1 10 Tom Monsrud 16,02 Beger

99 Knut Hollund 34/10
V55 126 Arne Grøtting 20,47
J Christian Y. Sæther ***

Jørgen B. Elstad ***
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Det sosiale 
Sen LS og skolestart førte til at ungdomsøvelsene ble avsluttet på tirsdag, med tilhørende tidlig hjemreise.
Med resterende boende godt spredt, gikk onsdagssamlingen ut i år. Men man fikk «sosialisert» seg godt
likevel. Med fint vær og mye å følge med på banen ble mye av tiden brukt banen. Man fant alltid en
Østregjeng benket rundt ett eller flere av bordene. Mange bodde på skyttercampen, som var i gangav -
stand til banen og der var det alltid noen som samlet seg på ettermiddagene/ kveldene. Skyttercampen er
egentlig det beste stedet å bo når man virkelig vil oppleve «hele LS».

Ungdommene ordnet seg med en felles overnatting. "Den store lavvoovernattingen" begynte og
planlegges umiddelbart etter at Knut Hollund fortalte han hadde en ledig teltplass på skyttercampen. Dette
var på en av de siste treningene før LS. Det ble da planlagt overnatting etter endt skyting. Facebook -
gruppe kom på plass, lavvo ble skaffet til veie og alle gledet seg stort til dette. Da mandagen endelig kom
ble det grilling og hygge på kvelden før ungdommene trakk inn i lavvoen rundt midnatt. Der holdt de det
gående til langt på natt, noen sovnet mens andre brukte natten til spill og moro. Det hele ble avrundet med
en felles frokost på tirsdag. Litt vemodig stemning å spore for da gikk det opp for de fleste at et utrolig
hyggelig og flott LS snart var over. Dette var en av flere hyggelige sammenkomster ungdommene våre har
hatt i sommer og de har spleiset seg sammen til en utrolig hyggelig gjeng!

Oppsummert 
Når vi ser på harde tall så ble det brukbart når vi ser på antall begre/minnemedaljer i forhold til deltagere.
Med 63 så er vi på samme nivå som de siste 3 års LS. Førde i 2008 var for øvrig spesielt bra. Når det
gjelder finaleplasser så ble det 9 i tallet og det er under det vi har klart de siste årene, vi må tilbake til
Steinkjer i 2007 for å finne dårligere uttelling. Men når det gjelder medaljer/stjerner, så er årets LS det
dårligste siden Sandnes i 2004, hvor vi kun tok 1. Vi får være glad for innsatsen i samlagsskytingen for kl.
3-5. Med den flotte innsatsen i en av LS store øvelser kan vi si at dette vare ett godt LS for oss.

Så er det helt klart at LS er for de aller fleste så mye mer enn bare skytingen og resultater. Rammen rundt,
det sosiale og mye spennende skyting uavhengig av hvem som skyter, gjør at mange synes dette var verdt
turen og er klar for nye LS, uansett hvordan det gikk med skytingen.

Ungdommene oppstilt foran Lavvoen. F.v venn av Jenny, Jenny Aardalen, Ingrid Eknes, Guro Hollund,
Christian Ytterhaug Sæther, Jonas Johansen, Anders Madsen, venn av Bjørn Tore og Bjørn Tore Monsrud.
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Samlagsstevne bane, Oslo Østre 20. august
Nordstrand var arrangør av årets samlagsstevne og de ønsket å arrangere det på vår bane, noe de
selvfølgelig fikk lov til. Selv om de er ukjente våre systemer, spesielt SIUS-Megalink kombinasjonen på
200m, så dro de dette meget godt i land i godt tempo. 

Dessverre kan vi igjen skrive at trenden med nedgang i deltagelsen fortsetter, 72 skyttere deltok og det er
igjen et fall på 15 skyttere i forhold til i fjor. Vi sto for halvparten av deltagelsen med 35 skyttere og vi kan
trygt si at vi dominerte tilsvarende.  Vi fikk intet mindre enn 4 av 6 samlagstitler og 9 av 15 medaljer.

I kl. 3-5 lå Nils Thomas Valand i god posisjon på skive 2 i finalen etter å ha skutt 245 og fått delt ledelse.
Etter noe tap fra de som fulgte tettest på måtte han ha 98 eller bedre for å ta ledelsen. Han skjøt solid,
det skvatt ut en 9er tidlig i serien, men resten satt i innertieren. Sidsel Lillekvelland fra Nordstrand måtte
da i praksis ha 100 for å fravriste Nils Thomas seieren. Det ble 98 og Nils Thomas ble samlagsmester i
Oslo på første forsøk. Han ryddet også premiebordet bra med å vinne vandrefatet for samlagstittelen,
Frisch fat for beste 15-skudd og vandrepokalen for beste 25-skudd (delt med Sidsel L). 

Seks til av våre var kvalfisert for finalen. Nest best ble Lars Bugge, som igjen viste seg som en god
omgangsskytter med 100, dermed endte han opp som 1 av 7 på 342 og rangert til nr. 5. Tredjeplassen
gikk på 342 og vi tipper Lars tenkte noe i ettertid på 43 serien på stå. Rett bak Lars kom Magnus Bjerke. 

Nils Thomas Valand med mange synlige bevis på suksessen i årets SM, mesterskapsmedalje, vandrepremier
for 15-, 25- og 35-skudd.
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Etter 244 hadde han los på pallen, det ble 9 tiere, men som under LS så skvatt ett skudd så langt ut som
i 8'eren. Magnus kan uansett være fornøyd, for han fikk med seg G. O. Thesens premie som beste skytter
under 20år og klassemedaljen i kl. 4. Sverre Brovoll fulgte rett bak Magnus på 7. plass etter 99 i finalen.
De tre siste plasserte seg slik 12. Morten Musiol 240-340, så en positiv overraskelse med 14. Kjetil Jansen
242-339 og 16. Kurt Eirik Bekkevold 241-338. 

Arne Grøtting var favoritt i V55 og med noe tynn konkurranse i tillegg endte han opp som eneste V55
skytter i finalen. Arne tar dette likevel forbilledlig seriøst, skjøt gode 99 og ble mester med 346. 

Kl. 3 medaljen gikk til en annen av våre unge skyttere som har fått skutt svært lite de siste årene. Aslak
Hollund vartet opp med 237 og vant klassen klart. Tone Ytterhaug var ikke helt fornøyd med sine 235 i kl.
2, men det holdt fint til klassemedalje. Tone har ikke
skutt mange stevnene i år, men har hatt god
uttelling i de hun har skutt. I kl. 1 skjøt Knut Hollund
godt med 243 og ble nr. 2. På 100m var det dess -
verre noe labert oppmøte. Ingen i R. I ER ble det
kun ett oppgjør mellom Anders Madsen og Jenny
Aardalen. Anders koplet grepet med 250 mot
Jennys 248. I finalen skjøt Jenny 100 og la press
på Anders, men han dro det greit i land med 99
med 8 innertiere. I J var det 6 deltagere. Guro
Hollund måtte finne seg i å ha favorittstempelet og
hun vant da også med 248-98. Det var 2p foran
Bjørn Tore Monsrud som var på vei til å skape
trøbbel for Guro, men en skikkelig utdrager ut i
8'eren satte stopper for det, ellers hadde han 90
med 8 inne. Tredje medalje gikk til Christian
Ytterhaug Sæther som fikk en fin opptur med 245.
Da får det bare være at det ble 95 i finalen. 

Tone Ytterhaug vant klassemedaljen i kl. 2. Magnus Bjerke vant kl. 4 og G. O Thesens premie for beste skytter
under 20 år.

Det er for tiden litt tynn deltagelse i ungdomsklas -
sene, så da er det gledelig at Odin Skagmo og
Linnea Bugge Thorbjørnsen stilte i aspirant, her
avbildet med premiene.
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Våre samlagsmestre på 100m, Guro Hollund i J og Anders Madsen i ER.

Mesterskap
Kl. 3-5 1 Nils Thomas Valand 344 Gylt

5 Lars Bugge 342
6 Magnus Bjerke 342
7 Sverre Brovoll 342

12 Morten Musiol 340
14 Kjetil Jansen 339
16 Kurt Eirik Bekkevold 338

V55 1 Arne Grøtting 346 Sølv
ER 1 Anders Madsen 349 Nammo 

2 Jenny Aardalen 348 Ungdoms
J 1 Guro Hollund 346 Nammo

2 Bjørn Tore Monsrud 344 Ungdoms
3 Christian Y. Sæther 340 Ungdoms
5 Ingrid Hegna Eknes 322

V65 2 Nils Hovde 342
V73 2 Oddbjørn Nyhagen 345

Hovedskyting
Kl. 5 1 Nils Thomas Valand 245

6 Sverre Brovoll 243
9 Lars Bugge 242

12 Kurt Eirik Bekkevold 241
13 Morten Musiol 240
14 Daniel Sørli 239
15 Bjarne Muri 238
16 Per Arve Strømstad 238
17 Tore Johansen 237
19 Eirik Kristiansen 227

Arne Grøtting får tildelt en av sine utallige SM-
medaljer.

I veteranklassene hadde vi med Nils Hovde i V65 og Oddbjørn Nyhagen i V73. De tok hver sin 2. plass.

I lagskytingen på 200m har vi trøbbel med å vinne og det ble 2. plass etter suverene Nordstrand som skjøt
392. Vårt lag med Magnus Bjerke (91), Lars Bugge (97), Kurt Eirik Bekkevold (99) og Nils Thomas Valand
(97) endte på 384. Kurt Eirik Bekkevold var en innertier fra å vinne premien som beste lagsskytter. I
skytingen om Skymoens premie ble Nils Thomas Valand vår beste på 2. plass.

I sum ble dette et meget godt mesterskap for oss.
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Årets skytter - Oslo skyttersamlag
Som et middel til å stimulere deltagelsen i samlagets konkurranser har Samlaget innført "Årets skytter",
med finaler under årets SM. Inntil 5 skyttere i hver klasse kvalifiserer seg til finalen gjennom deltagelse i
alle SM + org.medaljen. 

Finalen om årets skytter ble skutt under samlagsstevnet før finalene og vi tok godt for oss med seier i 7
av 10 klasser (ingen i R). 

Finalen besto av 10 skudd med en 5 skudd serie og 5 enkle slik: Kl. 5: kun stå / kl. 4: kne + stå / kl. 3: kun
kne / kl. 2, V55 og J: ligg + kne / kl. 1, V65, V73, ER: ligg. Det var utslagsskyting slik at den med lavest
poengsum gikk ut på enkeltskuddene slik at det på siste skudd var to igjen i hver klasse.

I kl. 5 hadde vi med 3 av 5 finaleskyttere i Nils Thomas Valand, Lars Bugge og Kurt Eirik Bekkevold. Nils
Thomas Valand var på god vei til vinne etter glimrende skyting og ledelse med 3p før siste skudd, men så
tok han en "Emmons" på siste skuddet og dro ut en 6er. Da Rasmus Lillekvelland, Nordstrand avsluttet
med 10’er så ble det 2. plass. (Emmons er den amerikanske skytteren som har tapt 2 gullmedaljer og 1
sølvmedalje i helmatchen i de siste tre OL med elendige sisteskudd.). Men som vi kan lese på sidene foran
så revansjerte Nils Thomas seg med å bli samlagsmester, så dette skuddet ble sikkert fort glemt.

I kl. 4 hadde vi med 3 i finalen, Magnus Bjerke, Eirik Ahdell og Heidi Grimstad. Det var jevnt etter 5 skudd -
serien, men på enkeltskuddene så viste Heidi seg som den klart sterkeste med 9-9-10-10-10 og hun dro
seieren greit i land. 

Kl. 4 1 Magnus Bjerke 244
2 Kjetil Jansen 242
7 Eirik Ahdell 237

8 Heidi Grimstad 236
16 Vegard Ånneland 225
19 Arild Båheim 218
20 Arne Ånneland 211

Kl. 3 1 Aslak Hollund 237 Klassem.
3 Anne Sofie Grimstad 225
4 Freddy Vollebekk 224

Kl. 2 1 Tone Ytterhaug 235 Klassem.
3 Bjørnar Sæther 231

Kl. 1 2 Knut Utne Hollund 243
V55 1 Arne Grøtting 247
ASP Linnea Bugge-

Thorbjørnsen 201
Odin Skagmo 218

ER 1 Anders Madsen 250
2 Jenny Aardalen 248

J 1 Guro Hollund 248
2 Bjørn Tore Monsrud 246
3 Christian Y. Sæther 245
4 Jørgen B. Elstad 240
6 Ingrid Hegna Eknes 227

V65 2 Nils Hovde 247
2 Oddbjørn Nyhagen 247 Kjetil Jansen overrasket positivt med 242 i kl. 4.
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På 100m fikk vi ikke fulgt med på finaleskytingen så vi fikk ikke med oss utviklingen. Det eneste vi kan si
at vi tok 3 seire med Anders Madsen i ER, Guro Hollund i J og Nils Hovde i V65. 

Vi tipper at samlaget vil evaluere denne skytingen,
men vi har god tro på at dette blir videreført. Dette
har garantert økt deltagelsen i noen av samlagets
arrangementer og nyvinninger trenger gjerne ett år
eller to før det blir skikkelig kjent for alle.

Freddy Vollebekk vant kl. 3 etter en sterk avslutning. Heidi Grimstad vant kl. 4 etter eminent ståskyting.

T.v Knut Hollund kjempet godt i kl. 1, men det holdt ikke helt inn. Nils Hovde tok seieren i V65 etter sterk
skyting.

Freddy Vollebekk var vår finalist i kl. 3, Anne Grimstad var kvalifisert, men det er tydelig at denne skytingen
trenger ett innkjøringsår. Hun var ikke helt klar over finalen og hadde sendt skytterutstyret hjem. Freddy
lå lenge litt etter i kl. 3, men avsluttet meget godt og knep seieren i kl. 3 på de aller siste skuddene. 

I kl. 2 hadde vi to finalister i Tone Ytterhaug og Bjørner Sæther. Tone tok kommandoen fra start og fullførte
til perfekte 100p og ga de andre finaleskytterne ingen sjanse. Arne Grøtting var eneste finaleskytter i V55,
men tok dette på alvor og skjøt 98, med en 8'er på siste kne. Det ble muligens uvant lenge å sitte på kne.
Knut Hollund var en av to i finalen i kl. 1, han havnet tidlig litt etter, men klarte så holde stillingen og det
endte med 2. plass. 
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Norges Cup
2. runde – Hordaland 7. - 11. juli
NC runden før LS var i år lagt til Hardanger og Voss skyttersamlag og lagene Odda, Jondal og
Norheimsund & Øystese. Vi hadde med 14 skyttere, som skjøt minst ett av stevnene. Med fint vær ble det
en fin runde med kjøring i flotte omgivelser, i et område
sikkert mange ikke har vært i før. Men en ting er i
hvertfall sikkert, vi skal ikke misunne de veiene. Det ble
mye kjøring i dyp konsentrasjon på veier som over
lange strekk ikke var brede nok for to biler.

Til skytingen så ble Nils Thomas Valand vår beste
skytter med to gode plasseringer. I Norheimsund og
Øystese ble det 14. plass etter 245/344 og i Odda 28.
plass etter 244/345. Beste plassering hadde imidlertid
Helge Norberg som ble nr. 16 i Jondal med 246/346.
Helge fikk også med seg 5 NC-poeng fra Odda etter
243/343. Lars Bugge ble vår tredje og siste skytter med
NC-poeng. De tok han i Jondal med 21. plass etter
245/345, ellers ble Lars rangert bak poenggrensen og til
52. plass i Odda.

Ellers hadde vi flere skyttere som kom inn på 40-tallet
med ett eller flere resultater. Det var Bjarne Muri, Jens-
Kristian Larsen, Kurt Eirik Bekkevold og Sverre Brovoll,
som fikk en fin gjennomkjøring før LS.

Odda
Mesterskap kl. 3-5

28 Nils Thomas Valand 344 23p
46 Helge Norberg 343   5p
52 Lars Bugge 343
96 Jens-Kristian Larsen 341

114 Kurt Eirik Bekkevold 340
124 Sverre Brovoll 340
154 Daniel Sørli 338
223 Bjarne Muri 335
298 Magnus Bjerke 329
312 Tore Johansen 328

V55 1 Arne Grøtting 347
Hovedskyting
Kl. 5 51 Nils Thomas Valand 244

76 Helge Norberg 243
83 Lars Bugge 243  
97 Kurt Eirik Bekkevold 242

110 Jens-Kristian Larsen 242
120 Daniel Sørli 241
158 Sverre Brovoll 240
195 Bjarne Muri 238

265 Tore Johansen 232
Kl. 4 79 Magnus Bjerke 231
V55 3 Arne Grøtting 247

Jondal
Mesterskap kl. 3-5

16 Helge Norberg 346 35p
21 Lars Bugge 345 30p
75 Kurt Eirik Bekkevold 343
77 Bjarne Muri 343
78 Nils Thomas Valand 343

130 Jens-Kristian Larsen 341
168 Magnus Bjerke 339
236 Sverre Brovoll 337
344 Daniel Sørli 331
346 Tore Johansen 330
355 Roger Storløkken 330

V55 1 Arne Grøtting 347
Hovedskyting
Kl. 5 27 Kurt Eirik Bekkevold 246

27 Helge Norberg 246
37 Lars Bugge 245

Helge Norberg tok vår beste enkelt-plassering i
Norgescupen 2. runde med 16. plass i Jondal.



75 Nils Thomas Valand 244
110 Bjarne Muri 243
113 Jens-Kristian Larsen 243
244 Sverre Brovoll 238
304 Daniel Sørli 234
314 Tore Johansen 231

Kl. 4 10 Magnus Bjerke 240
88 Roger Storløkken 231

V55 2 Arne Grøtting 248
Norheimsund og Øystese
Mesterskap kl. 3-5

17 Nils Thomas Valand 344 34p
84 Bjarne Muri 340
85 Helge Norberg 340

116 Jens-Kristian Larsen 339
118 Magnus Bjerke 339
139 Lars Bugge 338
164 Sverre Brovoll 337
319 Daniel Sørli 330

326 Tore Johansen 330
434 Vegard Ånneland 318
471 Arne Ånneland 298

V55   4 Arne Grøtting 343
Hovedskyting
Kl. 5 16 Nils Thomas Valand 245

84 Bjarne Muri 242
88 Jens-Kristian Larsen 242

111 Helge Norberg 241
169 Lars Bugge 239
192 Sverre Brovoll 238
292 Daniel Sørli 233
305 Tore Johansen 232

Kl. 4 5 Magnus Bjerke 241
128 Roger Storløkken 227
149 Vegard Ånneland 223
159 Arne Ånneland 215

V55 4 Arne Grøtting 245 
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2. runde – Telemark 7. - 11. juli
En gjeng på 11 Østreskyttere tok turen til Telemark og siste runde av årets Norgescup. Laginnsatsen ble
nok ikke den helt store, men vi dro med oss noen gode plasseringer fra hvert stevne. 
Best skyting var det på 300m banen til Lunde. Jens-Kristian Larsen åpnet meget godt med 247, var på vei
mot 100 i omgangen, men mot slutten snek et
skudd seg såvidt ut i 9eren. Med 346 holdt det
likevel til en flott 5. plass, poenget bak pallen.
Bjarne Muri åpnet enda hardere, etter 150 på
klassen taklet han grunnlaget meget godt at det ble
99. Litt flaks sa han selv da det var ett par 10,0,
godt jobbet sier nå vi. Resultatet 249 var ny 25-
skudds pers. Bjarne kjente nok spenningen for han
sa at omgangs skytingen var ruskete. Starten av
anvisningen viste imidlertid at skuddene hang på i
10eren, men noe må ha endret seg etter omladning
for det kom 3 niere på slutten. Ett par hårfine og en
skikkelig utdrager. Sikkert bittert der og da, men
Bjarne kan glede seg over det beste resultatet på
en stund og en flott 7. plass med 346. Lars Bugge
karet seg akkurat inn på 40-tallet med 242/340 og
69. plass. 
I Sannidal var det Daniel Sørli som slo til. Daniel
har slitt lenge med dårlig uttelling, nå ble det
"plutselig" et toppresultat med 148-100 og dermed
248. Etter omgangen kunne en skuffet Daniel konstatere at det ble 97, men også Daniel kan være meget
godt fornøyd med sitt beste resultat på lenge. Med 345 ble det 18. plass. Ellers fikk vi 3 til inn på 40-tallet.
59 Bjarne Muri 241/341, 60 Helge Norberg 242/341 og 78 Sverre Brovoll 240/340. 

Våre unge seniorer som skjøt godt denne helgen. 
F.v Jens-Kristian Larsen og Daniel Sørli.
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Drangedal hadde stevnet med avsluttende finale og 3 av våre kvalifiserte seg for den. Nils Thomas Valand
var i beste posisjon etter meget gode 246 og 15. plass innledningsvis. Det ble ett par tap på omgangen,
men det endte likevel med en fin plassering da 344 holdt til 21. plass. Daniel Sørli skjøt 242 og med 99 i
omgangen avanserte han til 37. plass. Jens-Kristian Larsen hadde også 242, men droppet finalen. Sverre
Brovoll, Helge Norberg og Lars Bugge endte alle på 241, poenget bak finalegrensen.

Denne runden ble runden med en del hendelser som ødela skytingen. Helge Norberg hadde som vi kan
se 89 i Lunde. Årsaken var et avtrekk som etter hvert sluttet å fungere, først fikk han bare ut 4 skudd på
ligg, så fikk han skutt stå til 49, men på kne konket avtrekket helt ut og han måtte bryte. Resten av runden
ble reddet av Sverre Brovoll som demonterte avtrekket og utførte service. Per Arve Strømstad hadde 137
i Drangedal. Etter 50-40 med ett skudd for lite på grunn av lading av magasin med 4 skudd, skjøt han
kneserien som trening og ga seg. Nils Thomas Valand har skutt mye godt i det siste, men vi ser at han
har serier på 231 og 234. Årsaken var et umulig våpen hvor seriene hoppet fra nier over til nier under,
f.eks hadde han 46-49-45 og 44-46-49 på 15-skuddene. Hva årsaken var vites ikke, men da han lånte ett
annet våpen ble det bra igjen i Drangedal. I sum et tegn på at sesongen snart er slutt…  

Ellers var rammen rundt denne NC-avslutningen fin. At været var godt har mye å si, da oppholder en seg
lengere på banene mellom skytingen. Drangedal arrangerte også en sosial samling på lørdagskvelden
med spekemat og lett underholdning.

Sverre Brovoll (t.h) i gang med vedlikehold av Helge Norbergs avtrekk. Helge (t.v) selv følger interessert med
sammen med stående f-v Per Arve Strømstad, Frode Standal (Kleive skytterlag) og Henrik Oppen. Avtrekket
fungerte godt etterpå, etter at Sverre som han sa hadde fått fjernet en god blanding av diverse olje, støv og
sand inkludert Vossagrus. 
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Lunde
Mesterskap kl. 3-5

5 Jens-Kristian Larsen 346 50p
7 Bjarne Muri 346 44p

69 Lars Bugge 340
92 Daniel Sørli 338

119 Per Arve Strømstad 335
146 Henrik Oppen 330
154 Eirik Kristiansen 327

Hovedskyting
Kl. 5 1 Bjarne Muri 249

3 Jens-Kristian Larsen 247
71 Lars Bugge 242
93 Daniel Sørli 240

123 Sverre Brovoll 237
130 Tore Johansen 236
133 Per Arve Strømstad 236
137 Eirik Kristiansen 235
152 Nils Thomas Valand 231
161 Helge Norberg 89

Kl. 4 24 Henrik Oppen 233
Sannidal
Mesterskap kl. 3-5

18 Daniel Sørli 345 33p
59 Bjarne Muri 341
60 Helge Norberg 341
78 Sverre Brovoll 340
84 Jens-Kristian Larsen 339
91 Lars Bugge 338

101 Per Arve Strømstad 337
125 Tore Johansen 334

150 Eirik Kristiansen 330
156 Henrik Oppen 328

Hovedskyting
Kl. 5 6 Daniel Sørli 248

62 Helge Norberg 242
76 Bjarne Muri 241
95 Jens-Kristian Larsen 240  
99 Sverre Brovoll 240

102 Per Arve Strømstad 239
117 Lars Bugge 238
147 Tore Johansen 235
151 Nils Thomas Valand 234
153 Eirik Kristiansen 233

Kl. 4 28 Henrik Oppen 230
Drangedal
Mesterskap kl. 3-5

21 Nils Thomas Valand 344
37 Daniel Sørli 341

Hovedskyting
Kl. 5 14 Nils Thomas Valand 246 30p

65 Daniel Sørli 242 14p
68 Jens-Kristian Larsen 242
76 Sverre Brovoll 241
78 Helge Norberg 241
88 Lars Bugge 241

125 Bjarne Muri 237
151 Eirik Kristiansen 232
152 Tore Johansen 231
160 Per Arve Strømstad 137

Kl. 4 18 Henrik Oppen 235 

Flere av våre skyttere koser seg i solveggen hos Sannidal. F.v Sverre Brovoll, Lars Bugge, Jens-Kristian
Larsen, Henrik Oppen, Eirik Kristiansen og Per Arve Strømstad. 
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Sammenlagt
Sammenlagt ble Nils Thomas Valand vår beste
skytter på 44. plass, det betyr NC-beger. Jens-
Kristian Larsen kom seg også inn på listen
blant de 50 som får beger. Ellers fikk vi 5
skyttere til inn på poenglisten med Helge
Norberg, Daniel Sørli, Bjarne Muri, Lars Bugge
og Sverre Brovoll.

Når vi summerer alle poengene så har vi en
bedring i forhold til i fjor, men vi kan ikke si oss
helt fornøyd med årets innsats, for vi har ellers
vår dårligste sesong siden 2005. I sum poeng
er vi 9ende beste lag, men sammen med
Jondalen og Nordstrand er vi laget som har
flest skyttere inn på poenglisten.

44 Nils Thomas Valand 88 Beger
48 Jens Kristian Larsen 78 Beger
64 Helge Norberg 56
76 Daniel Sørli 47
84 Bjarne Muri 44
86 Lars Bugge 42

160 Sverre Brovoll 6

I sin første sesong i Østre ble Nils Thomas vår beste
sammenlagt i NC og fikk NC-beger sammen med Jens-
Kristian Larsen.

God gammel årgang  

Lars Bugge har drevet på og skutt fryktelig mange
stevner i åresvis, for ikke å si over noen tiår. F.eks
så ble han ifm samlagsskytingen på LS introdusert
som den som skyter flest stevner i Norge. Lars
viser at det går an å holde koken. Selv mener at
han har hatt en av sine aller beste sesonger i år,
når han ser på snittet av resultatene. Et av
høydepunktene kom hos Øyer/Dølen da han satte
årsbeste. Lars var litt skeptisk før skyting, det
blåste endel og banen er ikke helt enkel i vind, da
vinden ofte blir gående i sirkler. Det viste seg at
det var ingen grunn til bekymring, for vinden løyet i
løpet av prøveskuddene. Da lå alt til rette for en
skytter som hadde dagen og den store roen under
hele skytingen. Lars skjøt seriene 50-49-50-99-
100 / 348. Det var gode serier og det var ikke
"flaks" inne bildet med 10,0 skudd. De dårligste
tierne var to 10,1 som kom på liggserien!. Dermed
tangerte han persen som ble satt sålangt tilbake
som i 1996. Det er 16 år siden. Lars rangerte
likevel denne prestasjonen som bedre, da forrige
pers ble satt på den noe korte Ryggebanen. 
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Cupskytinger
Årets cupskytinger ble en positiv opplevelse, 3 av 4 lag skjøt seg til finalene. Det fjerde laget, B-laget i Ø-
cupen for seniorer var nær på å komme seg til B-cupfinalen. Finaleresultatene ble meget gode med seire
i veterancupen og i B-cupen for ungdommene, mens seniorenes A-lag ble nr. 3.

Nedenfor føler en nærmere beskrivelse om de ulike lagenes skyting i cupene.

Østlandscup for kl. 3-5 
2. runde: Oslo Østre A – Frogn og Drøbak

I 2.runde trakk A-laget Frogn og Drøbak og det ble hjemmebane. Uten forkleinelse for Frogn og Drøbak
så var det en gunstig trekning. Når Frogn og Drøbak ikke stilte med sin klart beste skytter og i tillegg hadde
uhell med skudd i feil skive og for lite skutte skudd så ble dette en enkel seier. 

Leder i Frogn, Monica Saxebøl, som også skjøt på laget, uttalte etter endt dyst at "Oslo Østre knuste oss
i dag, men det er ei trøst at halve laget deira har vore Frogn og Drøbak skyttarar :)". Både Helge og Nils
Thomas har vært innom mens de fristet studenttilværelsen på Ås. Lars har vært der en mannsalder. 

Resultatet ble gode 2717, etter at våre skyttere hadde poengmessig delte seg i to hovedgrupper - de over
og de under 340.

Oslo Østre A 2717 – Frogn og Drøbak 2610
Jens-Kristian Larsen 245/345  Nils Thomas Valand 246/345 Helge Norberg 244/344 
Lars Bugge 245/344 Bjarne Muri 240/339 Kurt Eirik Bekkevold 240/337
Eirik Ahdell 237/335 Magnus Bjerke 229/328 

Semifinale: Tingelstad – Oslo Østre A 
For semifinalen ble det i utgangspunktet en midt på treet trekning, da Tingelstad ble motstander på deres
bane. Dessverre fikk Tingelstad noen uventede forfall og måtte gi walk-over.

Finale i Asker
Asker flyttet finalen en uke fordi par stykker i arrangørstaben ikke kunne stille på opprinnelig dato. En tynn
begrunnelse synes nå vi og resultatet ble at Nils Thomas Valand og Helge Norberg ikke kunne stille. De
er to av de mest sentrale på laget, men med gode erstattere fra B-laget var laget klar for finalen mot
Jondalen, Høland/Bjørkelangen og Blaker. 

Jondalen var storfavoritter, mens kampen om andreplassen var regnet som vidåpen. Jondalen vant også,
men ikke så suverent som de innledende rundene skulle tilsi. Det ble faktisk en meget jevn finale hvor det
stort sett gjennom hele finalen ikke skilte mer enn rundt 10p mellom beste og dårligste lag.

F.v Sverre Brovoll og Magnus Bjerke åpnet finalen, mens Lars Bugge og Kurt Eirik Bekkevold var andre par.
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Programmet var at to og to fra hvert lag skyter en 35-skudd, for så å skyte 10-skudd stå som finale. Som
vanlig så datt resultatene noe ned for alle lag i forhold til de tidligere rundene, årsaken er sikkert en
kombinasjon av at det er finale og sent på sesongen, samt at det var noe kaldt.

Første par ut var Magnus Bjerke og Sverre Brovoll, med hhv. 242/339 og 237/333 skjøt de oss til delt
ledelse med Høland/Bjørkelangen, Blaker var 3p bak med ett skudd for lite og Jondalen var 4p bak. Lars
Bugge og Kurt Eirik Bekkevold var de to neste og de skjøt hhv, 242/340 og 237/336. Da lå laget som nr.
2, poenget bak Høl./Bj, 4p foran Blaker og 6p foran Jondalen. Tredje par var Øivind Enggrav og Daniel
Sørli. De fulgte opp med hhv. 241/338 og 239/336. De andre var imidlertid bedre og nå lå laget sist. Men
det var ikke mer enn 6p opp til lederen Blaker, 4p til Høl/Bj og 3 til Jondalen. 

Ankeretappene betros gjerne til de som regnes som sterkest i hodet og det var lett å plukke ut Jens-
Kristian Larsen og Bjarne Muri til den oppgaven. De viste seg også som våre beste med 246/345 på Jens-
Kristian og 244/343 på Bjarne. De andre lagene tenkte også slik, så det var ikke mye å hente. 

Etter 35-skudden var Jondalen ikke overraskende i tet, men i forhold til Ø-cup rekorden på 2748 i 2. runde
og 2738 i semifinalen hadde de ramlet ned til 2720, Høl/Bj. lå på andre med 2714, vårt lag på tredje med
2710 og Blaker sist med 2707. Altså kun 13p mellom beste og dårligste lag. Med 2710 kunne vi si oss godt
fornøyd med innsatsen så langt. Det var ikke mer enn 7-8 poeng dårligere enn de tidligere
runderesultatene. Hvis man skal være kritisk til noe så var det at vi tapte mye på ligg i forhold til de andre,
det gjaldt liggserien, ligg på grunnlag og ikke minst omgangen.

Så var det klart for de ti ståskuddene som finale. Det ble skutt i samme rekkefølge som 35-skudden og de
6 første skytterne skjøt 2x5 skudd og de to siste 10 enkeltskudd. 

Magnus var ikke særlig fornøyd med ståserien og hadde bestemt seg for å angripe slik han gjorde på
grunnlaget da han fikk 3x10. Det lyktes han med, først ble det en 49 serie på ca. 1 min før han fortsatte
noe raskere med en 49 serie på ca. 45 sek. Sverre fikk litt problemer og åpnet med 45, men så dro han
til med 48. Dermed lå laget på andreplass, 3p bak Høl/Bj, 2p foran Jondalen og 7p foran Blaker.

I andre par ble det først 48 på Lars, mens Kurt trøblet og fikk 45. På andre ståserie var det Lars som fikk
trøbbel og skjøt 45, mens Kurt fikk flyten og dro til med 49. Det ga fortsatt andreplass, nå med 4p opp til
Høl/Bj, 5p ned til Jondalen og 8p ned til Blaker.

Så fikk nok Øivind merke manglende konkurransetrening, han ble litt for hissig og misset timingen og skjøt
seriene 44 og 45. Daniel åpnet med gode 48, for så å få en uheldig 46 serie med 4 niere som akkurat snek
seg ut. Jondalens styrke kom til syne og de skjøt seg til tet, men det var bare 2p ned til Høl/Bj, 4p ned til
oss og 10p ned til Blaker. Sjeldent jevnt mellom lagene før de 10 siste enkeltskuddene. Det har vel knapt
hendt at det har vært så jevnt mellom alle finalelagene.

F.v Øivind Enggrav og Daniel Sørli var tredje par, mens Jens-Kristian Larsen og Bjarne Muri avsluttet.
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I siste etappe viste Jondalen seg som helt
suverene, de la inn tier etter tier, dro i fra og vant
til slutt klart da deres to skyttere skjøt 198.
Stillingen holdt seg bra mellom de resterende.
For vår del fikk ikke Bjarne det helt til og tapte
jevnt og trutt, mens Jens-Kristian fikk god flyt.
Det endte med 91 på Bjarne og 98 på Jens-
Kristian og tredjeplassen ble beholdt. Det ble til
slutt 5p opp til Høl/Bj og 4p ned til Blaker.
Jondalen vant 8p foran Høl/Bj. 

Alt i alt en god finaleinnsats, laget var med og
kjempet og det var flott innsats til siste skudd.
Med tanke på at det er 8 skyttere som skyter 45-
skudd, altså maks 3600 poeng, så ble
differansene små. Det er små tilfeldigheter hele
veien som avgjør. 

Jondalen 3475 – Høland/Bjørkelangen 3467 - Oslo Østre A 3462 – Blaker 3458
Jens-Kristian Larsen 246/345/443 Magnus Bjerke 242/339/337 Bjarne Muri 244/343/434
Lars Bugge 242/343/434 Kurt Eirik Bekkevold 237/336/430 Daniel Sørli 240/337/430
Øivind Enggrav 241/338/429 Sverre Brovoll 237/333/426

Østlandscup kl. 3-5 B-cup 
1.runde: Spydeberg  – Oslo Østre B 

Etter tapet mot Sem i 1. runde ble det B-cup på B-laget. Motstander var Spydeberg og for å ha håp om
seier måtte det bli et løft fra forrige runde. Det ble meget jevnt hvor ledelsen vekslet. Etter at de fire første
hadde skutt ledet B-laget med 4p. Morten, Eirik, Øivind og Per-Arve skjøt til sist og etter 15-skudden
snudde Spydeberg det til en 3p ledelse. Hjulpet av en Spydeberg skytter som skjøt i feil skive, snudde B-
laget så matchen til en 5p ledelse etter 25-skudden. Etter omgangen ble skivene anvist 1 og 1, med
referanse til noe tidligere tilfeller med dårlig omgangsskyting så var det langt fra sikkert om 5p ville holde.
Spydeberg knappet noe innpå, men våre skyttere holdt godt stand. Alle skjøt godt, riktignok glapp det ut
noen niere her og der, men det holdt til en 2p seier etter 97-98-98-99. Dermed kunne B-laget glede seg
over sin første seier på en god stund, vi må tilbake til 2009 for å finne forrige seier.

Laget endte med 2676 som sluttsum og det er den beste poengsummen laget har hatt på lenge. Best på
laget ble Øivind Enggrav som stort sett bare har skutt cup i år og Daniel Sørli, som fikk seg en opptur etter
å ha skutt godt ned på 30-tallet i sommer.

Spydeberg 2674 - Oslo Østre B 2676
Øivind Enggrav 242/340 Daniel Sørli 240/340 Per Arve Strømstad 239/338
Sverre Brovoll 239/335 Morten Musiol 237/334 Tore Johansen 235/333
Eirik Kristiansen 233/331 Heidi Grimstad 230/325

Semifinale: Oslo Østre B – Trøgstad  
B-laget tok i mot Trøgstad på Østre for oppgjøret om finaleplass i B-cupen. Det ble på nytt en meget jevn
kamp. Alle skjøt i ett lag, etter 15-skudden ledet Trøgstad med 2p, B-laget snudde det til en 2p ledelse
etter grunnlaget. Etter omgangen ble skivene anvist en og en. Ledelsen på 2p økte noe i starten, så la den
seg rundt 2p for så å gå ned til 1 før lagene var helt likt før de to siste skivene. Da Trøgstads skyter skjøt
99 og vår 97, tok Trøgstad en 2p seier. At mørket falt på bidro til den noe dårlige omgangsskytingen, men 

Bronselaget i Ø-cup finalen. Bak f.v Jens-Kristian
Larsen, Lars Bugge, Kurt Eirik Bekkevold og Daniel
Sørli. Foran f.v Magnus Bjerke, Øivind Enggrav, Sverre
Brovoll og Bjarne Muri.
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det var selvsagt likt for begge lag. Litt bitter selvfølgelig at finaleplassen gikk tapt med så liten margin, men
vi må si oss fornøyd med resultatet på 2673. Det var et godt B-lags resultat og representativt for lagets
nivå. Da var det lite å gjøre når Trøgstad setter lagsrekord og vinner. Trøgstad har satt lagsrekord før på
Østre, så det er tydeligvis et lag som bør møtes borte. Slik er cup, flaks og 2p seier i forrige runde, noe
uflaks nå og 2p tap. Det viste seg også etter hvert at 2673 ble semifinalens tredje beste resultat, så laget
var også uheldig med trekningen. 

Best på laget var Eirik Ahdell og Øivind Enggrav som begge skjøt 339.
Oslo Østre B 2673 – Trøgstad 2675
Eirik Ahdell 240/339 Øivind Enggrav 241/339 Sverre Brovoll 240/338
Heidi Grimstad 238/334 Tore Johansen 237/334 Eirik Kristiansen 232/333
Morten Musiol 236/331 Per Arve Strømstad 231/325

Veterancup 
Semifinale: Sem – Oslo Østre

Våre veteraner dro til Sem for semifinalen. I litt dårlig vær med regnvær og tilhørende dårlig sikt slo de
Sem. Det ble en ganske klar seier. Igjen var det jevn skyting av laget, Øivind og Oddbjørn skjøt 347, Nils
kom to poeng bak. Dermed må Øivind utsette rypejakta en dag for å få med seg finalen, men det kom
neppe som noen overraskelse. Veteranene er hyppige gjester i finalene på Kvemyra. 

Sem 1026 – Oslo Østre 1039:  Øivind Mørk 347, Oddbjørn Nyhagen 347 og Nils Hovde 345

Årets veteranlag, f.v Øivind Mørk med finalepokalen, Oddbjørn Nyhagen og Nils Hovde.
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Finale
Arrangør Brumunddal tok i mot fem lag for finale på Kvemyra lørdag 15. september. Det i et flott høstvær,
noe som langt i fra er en selvfølge. Finalen ble en særdeles jevn affære. Opplegget var at to skyttere skjøt
25-skudden, så skjøt 3dje skytter sin 25-skudd. Så fulgte omgangen på samme måte. Arrangørene slet
med datatrøbbel og rekkefølgen ble satt tilfeldig. Dermed ble det til at Øivind og Nils åpnet og Oddbjørn
ble ankermann. Laget la ikke altfor mye vekt på dette, men rekkefølgen hadde blitt annerledes hvis de
kunne velge fritt. 

Etter de to første 25-skuddene var vårt lag i tet sammen med to andre lag, mens de to siste lagene fulgte
ett og fire poeng bak. Etter siste 25-skudd var laget på 3dje plass, to og tre poeng bak lagene foran og to
poeng foran de to siste. I omgangen skjøt så både Øivind og Nils 99 med mange innertiere, det brakte
laget i tet, ett fattig poeng foran tre lag! Det var Jordet & Tenaasen, Vestre Toten og Brumunddal.
Brumunddals anker feilet med 96, mens Vestre Totens skjøt 99 og Jordet & Tenaasens 100. Det var kun
innertiere på omgangen som telte for rangering og med Nils og Øivinds innertiere holdt det i praksis at
Oddbjørn fikk anvist 99. Og det var akkurat det som ble anvist. Dermed knep laget seieren på rangering,
når det først måtte rangeres så var seieren klar da marginen ble på 4 innertiere. 

Oslo Østre 1039 (18*)- Jordet og Tenaasen 1039 (14*) - Vestre Toten 1038 - Brumunddal 1035 - 
Eideberg 1020

Nils Hovde 248-347, Øivind Mørk 248-347 og Oddbjørn Nyhagen 246-345

Østlandscup B-cup ungdom
1. runde: Rygge – Oslo Østre

Etter tapet i første runde ble det B-cup og ungdommene trakk Rygge borte. De tok en klar seier med seg
hjem. Best på laget ble nær sagt som vanlig Guro Hollund. Nå skjøt hun 349. Jenny Aardalen viste seg
igjen som en stabil god lagskytter og skjøt 347 som forrige gang. Det var noen forfall og Jørgen Elstad
som satser på matchskyting stilte opp og bidro godt med 346. Ellers var det en vindfull dag og det gikk
hardt utover Ingrid Eknes som skjøt med cal.22.

Rygge 1709 - Oslo Østre 1729
Guro Hollund (J) 349 Jenny Aardalen (ER) 347 Jørgen B. Elstad (J) 346
Jonas Johansen (ER) 346 Bjørn Tore Monsrud (J) 341
Christian Y. Sæther (J) 333 Ingrid Eknes (J) 315

Semifinale: Oslo Østre – Elverum – Gol 

Semifinalen i B-cupen ble skutt som en trippelmatch hvor vi kunne ønske Gol og Elverum velkommen til
Østre.

Det var bare vinneren som ville gå videre til finalen. Gol falt tidlig fra, men det ble svært jevnt og
spennende mellom vårt lag og Elverum. Til slutt dro ungdommene hjem en 5p seier. Det er kun 1p per de
fem tellende skytterne.

Best på laget var denne gang Anders med 349, poenget foran Jonas. Ellers var det mye jevn og god
skyting av resten. Ingrid fikk trøbbel og fikk ikke ut alle skuddene på omgangen.

Oslo Østre 1732 - Elverum 1727 - Gol 1705
Anders Madsen (ER) 349 Jonas Johansen (ER) 346 Guro Hollund (J) 349
Jenny Aardalen (ER) 345 Jørgen B. Elstad (J) 344 Bjørn Tore Monsrud (J) 344
Christian Y. Sæther (J) 343 Ingrid Eknes (J) 316
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Finale
Ungdommene skjøt seg altså til Østland -
scupfinale i år igjen, riktignok B-cup
denne gang, men finale er stort uansett.
Det er kun to lag i B-cup finalen og
motstander var Råde. 

Det var strålende høstvær da laget med 7
ungdommer reiste til Moss / Våler sin
bane i dag for å skyte B-finalen. Det var
kun Jørgen B. Elstad som manglet av de
som har skutt de siste rundene, han var
opptatt med NM i match på Elverum.
Etter litt elektronikk problemer kom
finalen i gang ca. 1 time forsinket. Ung -
dom mene tok kommandoen og hadde
kontroll på matchen mer eller mindre hele
veien. En 5p ledelse etter 25-skudden ble
til en 9p seier til slutt. 

Strålende innsats av ungdommene våre. Best på laget var Anders og Guro som begge skjøt 349, de har
også vært de mest solide lagskytterne i år.

Laget med pokal og medaljer, f.v Jenny Aardalen, Anders Madsen, Guro Hollund, Christian Y. Sæther, Bjørn
Tore Monsrud og Ingrid Eknes. Jonas Johansen hadde dratt.

Ungdomslaget: f.v Anders Madsen, Bjørn Tore Monsrud, Ingrid
Eknes, Jonas Johansen, Jenny Aardalen, Christian Y. Sæther
og Guro Hollund. Bak er deler av støtteapparatet, t.v Tom
Monsrud og Bjørnar Sæther.

Oslo Østre 1727 - Råde 1718
Anders Madsen (ER) 349 Guro Hollund (J) 349 Jenny Aardalen (ER) 346 
Bjørn Tore Monsrud (J) 342 Jonas Johansen (ER) 341
Christian Y. Sæther (J) 334 Ingrid Eknes (J) 325
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Åpningsfatene 2.  avdeling
Kl 5. 1. Jens-Kristian Larsen 148

2. Helge Norberg 148
3. Lars Bugge 147
4. Kurt Eirik Bekkevold 144
5. Sverre Brovoll 144
6. Nils Thomas Valand 144

Kl 4. 1. Magnus Bjerke 146
2. Heidi-Iren O. Grimstad 145
3. Henrik Oppen 144
4. Arild Båheim 141
5. Vegard Ånneland 136
6. Arne Ånneland 134

Kl. 3 1. Anne Sofie Grimstad 136
2. Jakob Skogseid 127
3. Nikolai Brodin 120

Kl. 2 1. Bjørnar Sæther 140
Kl. 1 1. Tom Monsrud 144

2. Knut Utne Hollund 139
V55 1. Arne Grøtting 145
V65 1. Nils Hovde 145
V73 1. Oddbjørn Nyhagen 150

2. Øyvind Mørk 147
ASP Linnea B.-Thorbjørnsen 132

Odin Skagmo 136
ER 1. Jonas Johansen 150

2. Anders Madsen 150
3. Jenny Aardalen 149

J 1. Guro Hollund 149
2. Christian Y. Sæther 148
3. Bjørn Tore Monsrud 146
4. Ingrid Johanne H. Eknes 142

Vennskapspokalen
Kl. 3-5 1. Jens-Kristian Larsen 148 10*

2. Helge Norberg 148 8*
3. Lars Bugge 147 6*

4. Magnus Bjerke 146 7*
5. Heidi-Iren O. Grimstad 145 4*
6. Kurt Eirik Bekkevold 144 7*
7. Sverre Brovoll 144 5*
8. Henrik Oppen 144 4*
9. Nils Thomas Valand 144 2*

10. Arild Båheim 141 2*
11. Anne Sofie Grimstad 136 1*
12. Vegard Ånneland 136 0*
13. Arne Ånneland 134 3*
14. Jakob Skogseid 127 1*
15. Nikolai Brodin 120 1*

Vandrekjedet Klasse 1.
1. Tom Monsrud 144
2. Knut Utne Hollund 139

Åpningsfatene
Kl. 5  1. Helge Norberg 146+148 294 
Kl. 4 1. Magnus Bjerke 147+146 293
Kl. 3 1. Anne S. Grimstad 126+136 262
Kl. 2 Ingen deltok på begge avdelinger
Kl. 1 1. Tom Monsrud 146+144 290
V55 1. Arne Grøtting 144+145 289
V65 1. Nils Hovde 145+145 290
V73 1. Oddbjørn Nyhagen 149+150 299
R Ingen deltagere
ER 1. Anders Madsen 149+150 299
J 1. Christian Y. Sæther 149+148 297

Helge Nor berg ledet
premieut delin gen på
Bane avslut ningen.  

Baneavslutning 13. september
I styreleder Eirik Ahdells fravær var nestleder Helge Norberg vert for årets baneavslutning. Han ledet med
stø røst den tradisjonelle premieutdelingen etter endt skyting. Her får alle deltagere premie og kan,
avhengig av alder, velge fra et tydelig definert «voksenbord» eller «ungdomsbord» med premier. Med flott
bevertning fra kjøkkenet samlet dette skytterne til en hyggelig stund, og en verdig avslut ning på sesongen. 
I tillegg til at skytingen teller som andre avdeling i åpningsfatene kjempes det også om to evig vand rende
premier på baneavslutningen. Beste skytter i klasse 3-5 får napp i Vennskapspokalen. I år tok Jens-
Kristian Larsen nappet med 148 poeng. Jens-Kristian hadde hele 10 sentrum på sin 15-skudd, men det
måtte til, for Helge Norberg var ikke langt bak med 148 poeng og 8 sentrum. Den andre pre mien er
Vandrekjede klasse 1. I kamp mot Knut U. Hol lund vant Tom Monsrud ganske klart med 144p. For øvrig
klarte tre skyttere 150 poeng. Veteranen Oddbjørn Nyhagen klarte denne prestasjonen på 200m, mens
det på 100m var ER-skytterne Jonas Johansen og Anders Madsen som prikket inn 15 tiere. 
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Pokalskytinger

Dugleikskruset 25. juni
Det ble en meget tett kamp om Dugleikskruset i år.
Nils Thomas Valand og Heidi Grimstad skjøt begge
246 poeng. Rangeringsreglene for kruset er slik at
det skal rangeres på poengsum på seriene i den
rekkefølge de skytes. Også her var det likt. Begge
hadde seriene 48-49-49-100, dermed måtte det
telles innertiere og her hadde Nils Thomas flest.
Dette var første napp i pokalen, som er ny i år siden
Jan Håkon Jørgensen vant den forrige pokalen til
odel og eie i fjor.

1 Nils Thomas Valand  246
2 Heidi Grimstad  246
3 Magnus Bjerke  244
4 Øivind Enggrav 242
5 Lars Bugge 241
6 Tore Johansen  240
7 Morten Musiol  238
8 Sverre Brovoll  237
9 Anne Grimstad 219

Kurt Johannesens pokal II 9. august
Kurt Johannsens pokal deles ut til beste
mesterskapsskytter på Landsskytterstevnet. Vår
beste i år ble Magnus Bjerke som med poeng sum -
men også fikk medalje. Sterkt å klare dette som
første års senior.  

1 Magnus Bjerke  341
2 Lars Bugge 341
3 Nils Thomas Valand 340
4 Bjarne Muri 339
5 Helge Norberg 338

Østre-cupen 30. juli
Sekretæren må nok ta på seg skylden for at det ble
heller mager deltagelse på årets Østre-cup.
Konkurransen var lagt mellom ferien og LS, og det
var bare Kurt Eirik Bekkevold som hadde fått med
seg at det var pokalskyting denne dagen. To andre
skyttere som tilfeldigvis var på banen slang seg
med slik at det i alle fall ble litt konkurranse om
fordelingen av medaljevalørene. Rettferdig da –
kanskje, at det var Kurt Eirik som stakk av med
seieren. 

Innledende runde:
1 Sverre Brovoll 60
2 Kurt Eirik Bekkevold 58
3 Tore Johansen 52 Bronse
Finale:
1 Kurt Eirik Bekkevold 58 Gylt
2 Sverre Brovoll 55 Sølv

Miniatyrlagets krus 20. august
Godt oppmøte om siste skyting om Miniatyrlagets
krus. Dette er en ti års pokal og det var siste skyting
om pokalen i år. Årets napp gikk til Magnus Bjerke.
Han får gleden av å ha pokalen på hylla i ett år før
han må overlevere den videre til Lars Bugge, som
var den som vant pokalen til odel og eie. Lars og
Jan Håkon Jørgensen hadde begge to napp i
pokalen. Statuttene sier da at pokalen går til den av
skytterne som sist vant ett napp i pokalen. Siden
Lars vant den i 2011 er det han som blir stående
som eier av pokalen.   

1 Magnus Bjerke (4) 347
2 Jens-Kristian Larsen (5) 342
3 Kurt Eirik Bekkevold (5) 342
4 Per-Arve Strømstad (5) 340
5 Lars Bugge (5) 339
6 Sverre Brovoll (5) 339
7 Kjetil Jansen (4) 338
8 Arne Ånneland (4) 334
9 Jørgen B. Elstad (4) 334
Kl. 4: 7p respit

Kurt Eirik Bekkevold er den som følger best med på
terminlisten og var eneste som fikk med seg
Østrecupens dato. Han ble også vinner.
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Skarpskytterkruset 27. august
I kampen om Skarpskytterkruset skytes det pro -
grammet til det militære skarpskyttermerket som er
fem skudd kne og fem skudd hurtigserie (25 sek)
på liggende. Det ble veldig tett i år da tre skyttere
endte på samme poengsum. Lars Bugge hadde
flest innertiere og vant foran Magnus Bjerke og
Sverre Brovoll. Dette var Lars sitt andre napp i
pokalen. Han har da to napp, det samme som Kurt
Eirik Bekkevold og Stein Heggen.  Disse tre mang -
ler bare ett napp for å vinne Skarpskytterkruset til
odel og eie. 

1. Lars Bugge                 99(6*)
2. Magnus Bjerke            99(5*)
3. Sverre Brovoll             99(4*)
4. Kurt Eirik Bekkevold   98
5. Stein Hegen                97
6. Arne Grøtting             96

Erterkongens vandrekjede 27. august
En av de mest prestisjefylte internskytingene vi har
er skytingen om Erterkongens vandrekjede. Kjedet
er evigvandrende og har gått helt siden 1916, altså
i snart 100 år. Vinneren får navnet sitt gravert på
kjedet og i tillegg oppdraget med å holde den
ærefulle trontalen på Erterfesten. For andre gang i
skytterkarrieren kan Arne Grøtting krones seg med
tittelen Erterkonge. Han var den eneste som skjøt
fullt hus 100p på fem skudd liggende mot 20 delt
skive (tilsvarer 5 sentrum på normalskive).
Skuffende at ikke flere deltok på denne skytingen,
men uansett ble det kåret en verdig vinner. 

1. Arne Grøtting             100
2. Kurt Eirik Bekkevold   99
3. Lars Bugge            98
4. Sverre Brovoll           97
5. Magnus Bjerke             96

Skytterhøvding
Skytterhøvdingen er beste skytter sammenlagt på
Viken II, Samlagsstevnet, Klubbmesterskapet og et
valgfritt åpent stevne, intern skyting eller Øst -
landscup. 
Det er 35-skudden som er tellende. 

Årets Skytterhøvding ble Lars Bugge som rykket
opp fra andre plass i fjor. Listen over de som har 4
tellende 35-skudder er ikke lang, men vi ser at

Magnus Bjerke bare var 4p bak Lars, med Kurt nye
fire poeng bak Magnus.

1 Lars Bugge 1376
2 Magnus Bjerke 1372
3 Kurt Eirik Bekkevold 1368

Arne Grøtting blir årets trontaler på Erterfesten etter
full pott I skytingen om Erterkongens vandrekjede.

Lars Bugge ble Skytterhøvding.
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