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Takk til Marit!
Da er nok ett skytterår snart omme og en ny
årgang av Østre Posten er unnagjort. Litt spe -
sielt er det at dette er siste nummer med en
Jorsett i redaksjonen, i og med at Marit nå sier
takk for seg. På vegne av redaksjonen og jeg er
sikker på at jeg også har hele Østre med meg,
så retter jeg en meget stor takk for den viktige
innsatsen Marit har lagt ned for Østre Posten.
Hun kom inn i redak sjonen i 2002 og var også
redaktør i perioden 2006-2009, så vidt jeg vet
så var hun også med i kulissene før 2002. Marit
har vært meget viktig for kontinuiteten og ut -
viklingen av Østre Posten. Så nok en gang
tusen takk!!

Nå blir det ingen direkte erstatter for Marit.
Sverre og jeg vil bruke tid på å finne ut av hvor -
dan vi ønsker å gjøre det. Noen endringer kan
komme, men vi ser for oss at Østre Posten
hovedsakelig fortsetter i samme spor. 

En endring er imidlertid innført. I forrige nummer
kun ne man se at resultatene fra åpne stevner
var utelatt. Det vil de også bli fremover. Årsaken
er at resultatene nå blir rapportert inn til DFS og
de legges dermed ikke inn i lagets admin pro -
gram hvor vi lett kunne ta ut lister til Østre
Posten. Med DFS løsningen er dette vanskelig.

Vi har flere som har bidratt med stoff i løpet av
året, noe som er viktige for å få en variert avis.
En stor takk rettes til Per Jorsett og Kurt Johan -
nessen for sine spalter. Vi har faste innslag
knyttet til verv og en stor takk rettes til styreleder
Eirik Ahdell, ungdomsleder Tone Ytterhaug,
skilagets Stein Heggen og jeger gruppens Kjell
Karlsen. Videre har vi flere gode hjel pere som
har bidratt i løpet av året med tips, tekst og ikke
minst bilder. En stor takk rettes til Heidi Grim -
stad, Kjetil Aardalen, Guro Hollund og Knut
Hollund. Vi ønsker og håper å få til dette videre. 

Til slutt takker jeg alle lesere for dette skytter -
året og ønsker velkommen til et nytt! 

PS: Viken II 15m er unnagjort i skrivende stund,
men det blir ikke med i dette nummeret. Det blir
heller en utfyllende artikkel i neste nummer.
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BRYLLUP:

Julia Ilyushina og Kurt Eirik Bekkevold giftet seg
20. oktober 2012 i Oslo tinghus.
Festen ble holdt på Østre samme kveld.

JUBILANTER:
Denne gang er det Dameklubben som 
regjerer i jubilant-spalten. 

70 år
12. februar Gyrd Karlsen

65 år
3. januar Sigrid Talleraas

60 år
12. februar Turid Larsen
18. februar Anne Jansson
17. mars Kjersti Heggen

Kilde for denne spalten er medlemslisten.

Østre Posten gratulerer

Dette skjedde…….

…..for snart 130 år siden:

Lørdag 3.februar 1883 om formiddagen ble
Kristiania Skyttersamlag stiftet – og bare timer
senere var Kristiania Østre Skytterlag en realitet,
nå Oslo Østre Skytterlag. Det tok ikke lang tid før
styret hadde fått en avtale om en 5 års
leiekontrakt på Simensbråten oppe på Ekeberg.
Leieavgiften var kr 100,- pr år, og et skytterhus,
10 skyteglugger – som det het den gang – 9
svingskiver og anvisergrav ble raskt etablert. Og
med hele 77 aktive skyttere fra første år var det
full aktivitet fra dag en.

…..for 60 år siden:

Det heter i årsberetningen at naboforholdene
hadde begynt å bli noe vanskelige. Det er jo en
sak som etter hvert ble mer enn velkjent, da
boligbebyggelsen “spiste” seg inn på skytebanen.

…..for snart 80 år siden:

Lagets 50-årsjubileum ble feiret i februar 1933
med en stor fest i Militære Samfund. Man hadde
også planlagt en spesiell jubileumsskyting, men
dessverre mistet laget sin formann, Isak Engh og
følgelig ble denne konkurransen avlyst.

…..for snart 30 år siden:

På det sportslige plan var man inne i en rolig
periode, men lagets 100 års jubileum ble behørig
feiret i Krigsskolens lokaler, februar 1983.
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Kjære Østrefolk,

Aller først må jeg få takke for tilliten deres for nok en gang å være leder for Oslo Østre skytterlag. Jeg
synes det er stort å få lov til å lede Norges beste skytterlag, og en stor familie i nok et år. Som de fleste
sikkert har fått med seg var det få forandringer etter valget på generalforsamlingen. De største vervene
forble slik de var, mens vi fikk inn et nytt varamedlem i Nils Thomas Valand. Samtidig som det er trist å
miste erfarne gode styremedlem, med stor erfaring og engasjement, er det på den andre siden hyggelig
at nye unge medlemmer tar steget når de blir forespurt. Selv tror jeg Nils Thomas kommer til å fylle skoene
til Arne G, samtidig som Arne fortsatt er en ressursperson både på dugnader og annet arbeid på Østre.
Det kan jo hende Arne dukker opp i styret igjen, det har han jo gjort før.

Det er naturlig å se fremover å sette seg nye mål, generalforsamlingen er et slags veiskille man stadig
kommer til. Da tenker jeg ikke på mål for skytesesongen og de individuelle ferdighetene, men mer de
overordnede målene for laget. Vi har nok et rolig år foran oss hvis man skal tenke på utenomsportslige
ting, men man vet jo aldri. Håper vi får et år foran oss der det sportslige er i fokus, og at det er det både
styret og skyttere kan konsentrere seg om For utfyllende informasjon om generalforsamlingen så vises det
til årsberetningen.

I skrivende stund er Viken II 15m ferdig, og nok et arrangement er vel i havn på Østre. Det er alltid litt frem
og tilbake med vaktlister og mannskap, mange skal jo skyte ikke bare her men også andre stevner. Men
likevel er jeg imponert over hvor godt vi får gjennomført stevner. Folk de stiller opp, dukker plutselig opp
på en ekstravakt, bretter opp ermene og steker vafler eller er kontrollør på standplass, og vips går ting
nesten av seg selv. Vi får enormt med skryt, ikke bare for arrangementet, men smilet og det gode humøret,
det gode samholdet vi har på Østre. Selvsagt er det stressende for mange og enhver, særlig for Gunlaug
og de andre på kjøkkenet, men vi ordner opp i kjent stil. Det er veldig betryggende når nok et stort stevne
står for tur, med en god del flere deltakere. Vi er kjempeheldig som har stevnet vårt sammen med Oslo
Open, vi får mange ekstra skyttere fra hele landet den helga. Ta med dere den gode følelsen av ros og
skryt inn i Østrestevnet, så går også det på skinner. Og om du skulle få en telefon om du kan ta en
ekstravakt, håper jeg du er positiv til deg.

Det blir ikke mye snakk om skyting og resultater fra meg denne gangen, men det finner du mye av bakover
i Østreposten, for det er det mange av oss som bidrar med. Fortsett å tren, fortsett og skyt gode resultater,
fortsett med gode gjennomføringer og fortsett å sette Østrenavnet helt til topps på lister.

Siden dette er siste nummeret før jul, må jeg da benytte anledningen til å ønske dere en riktig god jul, og
håper dere får et godt nytt år. Kos dere masse i jula, nyt fridagene og skyt masse stevner hvis dere føler
for det. Vi ses på Østre......

Mvh

i

Styreleder har 
ordet
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Historien om maskinpistolen Stengun: STENGUN MK l, kaliber 9 mm

Harold John Turpin var tegner og oppfinner før, un der og etter andre ver denskrig, ved royal Small Arms
Factory i byen  Enfield. Sammen med reginald Vernon Shepherd fra samme fabrikk, ble våpnet Stengun
oppfunnet i 1940.

Tar vi bokstaven S fra Shephard, T fra Turpin, og EN fra Enfield får vi navnet STEN. H.J. Turpin fikk i 1940
i oppgave å konstruere en maskinpistol som skulle være enkel og billig i produksjon. Den 2. desember
1940 fant han ut under tegning på spisestuebordet å kunne lage avtrekkermekanismen av kun to deler.
Like etter kunne STEN MK l produseres av de enkleste maskiner med ufaglærte arbeidere. Ideen med
prosjektet var å kunne lage 15 Stenguns for prisen av en amerikansk Thompson M/1928 maskinpistol.

Under siste verdenskrig ble det laget flere forskjellige modeller av Stengun. Tar vi med Sten MK 5 fra "Stay
behind", den kalde krigen, ble de alle brukt i Norge.

MK l maskinpistolen kom i to forskjellige utførelser. Mitt våpen har som billedet viser, et pistolgrep og en
flammedemper samt et understykke av tre.  Det ble levert fra fabrikken i mars 1941. Den andre utførelsen
av MK l ble levert uten pistolgrep, flammedemper og understykke i tre. I tilegg fikk våpenet en
bajonettklakk for påsetting av en lang Lee Enfield rifle-bajonett fra første verdenskrig. Begge utførelser av
MK l kunne bruke samme 32 skudds magasin. Det ble satt inn i magasinhuset på venstre side av våpenet.
Det ble produsert i alt 300.000 av modell  MK l. Fabrikken lå i Glasgow, Scotland, og het Singer Sewing
Machine Company Ltd. Det var en amerikansk fabrikk som produserte symaskiner  for det engelsk-
skotske marked. Vi kan vel tenke oss det ble spetakkel da britene nasjonaliserte den amerikansk-eide
fabrikken. 

Det var svært få Sten MK l som fant veien til Norge. Vi kjenner til en fiskeskøyte som kom til Vestlandet
med ca 40-50 stk. MK l våpen. Oppdragsgiver var S.I.S (Secret Intellegent Service). Våpnene var ment
for  S.I.S radioagenter. 

I en senere artikkel vil jeg beskrive noen andre Stengun-modeller brukt av Østre-folk.

Kilder: Fra våpenlitteratur, ulike bøker

Kuler og krutt med Kurt
Tekst Kurt Johannessen



STJERNEDRYSS
For en tid tilbake utarbeidet jeg en liste over samtlige skyttere som hadde vunnet 10 stjerner eller mer i
landsskytterstevnets mesterskapsskytinger. Da meldte samtidig spørsmålet seg om hvor mange stjerne-
eiere vi hadde i Oslo Østre. resultatet av denne undersøkelsen finner vi her:

Magne Landrø 19
Finn Amundsen 12
Odd Sannes 10
Willy røgeberg 8
Kjell Skøien 7
Tore Skredegård 5
Johs. Grønli 5
Kjell Haukedalen 5
Mauritz Amundsen 4
Isak Engh 4
Jon Klyve 1 + 4 for annet lag
Asbjørn Syvertsen 4
Halvor Kongsjorden 4 + 2 for annet lag
Eivind rørhuus-Øie 3 + 3 for annet lag
Halvor Angaard 2
Lars Bugge 2 + 1 for annet lag
Franke Onsrud 2
Arne Hagen 2
Gunnar Ingebretsen 2
Jan Håkon Jørgensen 2 + 1 for annet lag
G.G. Skatteboe 2
ragnar Tufte 2
Arnt Andresen 1
Ivar Bakk 1 + 1 for annet lag
Tor Gundersen 1
Harboe Tollefsen 1
Bjørnar Hageløkken 1
Kåre Elden 1
Karl H. Fossmann 1
Stein Heggen 1
Johan Hunæs 1
Th. Marum 1
Bjørn Christian Olsen 1
Johan Støkke 1
Hans Titterud 1 + 1 for annet lag
Olaf Sletten 1

Knut Wedum 1 + 1 for annet lag
Kurt Eirik Bekkevold 1
Sverre Brovoll 1
Tommy Storsveen 1 + 1 for annet lag

Vi tar også med de øvrige som har fått mester -
skapsmedaljen under landsskytterstevne:

Knut Angaard
Jan Berger
Magnus Bjerke
Jul Braathe
M. T. Egeland
Godtlieb Erdmann
H. B. Grøndahl
Trygve Guldbrandsen
Anker Hagen
Herman Haraldsen
Guttorm Helberg
G. H. Kongsjorden
Michal Melby
Ole Lilloe Olsen
Norman Svendsby
Eimar Svendsen
C. Weydahl
Øivind Øvergaard
A. P Asen
Håkon Aasnæs

Vi tar også med at G. Schou fikk medalje under
Folkevæbningens landsskytterstevne i 1890, og
Kolbjørn Kvam i samme konkurranse året etter.

PS
Folkevæbningen ble stiftet av Ola Five i 1881 og
var forløperen til DFS (stiftet i 1893).

Fra 
minnenes 
bok
Av Per Jorsett



Av Heidi-Iren Olsen Grimstad

For sesongen 2013 har det blitt noen forandringer i Ungdomsutvalget. Tone Ytterhaug  forsetter som leder,
og med seg har hun Knut Hollund, Espen Madsen, Tom Monsrud og Heidi Grimstad som er ny for året.
Videre har ungdomsavdelingen for det kommende året fått med seg Nils Thomas Valand og Kjetil Aardalen
som skal ta hånd om det sportslige opplegget på utvalgte treninger, noe vi ser veldig fremover til. I tillegg
stiller Oddbjørn Nyhagen opp på de fleste treningene. En stor takk til Jon Holm for innsatsen i ungdoms -
utvalget.  

Samtidig vil vi ønske alle fra skyteskolen velkommen i laget. Vi har over fem tirsdager i oktober/november
hatt 11 ivrige ungdommer med oss på skyteskolen og vi gleder oss til å følge dere i tiden fremover!

Ungdomsutvalget er også godt igang med å planlegge aktiviteter for nyåret. Den første helgen i januar vil
det bli overnatting for ungdommene fra fredag til lørdag med feltskyting og mye mer i klubbens lokaler på
Østre.  

Vi ønsker alle skyttere og foresatte en riktig god jul og godt nytt år!

UNGDOMSAVDELINGEN

Flere av lagets skyttere har vært instruktører på skyteksolen. I venstrebilde sees Kjetil Jansen helt til venstre. I
høyre bilde er Nils Thomas Valand (på kne nærmest), Tore Johansen (også på kne) og Oddbjørn Nyhagen
(stående).
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Skyteskole
I forrige nummer hadde vi en annonse for Skyteskole. Denne ble gjennomført over 5 kvelder i oktober og
november. Etter en sjekk med personer som husker et godt antall år tilbake, så er dette faktisk første gang
at vi kjører skyteopplæring organisert som en slik skole. Før har opplæringen som kjent foregått i mindre
grupper og individuelt, ungdommer har også startet opp på forskjellig tidspunkt. Nå har det fungert bra,
men det var helt klart på tide å arrangere en skyteskole.  

Dette prisverdige initiativet og ikke minst gjennomføringen sto Tone Ytterhaug og Heidi Grimstad bak. Med
seg som hjelpere og instruktører har Tone og Heidi hatt med seg flere foreldre/skyttere i Eirik Ahdell, Kjetil
Aardalen, Morten Musiol, Helge Norberg, Kjetil Jansen, Espen Madsen, Tore Johansen og Nils Thomas
Valand. 

Skyteskolen gikk over 5 kvelder med følgende temaer: 1) Oppstart, 2) Sikting, 3) Liggende skytestilling, 4)
Avtrekk og pusting og 5) Oppsummering og avslutning. Som det seg og hør og bør for skyttere, så la Tone
og Heidi også vekt på det sosiale, hver kveld ble avsluttet med en samling med nystekte vafler. Involvering
av foreldrene ble også vektlagt, med informasjon om skyting og ikke minst at de fikk prøve å skyte selv.

I alt 11 ungdommer gjennomførte skolen, fra de litt øvde til helt nye med skyting. Tone og Heidi er selv
godt fornøyd med skolen. Ungdommene har vært ivrige og engasjerte og det har vært morsomt å følge de
gjennom de 5 kveldene. Det har også vært positivt at foreldrene har vært til stede hele tiden og fulgt godt
med. Tone og Heidi synes også at det er viktig å peke på engasjementet fra andre i Østre, det har vært
lett å få med nødvendige instruktører. Men som de sier, det er like viktig å hjelpe til etter skyteskolen når
ungdommene forhåpentligvis kommer på de faste treningsdagene. 

Flere av deltagerne på skyteskolen. Bak f.v.: Erik, Ali, August og Magnus. Foran f.v: Mohammad, Odin, Marius,
Hans Bertil  Linnea.



Høstmanøveren 
10. oktober
13 skyttere møtte opp til høstens
feltskyting. Det er en gledelig øk -
ning i deltagelsen fra i fjor. For -
håpentligvis så er dette nå eta -
blert som en fin tradisjonell kon -
kur  ranse.

Været var så godt som man kun -
ne håpe på og det ble en fin dag
for skyting.

Skytingen foregikk på 100m og
200m, alle telte som en klasse.
De som normalt skyter kun ligg
skjøt kneholdet liggende. Opp -
legget var: Hold 1: trafikklys på
100m - kne 90 sek (to skudd i
hvert lys - rød-gul-grønn), Hold 2:
Pyrami den på 100m - ligg 60 sek,
hold 3: Bilhjul 100m - ligg 60 sek
(kun dekket var treff) og hold 4/5:
dobbelthold på 200m, 40/11 stripe
og C20 - 6 kne og 6 ligg på 2,5
min. 

Det ble jevnt i teten. Stein Heggen
tapte ett treff på hold 2 og var litt
på etterskudd, men da ingen av
de som fylte på 100m holdene
skjøt fullt på 200m, smatt Stein i
tett med å skyte fullt. Kurt Eirik
Bekke vold var nærmest Stein,
med å være best av de tre på 28
treff. 

Det var egen premiering for pyramiden hvor poengsummen telte.
Pyramiden er en ca 14 cm høy trekant, hvor 10'eren er i toppen.
Det var gjennomgående bedre poengsummer i forhold til tidligere
år.

Magnus Bjerke var helt suveren og vant klart med ny rekord for
denne skytingen på 49p. Vi legger merke til at det var Er Jonas
Johansen som kom nærmest med 41p, det med en bom. Det ble
nok litt uvant kort tid og han måtte rappe ut siste skuddet på stans,
men resten satt godt.

Skytingen ble avsluttet med premieutdeling, med gavepremier til
alle.

Skyttere like før ildkommandoen starter. Nærmest og oppover: Arild
Båheim, Stein Heggen, Eirik Ahdell, Kurt Eirik Bekkevold, Anne-Lise
Holstad, Henrik Oppen, Jonas Johansen og Arne Grøtting.

Pyramideskiven til Magnus Bjerke.
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Eirik Kristiansen svinger slegga mens Stein Heggen holder en av stolpene til skiverammene. Så nå står det to
skiverammer på 200m klar til bruk.

Høstmanøveren
1 Stein Heggen (V55) 29/10
2 Kurt Eirik Bekkevold (5) 28/13
3 Magnus Bjerke (4) 28/12
4 Henrik Oppen (4) 28/8
5 Eirik Ahdell (4) 27/8
6 Anne-Lise H. Holstad (4) 26/9
7 Sverre Brovoll (5) 26/8
8 Arild Båheim (4) 24/10
9 Arne Ånneland (4) 24/8
10 Arne Grøtting (V55) 22/4
11 Jonas Johansen (Er) 21/11
12 Tore Johansen (5) 21/8
13 Kjetil Jansen (4) 20/5

Pyramiden
1 Magnus Bjerke 49
2 Jonas Johansen 41
3 Kurt Eirik Bekkevold 41
4 Henrik Oppen 38
5 Sverre Brovoll 38
6 Anne-Lise H. Holstad 35
7 Arne Grøtting 34
8 Stein Heggen 31
9 Arne Ånneland 30
10 Tore Johansen 28
11 Arild Båheim 26
12 Eirik Ahdell 22
13 Kjetil Jansen 19 

Dugnader
Høsten er tid for dugnader og forberedelser til feltsesongen. Skilaget har gjennomført to dugnader, en på
Årvoll hvor det ble satt opp rammer på 200m og den vanlige på Sørum. Jobben på Årvoll var en liten en,
så den tok Skilagets styre seg av. På Sørum var det mer å gjøre, selv om dugnaden var dårligere besøkt
enn vanlig, så gikk det greit unna på 3-4 timer inkludert noen solide kaffepauser og skytterprat. Men, i
hvilken grad det bærer bud for utviklingen for feltskytingen skal være usagt, men et signal er det sikkert;
gjennomsnittsalderen på de som stilte var omtrent 50 år!.
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Per Jorsett med på bokprosjekt: Landsskytterstevnet gjennom 120 år 

Vårt æresmedlem, idrettshistoriker og skyte leksikon Per Jorsett er med på et initiativ til å produsere en
jubileumsbok med utgangspunkt i Landsskytterstevnets 120-årsjubileum i 2013. Dette sammen med LS-
speaker Tor Idar Aune og ass.generalsekretær på skytterkontoret Terje Vestvik. Boka skal fortelle om alle
LS siden starten i Kristiansund i 1893. Dette synes både skytterkontoret og skytterstyret er svært
spennende og prosjektet ble vedtatt i styremøtet i september. Fra saksbehandlingen kan vi lese:
«Forfatterne har stor kunnskap om LS og DFS-historien. Boken skal både spre glede, kunnskap og bli et
verdig oppslagsverk som kan benyttes i mange sammenhenger. Markedet er dagens og gårsdagens
deltakere på LS, deres familier, andre skytterinteresserte og sportsinteresserte og ikke minst den
samfunnsengasjerte nordmann. Boken kan også benyttes i politisk og organisatorisk arbeid i DFS. 
Boken vil være en perfekt gavebok for den skytterinteresserte.» Dette kan vi underskrive på.

Øverst til venstre: Arne Ånneland kapper opp noe materiale. Øverst til høyre: Sverre Brovoll rydder unna noe
kratt. Nederst til venstre: Arild Båheim reparerer en skiveramme. Nederst til høyre: Anne-Lise Holstad forterker
pappen på en skiveramme med tape. 



Heidi Grimstad
Heidi har vært veldig lenge i laget, tross sine unge år. For som
hun selv sier, hun kom med allerede som 11-åring. Og etter
hvert ble hele familien Grimstad / Olsen godt etablert som en
skytterfamilie. Lillesøster Lene har riktignok gått litt andre
veier etter hvert, men resten av familien holder trofast stand.
Heidi kom med i styret i fjor som vararepresentant, og nå er
hun også, sammen med Tone Ytterhaug, primus motor i
ungdoms-avdelingen. Det nye av året er Skyteskolen, som
hittil har vært en stor suksess. 

Selve skytingen tar ikke Heidi så alvorlig. Hun har det moro
med å delta ettersom det passer, men talentet er utvilsomt
der. Heidi er kjent for å være en god på stående. Hun ble Årets
skytter i Oslo i kl. 4 etter å ha slått knockout på konkurrentene
på ståskuddene. Nylig perset hun på 30-stå med 295. Fra
landsskytterstevnet har hun to 25-skudds begre og 30-
skudds- og Stangbeger som J. Laget trenger slike som Heidi. 

1  Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller første stevne?
Jeg hadde nettopp fylt 11 år.

2 Hvordan kom du i kontakt med Oslo Østre Skytterlag?
Gjennom Skytingens dag. 

3 Hvor mange skudd skyter du i gjennomsnitt pr år?
Ca 1000 – 1500 skudd ute og 1000 skudd inne.

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

5 Hvilken skytebane er din favorittbane?
Er vel hjemmebanen som er favoritten, men sjarmen ved å skyte på Narjord (papp) står
også høyt på listen.

6 Har du drevet / eller driver du med noen annen form for idrett?
Nei, jeg har kun spilt i korps. 

7 Hva slags musikk hører du på?
Hører vel egentlig på det meste.

8 Hva er din favoritt mat? 
Viltmiddager

9 Hvem ville du helst tatt med deg til en øde øy?
Morten (min samboer) (Musiol, red.anm.) 

10 Hva er ditt beste LS-minne?
Husker veldig godt at Oddbjørn (Nyhagen, red.anm.) dro meg med på stang skytingen det 
første år mitt som junior, og jeg fikk med meg beger hjem.

VINTERENS PORTRETT 
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ÅRSKAVALKADE
Skytteråret har vært full av begivenheter, små og store. Vi kjører en oppsummering som en årskavalkade.
Vi tar generalforsamlingen som utgangspunkt og starter med november 2011.

November
Generalforsamlingen har bare de faste postene på agendaen og går raskt unna. Valgkomiteen må bare
ta noen få telefoner utover de som er på inneværende liste. Hovedendringene er to utskiftninger i styret.
Nestleder Arild Båheim trekker seg og erstattes av varamedlem Helge Norberg. Vi får et «comeback» når
Stein Heggen går inn i styret som Skilagsleder etter Kurt Eirik Bekkevold. 

Vi er foreløpig fast arrangør av Viken II 15m, deltagelsen øker og 397 skyttere gjester Østre. To individuelle
medaljer blir igjen på Østre da Oddbjørn Nyhagen tar 2. plass i V73 og Eirik Ahdell vinner klasse 4. Vi får
totalt 12 finaleplasser hvorav 3 er i «Kongelaget». Et rent Østre lag med Bjørn Tore Monsrud, Guro Hol -
lund, Jan Tore Monsrud og Magnus Bjerke vinner ungdommenes samlagsskyting. Med god samvittighet
kan vi også si oss fornøyd med arrangementet.

En gruppe for sportslig satsing med Bjørnar Sæther som leder starter opp en serie med 6 månedlige
samlinger med Espen Berg-Knutsen (Nordstrand) som instruktør.

Blaker setter i gang nyvinningen Østlandscup 15m, med to cuper en for kl. 3-5 og en for klassene som
skyter kne og/eller ligg, det siste laget bemannes av ungdommene. Vi har to lag med i kl. 3-5, A-laget tar
seg videre med moderat skyting, men bedre resultater er i vente. B-laget ryker ut til B-cup. Ungdomslaget
tar seg greit videre.

Desember
Par helger etter Viken II er vi gang med et nytt storstevne samme helg som Nordstrands Oslo Open. Vårt
stevne setter deltagerrekord med 515 skyttere. Vi får mange gode resultater i disse to storstevnene, men
det er bare Oddbjørn Nyhagen som når pallen med seier i Oslo Open.

På samlagets Ombudsmøte blir Tone Ytterhaug ny ungdomsleder etter Håvard Larsen. Arne Ånneland
(styremedlem), Eirik Ahdell (vara til styret), Tore Johansen (revisor) og Arne Grøtting (valgkomite) fort -
setter i sine verv.

Ungdomssutvalget har den siste av en liten serie med feltsamlinger på Østre, samlingene er åpne for
samlagets lag og 10-15 ungdommer får innblikk i feltskyting, både teori og praksis.

November er måneden for valg. F.v Ny nestleder Helge Norberg, ny Skilagsleder Stein Heggen og ny
ungdomsleder i samlaget Tone Ytterhaug.



Januar
Neste runde av Ø-cupen arrangeres. A-laget (kl. 3-5) setter ny rekord i denne ferske cupen og slår ut
Kongsberg i en tett kamp, B-laget ryker klart ut av B-cupen og ungdommene vinner klart.

Ungdomsavdelingens tradisjonelle treningssamling ble avholdes første helgen i januar. 13-14 skyttere del -
tar. På programmet er både 15m og feltskyting, det blir også tid til brettspill, god mat og sosialt samvær.

Februar
Med opprinnelse i vedtak på generalforsamlingen i 2010 avsluttes arbeidet med å legge nytt tak, et arbeid
som startet høsten 2011.

Østlandscupen avsluttes med semi- og finaler. A-laget tar seg til finalen etter en smått dramatisk semi -
finale mot Jondalen, det blir ny cuprekord og seiersmargin på kun 1p. Ungdommene vinner igjen klart,
men de har vært heldige med trekningene og har dårligere resultater enn de andre finalelagene. I finalen
slår de imidlertid til med lagsrekord på 25-skudden og suveren skyting i 10-skuddsfinalen, det blir klar
seier. Seniorenes A-laget skyter jevnt og godt, drar sakte, men sikkert fra de andre og vinner til slutt kom -
fortabelt. 

Samlagsstevnet 15m arrangeres, vi har med noe i underkant av halvparten av deltagerne og dominerer
stort med 6 av 7 samlagsmestere og 13 av 19 medaljer. Jens-Kristian Larsen (kl. 3-5) Anders Madsen (Er)
og Oddbjørn Nyhagen (V73) forsvarer sine titler, mestere ellers blir Arne Grøtting (V55), Guro Hollund (J)
og Nils Hovde (V65). Stevnet er også første stevne i kåringen av Årets skytter, en nyvinning innført av
samlagsstyret. Dette skal stimulere deltagelsen i samlagets skytinger, man kvalifiserer seg til en finale
basert på resultatene i samlagets skytinger.

Klubbmesterskap 15m arrangeres og mestere blir Magnus Bjerke (kl. 3-5), Arne Grøtting (V55), Anders
Madsen (Er), Christian Ytterhaug Sæther (J), Nils Hovde (V65) og Oddbjørn Nyhagen (V73).
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Feltskyting har vært i fokus på flere ungdomssamlinger. Her er tre stykker i gang en snøfylt dag i Gjerdrum, f.v
Christian Ytterhaug Sæther, Marcus Moe og Anders Madsen.



Mars
Vår egen nyvinning, Onsdagsserien på 15m avsluttes, serien hadde en rekke på 6 stevner med varierende
skyteprogram. Etter en god start med 94 deltagere, dabber deltagelsen av og siste stevne har 54 del -
tagere. Vår beste i kl. 3-5 blir en av primusmotorene Helge Norberg som tar 3. plassen, eneste seier går
til Arne Grøtting i V55.

Den store mesterskapsmåneden for feltskytterne innledes med samlagsstevnet og det er en gammel
mester som slår til. Stein Heggen vinner grovfeltmesterskapet og får med seg V55 mesterskapet i tillegg.
På finfelten dominerer vi ungdomsklassene med 5 av 6 medaljer i Er og J, mestere blir Anders Madsen
(Er) og Guro Hollund (J).

Det har neppe noen sammenheng, men medlem av det nyoppnevnte feltutvalg til skytterstyret Bjarne Muri
vinner klubbmesterskap grovfelt, eller var han ekstra inspirert…. Klubbmestre på finfelten blir Jonas
Johansen (Er), Christian Ytterhaug Sæther (J), Nils Hovde (V65) og Oddbjørn Nyhagen (V73).

Viken II går i Nittedal, den lange gjennomføringen og ikke minst avstandene i finalen blir heftig diskutert.
Uansett, Kurt Eirik Bekkevold gjør en kjempeprestasjon og havner på pallen i grovfeltmesterskapet med
sin 3. plass. Nils Thomas Valand tar medalje i sitt første Viken II feltstevne. Det blir også en suveren seier
i lagskytingen, i tillegg til Kurt utgjøres laget av Sverre Brovoll, Lars Bugge og Stein Heggen. På finfelten
vinner Øivind Mørk V73 etter suveren finaleskyting. I alt kvalifiserte 10 av våre skyttere seg for finalen.

Helgen etter fortsetter Øivind Mørk suksessen i Østlandsmesterskapet finfelt og vinner med nær perfekt
skyting med 42/39, ellers har vi med 7 skyttere på Oslos lag. Opland er arrangør av grovfeltmesterskapet,
ett mesterskap som er nær på å bli utsatt på grunn av tåke og som til manges skuffelse bar preg av korte
hold. Kurt Eirik Bekkevold er en av fire Østreskyttere på Oslos lag og han får en ny fin plassering da han
blir nr. 7. 

April
I overgangen til april arrangerer samlaget ungdomssamling på Østre. Omtrent 30 av samlagets håpefulle
møter. De skytes på 15m, 100m og 200m, det blir en runde i skogen i forbindelse med skogsløp med
skyting og de eldste får også en tur til
Løvenskioldbanen for felthurtigskyting.
Mye god mat med en Tacokveld i spis -
sen hører med, men interessant nok så
går det vanvittig med frukt.

Vi har med fire lag i Akershusserien som
avsluttes, resultatene er noe av det
beste vi har prestert. Første, tredje og
fjerde laget går til finalene, mens andre -
laget tar en sterk 5. plass i første divi -
sjon. Før ste laget dabber noe av og blir
nr. 4 i fina len i førstedivisjon, etter å ha
vunnet se rien med en flott rekke med
resultater, blant annet med flere lags -
rekorder. Tre dje laget blir nr. 2 i finalen i
tredjedivisjon og fjerdelaget blir nr. 2 i
fjerde divisjon.

Jenny Aardalen åpner banesesongen
godt i Er og skyter seg inn i 350-
klubben første stevnehelg.
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4. klassingene dominerer de første pokalskytingene. F.v Magnus
Bjerke som vinner de to først med Eirik Ahdell tett på.
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Baneåpningen har et videre fall med deltagere når 28 møter opp. Kl. 4 skytterne dominerer skytingen om
Dameklubbens pokal og Magnus Bjerke vinner. Noe tamt oppmøte på baneåpningen, men skytterne
skjønner hva som må prioriteres, langt flere møtte opp på dugnaden dagen før.

De første antydningene om at ett av årets høydepunkt, Hovedstadsstevnet, er i fare for å bli avlyst, dukker
opp. Senere blir dette en realitet og stevnet som skulle vært ett 100 års jubileum blir avlyst, videre skjebne
er usikker.

Mai
I klubbmesterskapet i Stang- og felthurtigskyting blir det en grei favorittsier i felthurtigskytingen til Kurt Eirik
Bekkevold, mens Stein Heggen vinner Stangskytingen etter omskyting. Kurt blir best sammenlagt.
Samlagsstevnet i samme øvelser har kraftig økning i deltagelsen, utvilsomt stimulert av «Årets skytter».
Stevnet blir preget av motsol og vanskelige forhold, spesielt for felthurtigskytingen. Nils Thomas Valand
vinner øvelsen etter å ha skutt siste finale på 38,21. Kurt blir vår beste i Stangskytingen på 2. plass. 

Det skytes om Damenes pokal og Bjarne Muri vinner. Bjarne har mer suksess i de interne skytinger og
gjør noe sjeldent da han vinner Skytterlinkens omgangspokal med tre av tre aksjer.

Cupskytingene starter med ungdommene og veteranene. Ungdommene ryker ut og må skyte i B-cup,
mens veteranene tar seg greit videre. 

Juni
Måneden innledes med første runde av Norgescupen. Vi imponerer ingen, men får inn 5 skyttere på
poenglisten. Best plassert blir Jens-Kristian Larsen med en 23. plass.

Østrestevnet flyttes frem og arrangeres andre helg i juni, om flyttingen er årsaken vites ikke, men
deltagelsen øker med 40. Margrethekjeden er innlagt i stevnet sammen med resultater fra Løven -
skioldbanestevnet, kjedet forblir på Østre da Nils Thomas Valand forsvarer Jens-Kristian Larsen fjorårs -
seier.

I klubbmesterskap forsvarer
Bjar ne Muri fjorårstittelen i kl.
3-5, nå med betraktelig tøffe -
re konkur ranse. Klubbmestre
ellers blir Arne Grøtting (V55),
Jenny Aar dalen (Er), Guro
Hollund (J), Nils Hovde (V65)
og Øivind Mørk (V73).

Viken II stevnet arrangeres, vi
får god uttelling med 13 fina -
leplasser og 6 medaljeplasser.
Arne Grøt ting og Stein Heggen
gjør opp om seieren i V55, Arne
kniper seie ren med 1p og tar
sin 6te triumf. Lars Bugge blir
nr. 5 i kl. 3-5 og får stjerne, det
blir medalje på førsteårssenior
Magnus Bjerke og Helge
Norberg. Siste medalje går til
Øivind Mørk for 2. plassen i
V73.

Lars Bugge blir nr. 5 i Viken II og får stjerne, han har tre poeng ned til
medaljevinner Magnus Bjerke. De to gjør senere opp om Skytter -
høvdingtittelen og Lars vinner med 4p.



ØSTrE-POSTEN – 4-12 17

For å stimulere deltagelsen innfører samlagsstyret skytingen om
Oslomedaljen i samband med Organisasjonsmedaljen. Det virker
tydeligvis godt for deltagelsen dobler seg. Jens-Kristian Larsen blir best
i Organisasjonsmedaljen og tar stjerne sammen med 8 andre Østre skyt -
tere. Daniel Sørli får gylt medalje. For Oslomedaljen gis det også respitt
og Magnus Bjerke blir best og får medaljen sammen med blant andre
Jens-Kristian, Helge Norberg, Nils Thomas Valand og Arne Grøtting.

Seniorene skyter sine første runder av Østlandscupen, A-laget tar seg
lett videre, mens B-laget må over i B-cup. Ungdommene og veteranene
gjør unna sine andre runder og begge lagene tar seg til sine respektive
semifinaler. Ungdommene etter en grei seier, mens veteranene klarer
seg hårfint med 2p.

Juli
Årets kanskje stilleste måned for en brå slutt for Eiendomsutvalgets
Marit Jorsett, Arne Ånneland og styreleder Eirik Ahdell, da det mye
omtalte romfolket inntar hestesentertomta. Saken løser seg greit etter
noen hektiske dager med presse, mange telefoner og møter.

En intern skyting arrangeres – Østrescupen og sekretæren skjønner at
datoen kunne vært bedre valgt, kun 1 skytter har fått med seg konkurran -
sen, han får med seg to til og den oppvakte Kurt Eirik Bekkevold vinner
fortjent.

August
40 Østreskyttere stiller opp på
landsskytterstevnet i Voss. Et
glimrende vær gjennom hele
uka og ett flott anlegg i fine opp -
givel ser gjør arrangementet til
en flott opplevelse selv om resul -
tatene kanskje ikke ble de aller
beste.

Den store prestasjonen kommer
i samlagsskytingen for kl. 3-5.
Arne Ånneland og de andre i
uttakskomiteen gjør en god jobb
og treffer perfekt med laguttaket.
Laget underholder stort og vin -
ner Ese sølv, med på denne flot -
te prestasjonen er Nils Tho mas
Valand, Lars Bugge og anker -
mann Jens-Kristian Lar sen. På
banen blir yngstemann best i kl.
3-5, da Magnus Bjerke tar me -
dalje på første forsøk. Lars Bug -
ge oppnår stjerne. Ellers på
banen har vi 7 finalister til.

Ese sølv ble årets høydepunkt. På pallen til venstre ses våre tre; Nils
Thomas Valand, Lars Bugge og Jens-Kristian Larsen og det var nok helt
utilsiktet at de skygget for fjerdemann, Tobias Lillekvelland (Nordstrand.)

Skytterpappa Tom Monsrud
hadde et godt LS med premie i
4 øvelser og ble mestvinnende
sammen med Arne Grøtting,
Bjarne Muri, Nils Hovde og
Trond Landrø.
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Felten blir en liten skuffelse, tross 8 finalister, blir det ingen medaljeplasseringer. Vi drar inne mange pre -
mier i Minneskytingen og Stangskytingen slik stevnet ikke blir så aller verst med hensyn på begre/min -
nemedaljer.

Andre runde av Norgescupen går i forkant av LS. Vi dobler poengfangsten fra 1. runde, men får bare tre
skyt tere inn på poenglisten, Nils Thomas Valand, Helge Norberg og Lars Bugge som alle plasseringer
blant de 20 beste.

Nils Thomas Valand vant Margrethekjeden etter Jens-Kristian Larsen og han tar også SM-tittelen i bane
etter Jens-Kristian. Ellers dominerer vi stort med 9 av 15 medaljer og vi får også 3 mestre til. Mestrene er
Arne Grøtting (V55), Anders Madsen (Er) og Guro Hollund (J). 

Finalene i Årets skytter går under stevnet og vi vinner hele 7 av 10 klasser. Vinnere blir Heidi Grimstad (kl.
4), Freddy Vollebekk (kl. 3), Tone Ytterhaug (kl. 2), Arne Grøtting (V55), Anders Madsen (Er), Guro
Hollund (J) og Nils Hovde (V65).

Tre matcher skytes i cupene og det blir suksessrikt med tre seire. Veteranene får det ganske lett og skyter
seg til finalen i veterancupen. Seniorenes A-lag har en udramatisk runde og går enkelt til semifinalen,
mens B-laget får kjent på cupspenningen da de tar seg til semifinalen i B-cupen med en 2p seier.

September
Siste Norges Cup runde går Telemark, dette blir den klart beste runden for oss, selv om vi ikke har mer
enn fire skyttere inn på poenglisten. Jens-Kristian Larsen og Bjarne Muri får topp 10 plasseringer og Nils
Thomas Valand og Daniel Sørli får topp 20 plasseringer. Sammenlagt får vi 7 skyttere inn på poeng listen.
Best blir Nils Thomas Valand på 44. plass, han får tildelt beger sammen med Jens-Kristian Larsen.
Poengvinnere ellers er Helge Norberg, Daniel Sørli, Bjarne Muri, Lars Bugge og Sverre Brovoll.

Ungdommene har sitt «mini-LS» med ungdomsstevnene i Numedal, en god gjeng tar turen og har det
meget moro. 

Cupskytingene avsluttes med de siste rundene og finalene, og vi opplever stor suksess. riktignok ryker
seniorenes B-lag ut i
semifinalen, men de går
ned med flagget til topps
etter ett 2p tap. A-laget får
en ny og enda mer udra -
matisk runde da de får en
sjelden walk-over. Finalen
blir imidlertid rekordjevn
da alle 4 lag er med i kam -
pen omtrent til siste skudd.
Det blir til slutt en fin 3.
plass. 

Veteranene er også med i
en rekordjevn finale. Før
siste skytter skal i gang
med sine 10 finaleskudd
le der veteranene med kun
1p på tre andre lag. Etter
en meget spennende an -
vis ning ender det med
seier etter rangering.

Gutta utfordrer jentene i lagskyting i felt i ungdomsstevnet i Numedal, eller var
det motsatt. Uansett, «Young ladies» slår «Young men». F.v Anders Madsen,
Ingrid Eknes, Jonas Johansen. Guro Hollund, Christian Ytterhaug Sæther, Bjørn
Tore Monsrud og Jenny Aardalen hadde det moro i Numedal.
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Ungdommene får en finale med lavere puls, de siger sakte, men sikkert fra motstanderen og vinner B-cup
finalen greit.
De siste interne skytinger gjøres unna, Arne Grøtting blir Erterkonge, Lars Bugge blir skytterhøvding med
en margin på 4p etter at det har blitt skutt om maksimalt 1400p. Baneavlutningen ledes av Helge Norberg
i styreleder Eirik Ahdells fravær og 31 skyttere stiller til skyting om Vandrefatene.

Oktober
Skilaget drar i gang dugnader, setter opp rammer for feltskyting på 200m og gjør feltbanen på Sørum klar
for vinterens skytinger. De arrangerer også Høstmanøveren, med stigende deltagelse. «Sjefen sjøl» Stein
Heggen vinner, mens Magnus Bjerke tar seg av pyramideskytingen.
Erterfesten arrangeres på tradisjonelt vis. Vinner av Damenes pokal, Bjarne Muri får ikke møtt, men
Magnus Bjerke, vinner av Dameklubbens pokal har levd i troen på at oppgaven var hans og da løser dette
seg. 
Tone Ytterhaug og Heidi Grimstad tar initiativ til og drar i gang en Skyteskole. Om ikke for første gang så
er det for første gang på lenge at rekrutteringen organiseres via en skyteskole.
Onsdagsserien dras i gang på nytt over samme mal som sist med seks stevne. Det meldes på fire lag i
Akershusserien og vi går opp fra tre til fire lag i Østlandscupen på 15m, to lag i hver cup. Forberedelsene
til 15m arrangementene Viken II og Østrestevnet starter. 

November
Skytteråret avsluttes med generalforsamling. 

Bilde til venstre, en viktig del av støtteapparatet, Kjetil Aardalen (t.v) og Knut Hollund. Bilde til høyre, tross god
oppladning ble ikke LS helt de de ønsket, men Arne Ånneland (t.v) og Arild Båheim har det moro med skyting
uansett.

Arrangementsåret  

Når det gjelder arrangementer så er vi et stykke unna fjorårets
store år da vi hadde 2407 deltagere på stevner vi arrangerte,
hvor Norgescup og Viken II i felt trakk antallet opp. Men vi har
slett ikke vært på latsiden. Omtrent 1700 skyttere har deltatt på
de stevnene vi har stått for og det er i hovedsak på 15m at vi
har vært aktive.

Viken II 15m November 397
Østrestevnet 15m Desember 515
SM 15m Februar 71
Onsdagsserien Nov-mars 437
Østrestevnet bane Juni 291

1711
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Østlandscup 15m og Akershusserie 
Vi satser ganske hardt på deltagelse både i Akershusserien og Østlandscupen for 15m. Førstnevnte
administreres som kjent av rælingen og har pågått over flere år, mens dette er andre året for
Østlandscupen som har Blaker som arrangør.

I begge konkurransene stiller vi med
fire lag. I Akershusserien har vi to lag i
1. divisjon og to lag i 3. divisjon. I 1.
divisjon skytes det 45- skudd stående,
3. divisjon slipper unna med 30 skudd
stående. Østlandscupen består av to
cuper, en for de som har ligg/kne i sky -
te programmet og en for kl. 3-5, de be -
nev nes hhv Cup 1 og Cup 2. I først -
nevnte cup har vi ett ungdomslag og
ett med veteranene som basis.
I skrivende stund er de første rundene
unnagjort i begge konkurransene. Vi
kommer tilbake med detaljert resul -
tatservice i neste nummer, men vi kan
si så mye at 1.runde i Østlandscupen
var riktig så suksessfull. Alle lagene
gikk videre. I Akershusserien var det to
skikkelige lokaloppgjør: 1. laget mot 2.
laget og 3. laget mot 4. laget, som det
seg hør og bør så vant 1. laget og 3.
laget.

Venstre bilde: Snart klar for 1. runde i Akershusserien, Jens-Kristian Larsen (t.v) en av våre beste i fjorårets
serie og Lars Bugge, som «alltid» er med når det er snakk om lagskyting. I midten bak sees lagleder Helge
Norberg. Høyre bilde: de første rundene kommer ofte brått på, Helge gjør klar børsa.

Veteranene slo Høland/Bjørkelangen i første runde i Cup 1, godt
hjulpet av far og sønn. F.v Øivind Mørk, Christian Ytterhaug
Sæther, Nils Hovde, Bjørnar Sæther og Oddbjørn Nyhagen.
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Over: 1. og 2. laget i gang med første runde av Akershusserien. Borterst f.v Sverre Brovoll, Jens-Kristian
Larsen, Bjarne Muri, Magnus Bjerke, Helge Norberg, Lars Bugge, Nils Thomas Valand, vår beste i fjor og også
beste i denne runden med 448. Nærmest er vår siste års store Akershusserieskytter Øivind Enggrav, velkjent
for sine 450 med Sauer.
Nedenfor: 3. og 4. laget i gang med første runde kombinert med uttak for 2. runde. Borterst f.v lagleder Morten
Musiol, Heidi Grimstad som skjøt  best og perset med 295, veteranen Arne Grøtting som igjen endte på 90-
tallet med 290., Kjetil Jansen, Eirik Ahdell, Vegard Ånneland og Arne Ånneland. I tillegg skjøt Eirik Kristiansen
og Tore Johansen.
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Statistikk Østlandscup kl. 3-5 
Stian Eliassen har hatt børsa godt plassert i skapet de siste årene, men betyr ikke at han ikke har fulgt
med. Blant annet så fører han statistikk med resultatene fra Østlandscupen. På grafene nedenfor kan man
se poengutviklingen fra 2000 som søyler, mens rangeringen kan ses som den heltrukne linje. Det vil si
rangeringen når man ser på alle lags poenggjennomsnitt gjeldende år. 

Av utviklingen så ser vi at noe skjedde i 2004 hvor det kom et skikkelig hopp, 2004 var også året hvor det
endelig ble finale for første gang på 18 år. Det kom et nytt hopp i 2005 og siden har resultatene vært gode
og A-laget har vært blant de aller beste lagene, sågar best i 2007 og 2010. Dette underbygger inntrykket
av semifinale uflaks, for det har bare blitt finale i 2005, 2008 og 2012. Utviklingen til B-laget viser også et
hopp i 2004. Da gikk laget gikk videre i A-cup for første gang, noe som ble gjentatt til og med 2009, så var
det tilbake i B-cup. Vi ser at uttellingen var spesielt dårlig i 2010, hvor begge lagene skjøt godt, men endte
uten finale. 



Har du ennå ikke fått kjøpt
Østre-jakken?
Fortvil ikke – vi har flere på lager.

Priser:
T-skjorte kr. 125,-
Jakke kr. 380,-

Finnes i str. XS-S-M-L-XL-XXL
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Erterfesten 10. oktober
Et antall gjester midt på 30-tallet satte seg til bords for årets Erterfest. Det var god oppslutning fra den
yngre og eldre garde, men noe bedre oppslutning fra «midtfeltet» hadde vært ønskelig. Det ble uansett en
hyggelig kveld hvor Erterfesten foregikk etter velkjent mønster fra Kongens skål etterfulgt av nasjonal -
sangen til premieutdeling og påfølgende dans. Uten at artikkelforfatteren skal påstå å ha full kontroll med
det som foregikk etter midnatt, så var det igjen flere enn det bruker å være.

T.v Magnus Bjerke holdt Damenes tale og gjorde stor lykke han delte ut roser til alle damene, her får Tone
Ytterhaug tildelt sin. T.h Magnus måtte ofte opp til premiebordet, her er han avbildet med Kurts premie og Kurt
Johannessen selv, som har gitt premien, som går til beste kl. 3-5 skytter under Landsskytterstevnet.

Over: Arne Grøtting er årets Erterkonge og holdt
trontalen hvor han kåserte løst og fast fra årets
skytterår. 

Over t.h. Sverre Brovoll (t.v) og Eirik Ahdell har
omtrent full kontroll på premieutdelingen, Eirik var
også festens toastmaster. 

T.h Øivind Mørk (sittende) fyller 75 år denne høsten
og det ble gjort stas på han med en bursdagssang.
Han og kona Beret fikk med seg Ertefesten mellom
jakt i Folldal og en tur til mer sommerlige Dubai.
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Hovedlagets premievinnere. Bak f.v Sverre Brovoll, Nils Hovde (noe bøyd) Arild Båheim, Anne Grimstad,
Magnus Bjerke, Oddbjørn Nyhagen og Lars Bugge. Foran f.v Øivind Mørk, Kurt Eirik Bekkevold, Tore
Johansen, Arne Grøtting og Jens-Kristian Larsen.

Skilagets premievinnere. Bak f.v Arne Ånneland, Stein Heggen, Lars Bugge, Kurt Eirik Bekkevold (med en lett
slagside etter alle medaljene), Arild Båheim og Oddbjørn Nyhagen. Foran f.v  Magnus Bjerke, Nils Hovde,
Sverre Brovoll og Arne Grøtting.
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Protokoll
Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag, 
Hovedlaget og Skilaget, 01.11.2012

Åpning
Lagets 125. ordinære Generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler.

Styreleder Eirik Ahdell 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. 19.03

Valg av representanter til å undertegne protokollen
Bjørnar Sæther og Nils Thomas Valand  ble valgt til å undertegne protokollen.

Agenda var som følger:
1. Årsberetning
2. regnskap 2012
3. Budsjett 2013
4. Medlemskontingent
5. Valg 

1. Årsberetning
Sekretær Sverre Brovoll, Marit Jorsett, Kjell Karlsen, Tone Ytterhaug og Tore Johansen leste opp
årsberetningen. Med noen små bemerkninger ble årsberetningen godkjent.

2. Regnskap
Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2012. 

Driftsregnskapet viser er et årsresultat med underskudd på kr. 1 057 083 mot et budsjettert 
underskudd på kr 1 312 000. Av dette utgjør avskrivninger kr. 570 000. Kontantstrømmen var 
negativ på 494 113 kr. 

regnskapet viser en stor ekstraordinær kostnad dette året på kr. 477 650 i forbindelse med 
tekking av taket. Dette utgjør størsteparten av den negative kontantstrømmen. 

revisor Nils Hovde leste opp revisjonsberetningen, og anbefalte at regnskapet godkjennes

Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2012.
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3. Budsjett 2013
Kasserer Lars Bugge presenterte styrets forslag til budsjett for 2013. 

Forslaget budsjetterer med et underskudd på kr. 730 000, og med en negativ kontantstrøm på 
kr. 165 000. Av ekstraordinære poster er det budsjettert med kr. 55 000 til nye monitorer på 
200m, og kr. 20 000 til varmepumpe i lokalene.

Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til budsjett. 

4. Medlemskontingent
Styrets forslag:
Medlemskontingenten for 2013 forblir som i 2012.

Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til medlemskontingent 
Medlemskontingent for 2013: 350,00 kr.
Treningsavgift for 2012: 500,00 kr. 

5. Valg
På vegne av valgkomiteen presenterte Morten Musiol valgkomiteens innstilling og ledet
gjennomføringen av 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 Ikke på valg
Kasserer: Lars Bugge Gjenvalg
Sekretær: Sverre Brovoll Velges for 2 år
Styremedlem: Per Arve Strømstad Velges for 2 år
Leder ungdomsutvalg: Tone Ytterhaug Gjenvalg
Leder skilaget: Stein Heggen Gjenvalg

1. vararepresentant Kurt Eirik Bekkevold Gjenvalg
2. vararepresentant Heidi-Iren O. Grimstad Gjenvalg
3. vararepresentant Nils Thomas Valand Ny

Medlemmer ungdomsutvalg: Tom Monsrud Gjenvalg
Knut Hollund Gjenvalg
Espen Madsen Gjenvalg
Heidi-Iren O. Grimstad Ny

Utvalgsmedlemmer skilaget: Eirik Kristiansen Gjenvalg
Tore Johansen Gjenvalg 

Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen Gjenvalg
revisorer: Nils Hovde Gjenvalg

Jens-Kristian Larsen Ny

Vararepresentant: Tore Johansen Gjenvalg

redaksjonskomité: Tore Johansen Gjenvalg
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Sverre Brovoll Gjenvalg

Valgkomité: Øivind Enggrav Gjenvalg
Tore Johansen Gjenvalg
Morten Musiol Gjenvalg

Ordenskollegium: Styreleder 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 Gjenvalg

Ombudsmenn: Eirik Ahdell, Helge Norberg, Kurt Eirik Bekkevold, Heidi-Iren 
Oslen Grimstad, Sverre Brovoll, Nils Thomas Valand. 

Nestleder Helge Norberg er ikke på valg. Sekretær og styremedlem skal velges for 2 år. 
Der hvor ikke annet er beskrevet er funksjonstiden 1 år.

Avslutning
Styreleder Eirik Ahdell takket for oppmøtet og hevet møtet kl. 20:40

Sverre Brovoll Bjørnar Sæther Nils Thomas Valand
referent
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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.
Eller det kan også være noen medaljer for mange, det er ikke bestandig lett å finne ut av om det deles ut
en, to eller tre medaljer på enkelte av de åpne stevnene.

For 15m stevnene regnes perioden oktober 2010 til mars 2011. Dermed vil noen fremkomme i to ulike
klasser i oversikten. I årsberetning som ble fremlagt på generalforsamlingen fremkom det at vi har hatt
færre skyttere i sving siste år, men de har til gjengjeld vært så aktive at antall stevnedeltagelse har gått
opp. Akkurat det siste kan vi ikke se spor av på medaljelisten for den listen er blitt en del kortere. Året har
gitt 159 medaljer mot 213 i fjor. 

Innendørsstevner
15m ga 61 medaljer, hvorav 15 var fra mesterskap. Dette fordeles på 20 skyttere. Fjoråret ga 88 medaljer,
inkl. 32 mesterskapsmedaljer, fordelt på 26 skyttere. Nå hadde fjoråret 2 SM på grunn av flytting fra
desember til februar, men det er like fullt god del færre. Arne Grøtting er beste medaljevinner med 15
stykker. Ellers har kl. 3-5 hatt god uttelling, godt hjulpet av Nils Thomas Valands 8 stykker.

Klasse 3-5
Jens-Kristian Larsen
1 gylt Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 gylt romjulsstevnet, ringerike
Nils Thomas Valand
3 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 gylt Februarstevnet, Aas
1 gylt Gjøvikstevnet, Gjøvik og Brusveen
1 gylt Novemberstevnet, Spydeberg
1 gylt Otto Flågans Minnestevne, Sigdal
2 sølv Førjulstreffen, Moss og Våler
2 sølv Novemberstevnet, rakkestad
2 sølv Sarpsborgstevnet, Sarpsborg
Bjarne Muri
1 gylt 15m-stevnet, Vestre Toten
1 gylt Jubileumsstevne, råde
Helge Norberg
1 gylt Trippelstevnet, Flesberg
2 sølv Januarstevnet, Søndre Land
Kurt Eirik Bekkevold
2 sølv 150 års Jubileumsstevne, Nittedal
Per Arve Strømstad
3 bronse Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
3 bronse Grasåsenst., Høland/Bj.
3 bronse Trippelstevnet, Kongsberg
3 bronse Trippelstevnet, Flesberg
Magnus Bjerke
3 bronse Midtukestevnet, rakkestad
Eirik Ahdell
1 klasse Viken II 15m, Oslo Østre

Heidi-I. O.Grimstad
1 klasse Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse V55
Arne Grøtting
1 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre 
1 sølv Onsdagsserien totalt, Oslo Østre
1 sølv Supermatch, Asker
1 sølv 15m-stevnet, Vestre Toten
1 sølv Aas-stevnet, Aas
1 sølv Februarstevnet, Frogn og Drøbak
1 sølv Førjulstreffen, Moss og Våler
1 sølv Grasåsenst., Høland/Bj.
1 sølv Januarstevnet, Søndre Land
1 sølv Midtukestevnet, Løiten
1 sølv Novemberstevnet, Fredrikstad
1 sølv Novemberst., Stange og romedal
1 sølv Novemberstevnet, Tangen
1 sølv Nøtterøstevnet, Nøtterø
1 sølv Trippelstevnet, Kongsberg
Klasse 1
Tom Edvard Monsrud
1 klassemed  Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse ER
Anders Madsen
1 raufoss Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 gylt Degernesstevnet, Degernes
1 gylt Novemberstevnet, Løiten
1 gylt Novemberstevnet, Tangen
2 sølv Otto Flågans Minnestevne, Sigdal



Jonas Johansen
2 ungd.med Samlagsstevnet, Oslo Østre
Hans Holm Torgersen
3 ungd.med Samlagsstevnet, Oslo Østre
Guro Hollund
1 gylt Nøtterøstevnet, Nøtterø
2 sølv Jubileumsst. 150 år, Ullensaker
2 sølv Semstevnet, Sem
Klasse J
Guro Hollund
1 raufoss Samlagsstevnet, Oslo Østre Bjørn
Christian Y. Sæther
2 ungd.med Samlagsstevnet, Oslo Østre
Tore Monsrud
3 ungd.med Samlagsstevnet, Oslo Østre
Magnus Bjerke

1 gylt Grasåsenst., Høland/Bj.
2 sølv Dobbeltstevne, Blaker
3 bronse Jubileumsstevne, råde
Klasse V65
Nils Hovde
1 sølv Jubileumsstevnet, Ådal
1 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
2 sølv Viken II 15m, Oslo Østre
1 sølv Samlagsstevnet, Oslo Østre
1 sølv Oslo Open, Nordstrand
Øivind Mørk
1 sølv Eidsbergtreffen, Eidsberg
1 sølv Åpent stevne, Sande 

Klasse 2-5, V55
Kurt Eirik Bekkevold
3 stjerne Viken II felt, Nittedal

Nils Thomas Valand
10 med Viken II felt, Nittedal
Stein Heggen
1 gylt Samlagsstevnet, Skiptvet
Lars Bugge
3 sølv Samlagsstevnet, Skiptvet
Sverre Brovoll
3 bronse Dobbeltstevnet, Sigdal
3 bronse Dobbeltstevnet, Søndre Modum
Klasse V55
Stein Heggen
1 sølv Samlagsstevnet, Skiptvet
1 sølv HV-Cup, Søndre Odalen
Klasse ER
Anders Madsen
1 raufoss Samlagsstevnet, Skiptvet
3 bronse Blakerfelten, Blaker
Jonas Johansen
2 ungd.med. Samlagsstevnet, Skiptvet
Klasse J
Guro Hollund
1 raufoss Samlagsstevnet, Skiptvet
1 gylt Blakerfelten, Blaker
2 sølv Hemnesfelten, Høland/Bj.

Bjørn Tore Monsrud
2 ungd.med. Samlagsstevnet, Skiptvet
Christian Y. Sæther
3 ungd.med. Samlagsstevnet, Skiptvet

Klasse V73
Øivind Mørk
1 gylt ØM-finfelt, Vestre Trysil 
1 gylt Viken II felt, Nittedal
Oddbjørn Nyhagen
1 sølv Finfeltstevnet, rakkestad
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Feltstevner
I felten ble det 19 medaljer fordelt på 12 skyttere, hvorav 11 medaljer var fra mesterskap. Det er en
nedgang fra i fjorårets 34 medaljer inkl. 19 mesterskapsmedaljer. Det er ingen som peker seg ut som store
medaljevinnere, flest har Stein Heggen og Guro Hollund med tre hver.

Anders Madsen vant alle disipliner i SM, her med
medaljen fra felten.
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Banestevner
På banen teller vi 79 medaljer. Det er ned fra fjorårets 91 medaljer, men i antall mesterskapsmedaljer hol -
der vi stand med å gjenta fjorårets 18 stykker. Medaljene fordeler seg på 19 skyttere.

Det er veteranene som er klart i tet når det gjelder antall, Arne Grøtting har 16 og Stein Heggen 12. 

Klasse 3-5
Magnus Bjerke
60 medalje Landsskytterstevnet, Voss
20 medalje Viken II bane, Sarpsborg
2 sølv Hissåsenstevnet, Buer/Kornsjø
1 klasse Samlagsstevnet, Nordstrand
1 klassem Vårstevne, Slagen

Lars Bugge
84 stjerne Landsskytterstevnet, Voss
5 stjerne Viken II bane, Sarpsborg
1 gylt rakkestadsstevnet, rakkestad
2 sølv Granerudstevnet, Ski
2 sølv Skarsmostevnet, Øyer og Dølen
2 sølv Skøimåsanstevnet, Nes
2 sølv Åpent stevne, Jordet & Tenaasen
3 bronse Blytjernstevnet, Degernes
3 bronse Østerdalssmellen, Nordskogbygda
Helge Norberg
25 medalje Viken II bane, Sarpsborg
3 sølv Jotunheimtreffen, Lesja
3 sølv Jotunheimtreffen, Vågå

Nils Thomas Valand
1 gylt Samlagsstevnet, Nordstrand
1 gylt Golstevnet, Gol
1 gylt Grensestevnet, Eidskog
2 sølv Løvenskioldbanest., Skarpskytten
Kurt Eirik Bekkevold
1 gylt Midtsommerstevnet, Mosjøen

3 bronse Vårstevnet, Elverum
3 sølv Vårstevnet, Skogbygden
3 sølv Eidsbergstevnet, Eidsberg
Daniel Sørli
2 sølv Blakerstevnet, Blaker
Jens-Kristian Larsen
2 sølv Blakerstevnet, Blaker
Bjarne Muri
3 bronse Dalestemnet, Dale
Aslak Hollund
1 klasse Samlagsstevnet, Nordstrand
Klasse V55
Arne Grøtting
1 gylt Viken II bane, Sarpsborg
1 sølv Askerstevnet, Asker
1 sølv Fosenkarusellen, By
1 sølv Fosenkarusellen, Sørdalen
1 sølv Gjøvikstevnet, Gjøvik og Brusveen
1 sølv Samlagsstevnet, Nordstrand
1 sølv Skjebergsmellen, Skjeberg
1 sølv Skøimåsanstevnet, Nes
1 sølv Slagenstevnet, Slagen
1 sølv Sørskogbygdast., Sørskogbygda
1 sølv Urskogstevnet, Urskog
1 sølv Vårstevnet, Fet
1 sølv Vårst., Holmestrand og omegn
1 sølv Vårstevnet, Lismarken
1 sølv Østerdalssmellen, Elverum
1 sølv Åpent stevne, Trysil
Stein Heggen
2 sølv Viken II bane, Sarpsborg
1 sølv Blytjernstevnet, Degernes
1 sølv Eidsbergstevnet, Eidsberg
1 sølv Frigjøringsstevnet, Moss og Våler
1 sølv Granerudstevnet, Ski
1 sølv Jotunheimtr., Dovre og Dovresk.
1 sølv Jotunheimtreffen, Lesja
1 sølv Lygnastevnet, Tingelstad
1 sølv Løvenskioldbanest., Skarpskytten
1 sølv Pinsestevnet, rælingen
1 sølv rælingenstevnet, rælingen
1 sølv røykenstevnet, røyken

Magnus Bjerke hadde en god førsteårssesong som
senior og tok banemedalje både på LS og Viken II.
Her er han med Viken II medaljen.
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Oppsummering
Som nevnt innledningsvis så gikk antall
medaljer ned til 159 fra 213. Vi har heller
ikke vært så hvass i mesterskap med 44
medaljer mot 69. Mye av årsaken er at et
par av våre store medaljeplukkere i fjor har
rykket opp i andre klasser og naturlig fått
det tøffere. Slik blir det gjerne fra år til år,
men det som ikke er så moro er at medal -
jene fordeler seg på klart færre skyttere
med 28 mot 38.
Arne Grøtting var beste medaljesanker i 5
år før han ble henvist til andreplass i fjor av
Magnus Bjerke. Men i år er Arne tilbake på
tronen med klart flest. Totalt har vi registrert
31 medaljer på Arne. En annen V55 skytter
følger nærmest med Stein Heggens 15. Så
følger beste kl. 3-5 skytter og beste ung -
domsskytter tett på. Nils Thomas Valand
har 14 og Guro Hollund 13. 

Klasse 2
Tone Ytterhaug
1 klasse Samlagsstevnet, Nordstrand
Klasse ER
Anders Madsen
1 nammo Samlagsstevnet, Nordstrand
3 bronse Vårstevne, Slagen
3 bronse Vårst., Holmestrand og omegn
Jenny Aardalen
2 ungdoms Samlagsstevnet, Nordstrand
3 bronse Eidsbergstevnet, Eidsberg
3 bronse Nannestadstevnet , Nannestad
3 bronse Skjebergsmellen, Skjeberg
Klasse J
Guro Hollund
1 nammo Samlagsstevnet, Nordstrand
1 gylt Frigjøringsstevnet, Moss og Våler
1 gylt Slagenstevnet, Slagen
1 gylt Østrestevnet, Oslo Østre
3 bronse Frigjøringsst., Frogn og Drøbak
3 bronse Semstevnet, Slagen
Bjørn Tore Monsrud
2 ungdoms Samlagsstevnet, Nordstrand
Christian Y. Sæther
3 ungdoms Samlagsstevnet, Nordstrand
Jørgen Bruserud Elstad

2 sølv Vårstevne, Slagen
3 bronse Hissåsenstevnet, Buer/Kornsjø
3 bronse Krødsheradstevnet, Krødsherad
Klasse V73
Øivind Mørk
2 sølv Viken II bane, Sarpsborg
1 sølv Trippelstevnet, Dalsbygda
1 sølv Trippelstevnet, Narjord

Arne Grøtting tok flest medaljer. Den for Viken II seieren på
bane var den gjeveste.

Anders Madsen vant alle disipliner i SM, her med
medaljen fra felten.
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Klassesetting 2012
På grunn av innføringen av nytt administrasjonssystem i DFS har arbeidet med klassesettingen vært
ekstra komplisert dette året. Denne listen er nok riktig for de fleste skytterne, men vi vet at det fortsatt
mangler resultater fra enkelte stevner i mittDFS. Hvis du ikke finner et av dine klassesettende resultater
her, er det nok det som er årsaken. Det viktigste er at klassen for neste år er blitt riktig, og det er fint om
hver enkelt skytter kontrollerer om de har blitt plassert i riktig klasse. Hvis dere finner feil eller ønsker
frivillig klassesetting kontakt sekretær Sverre
Brovoll. Siden resultatene i år har blitt ført i to
sys temer er også beregningen av snitt noe usik -
ker, og kan være et poeng feil den ene eller
andre veien på grunn akkumulert avrundingsfeil
fra de to systemene. 
Vinneren av klassesettingen i år ble Nils Thomas
Valand, rangert foran Jens-Kristian Larsen på
bedre snitt. Begge hadde helt like klasse set -
tingsresultat. Vi legger også merke til Magnus
Bjerke i klasse 4 som hadde kommet høyt opp
på lista i klasse 5 med sine resultater i år. Det er
også gledelig å se at de fleste klarer å rykke opp
eller å holde klassen sin, kun et fåtall skyttere
rykket ned en klasse i år. 

Navn Klasse 2012 Res 1 Res 2 Res 3 Klasse 2013 Antall Snitt
Valand Nils Thomas 5 249 247 247 5 73 242
Larsen Jens-Kristian 5 249 247 247 5 37 240
Bugge Lars 5 248 247 247 5 95 242
Bekkevold Kurt Eirik 5 247 247 246 5 43 241
Muri Bjarne 5 249 246 246 5 50 242
Norberg Helge 5 247 246 246 5 37 238
Sørli Daniel 5 246 246 245 5 45 237
Enggrav Øivind 5 246 244 243 5 7 240
Brovoll Sverre 5 244 244 243 5 45 238
Strømstad Per Arve 5 245 242 242 5 20 233
Johansen Tore 5 243 242 242 5 64 236
Bjerke Fredrick 5 243 243 241 5 7 239
Musiol Morten 5 242 241 240 5 22 235
Kristiansen Eirik 5 242 240 240 5 35 234
Eliassen Stian 5 238 0 0 4 1 238
Bjerke Magnus 4 247 246 246 5 58 241
Grimstad Heidi-Iren Olsen 4 240 239 238 4 15 235
Ahdell Eirik 4 242 240 237 4 8 237
Oppen Henrik 4 238 234 233 4 7 234
Jansen Kjetil 4 242 236 232 4 6 233
Storløkken roger 4 232 231 230 4 7 228
Ånneland Vegard 4 235 230 229 3 7 227

Klassesetting senior

Nils Thomas Valand (t.v) ”vant” klassesettingen og
hadde best snitt sammen med Lars Bugge (t.h) og
Bjarne Muri. Nils Thomas og Lars skjøt også flest
stevner.
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Båheim Arild 4 233 229 229 3 12 203
Ånneland Arne 4 231 227 226 3 40 215
Vollebekk Freddy 3 238 236 234 4 17 228
Grimstad Anne Sofie 3 234 233 233 4 21 225
Hollund Aslak 3 237 230 226 3 4 231
Landrø rune 3 232 0 0 4 1 232
Skogseid Jakob 3 221 0 0 3 1 221

Navn Klasse 2012 Res 1 Res 2 Res 3 Klasse 2013 Antall Snitt
Sæther Bjørnar 2 238 232 231 2 8 230
Ytterhaug Tone 2 238 235 228 2 3 234
Landrø Trond 2 242 0 0 3 1 242
Kleiven Tommy Engeskaug 2 241 0 0 2 1 241
Hollund Knut Utne 1 243 243 243 2 7 240
Monsrud Tom Edvard 1 239 235 234 1 4 237
Larsen Håvard 1 223 0 0 1 1 223

Klassesetting senior
Navn Klasse 2012 Res 1 Res 2 Res 3 Klasse 2013 Antall Snitt
Hollund Guro J 250 250 250 J 15 248
Elstad Jørgen Bruserud J 249 247 247 3 15 244
Monsrud Bjørn Tore J 246 246 245 J 11 242
Sæther Christian Ytterhaug J 245 244 244 3 21 240
Eknes Ingrid Johanne Hegna J 241 239 239 J 8 232
Madsen Anders Er 250 250 250 Er 35 248
Aardalen Jenny Er 250 250 250 Er 50 247
Johansen Jonas Er 250 250 249 Er 13 247
Torgersen Hans Holm Er 241 0 0 Er 1 241
Mørk Øivind V73 250 250 250 V73 45 248
Nyhagen Oddbjørn V73 250 250 250 V73 37 248
Nygård Arne V73 249 0 0 V73 1 249
Landrø Magne V73 242 0 0 V73 1 242
Hovde Nils V65 250 250 249 V65 28 246
Heggen Stein V55 249 249 249 V55 28 246
Grøtting Arne V55 248 248 247 V55 54 244

Alternativ bruk  

Det investeres mye i skytebaner rundt omkring. I noen
få tilfeller så går det dessverre galt av ulike årsaker og
anlegget blir ikke brukt og det forfaller. 

Da er godt å se at andre kan gjøre seg nytte av i hvert
fall deler av anlegget, for eksempel gravskapet. Det er
ukjent hvem leieboeren er, men de hadde det sikkert
fint.
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