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Ny årgang
Østre Posten starter nå på den 67 årgangen 
og den observante leser vil kunne se at det 
er noen endringer i avisens utseende. År-
saken er at redaktøren selv har satt opp dette 
nummeret og levert en tilnærmet trykkeklar 
versjon til BEO-Grafisk og Bjørn Johansen 
for trykking. 

Det er Torborg Galteland som har hjul-
pet til med programvare og opplæring. Lars 
Bugge har involvert sin far og begge har 
bidratt med innspill til redaksjonen.

Fordelen er en mer fleksibel prosess for 
redaktøren og ikke minst at Østre Posten blir 
rimeligere, ulempen blir redaktørens man-
glende profesjonalitet i slikt arbeid. Vi får vi 
ta dette som en prøve og vurdere underveis 
om dette er veien å gå. 

Ellers vil Kurts «Kuler og krutt» gå 
ut for noen numre, men vi satser på at han 
kommer sterkt tilbake senere. 

Dette nummeret blir naturlig nok dom-
inert av 15m- og feltskyting. Aktiviteten har 
vært god på begge områdene. Det samme 
har resultatene. Det har vært lett å skrive 
fyldige artikler om stevnene og bildene av 
medaljevinnere er mange.

Nå vil det fortsatt gjenstå noen 15m og 
feltaktiviteter, som finaler i Akershusserien 
og Østlandsmesterskap i felt. Vi er godt rep-
resentert begge steder og rapporter kommer 
i neste nummer.

Når dette er lest og påsken vel overstått 
er banesesongen rett rundt hjørnet. Vi tar 
neppe feil når vi antar at mange er i gang 
allerede i de første stevnene i april. 

Det er bare å glede seg. Selv om 15m 
og felt er moro, så er tross alt baneskytin-
gen det viktigste for de fleste. Østre Posten 
satser som vanlig å få med seg de viktigste 
hendelsene.

Da er det bare å ønske alle lesere
God Påske!
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For 90 år siden…….
……….den gang årsberetning ble 
skrevet med 2 x a, aarsberetning, og 
premieskyting ble skrevet med æ, 
præmieskyting.

Østreheim fikk elektrisk lys i 1923, en 
stor milepel i lagets historie.

Det ble besluttet å istandsette et 1000m 
– tusen meter - hold, og det ble krevet 

ekstra kontingent av kr 1,- pr skytter 
som benyttet holdet.

Normale skyteavstander var 200m, 
400m og 600m.

Budsjett var på kr 15.000,-.

Laget hadde en egen festkomite 
bestående av hele 6 personer. 

Konstituerende styremøte

Styret innleder som vanlig sitt arbeidsår med et konstituerende styremøte. Det er et utvidet møte hvor 
det sosiale har en stor plass og hvor gjester inviteres, som f.eks avtroppende styremedlemmer. En tradis-
jon som har vokst frem de senere år er at Arne Ånneland disker opp med en hjortegryte. Redaktøren har 
hatt glede av å få invitasjon og kan underskrive på at dette kan Arne. Her er han i gang med å servere 
Per Arve Strømstad. F.v Sverre Brovoll, Eirik Ahdell og Helge Norberg forsyner seg også. Ellers på 
agendaen er et pokerlag som avrunder kvelden og det var tydeligvis trivelig for det ble sent for noen.
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Styreleder
har ordet

Siden det er tidlig påske i år kommer dette 
nummeret litt tidligere enn vanlig. Men det er 
ingen grunn til å ikke ha noe å skrive om, vi har 
mer enn nok til å fylle et nummer.

Først vil jeg trekke frem innendørs skytinga 
i vinter. Det har til tider vært dårlig oppslutning 
på fellestreninger i vinter, og man skulle kanskje 
tenke seg at man kan trekke den konklusjon at det 
har vært liten aktivitet generelt, men der tar man 
feil. Østreskyttere dukker stadig opp i det øvre 
sjiktet på resultatlistene på så vel helgestevner 
som midtukestevner. Og selv om vi ikke klarte å 
følge opp den fantastiske skytingen i Ø-cupen i 
fjor, skal vi likevel være fornøyd med innsatsen. 
For om det har manglet på treningstimer, synes 
jeg mange tar det igjen på stevner, meg selv 
inkludert. 

Det har til tider vært nokså hektisk å være 
lagleder for de ulike lagene våre, for det har vært 
mange skiver å fylle for de ulike cupene vi har 
deltatt i. 

Det positive er det sparket mange får bak 
for å komme seg ut og på skytebanen, meg selv 
inkludert. Det er viktig for motivasjonen å ha 
noen som pusher deg det lille ekstra, slik at veien 
til en ledig skive ikke blir uoverkommerlig. Vi 
har hatt mange gode skyttere i aksjon på de 4 
lagene i Akersshusserien, og de 3 lagene i Ø-cup. 
Finaleplasser har vi også nådd, så det sier noe om 
bredden vår.  

Jeg for min del kan vel telle treningsskud-
dene mine på 15m på en hånd i år, men gjort det 
desto bedre på konkurranser. Der har nok Aker-
shusserien og lagleder Morten som maser æren 
for. Spennende blir det iallefall med finale både 
for 3. og forhåpentligvis 1.laget. 

Hvis man skal trekke frem noe “negativt” 
med alle konkurransene, må det være at det til 

tider har vært veldig hektisk i vinter. Særlig rundt 
Viken II og Østrestevnet, samt i februar var det 
nesten umulig å finne ledig tidspunkt for alle. 
Man klarte kanskje ikke alltid å stille med det 
beste laget, men resultatet ble stort sett opp mot 
det optimale for de fleste. 

Til neste år kan det kanskje være lurt å ikke 
melde på så mange lag, det får evalueringen av 
året og aktiviteten til høsten bestemme.

Men det er ikke bare innendørs det har vært 
skutt godt i år. Selv om “feltgjengen” kanskje har 
blirr noe redusert siden ifjor, synes jeg kanskje 
resultatene har økt. 

Gledelig er det at Østre stolt kan sende 4 av 
8 menn til Ø-cupen for seniorer, at Sverre Brovoll 
ble samlagsmester på grovfelten, og at Arne Ån-
neland endelig kunne hente hjem stevneseier, ja 
til og med to i V55. 

På finfelten havner stort sett de fleste 
samlagstitlene på Østre, men de er viktige og 
fortsatt noe man skal glede seg over. Skulle ønske 
vi hadde noen flere deltakere, særlig i kl. rekrutt, 
men det er gledelig at den gruppen også øker. Fyl-
dige reportasjer finner du lenger bak i Østreposten.

Til slutt vil jeg ønske alle hjertelig velkom-
men til baneåpning og banesesong. Håper dere 
som meg gleder dere til snøen forsvinner og 
skiveheisen nok en gang stiger på 100 og 200-
meteren.  

Ha en riktig god påske. Lykke til dere som 
skal reise langt på feltskyting (Påskeralley), eller 
dere som fortsatt skal kjempe om medaljer på 
15m-stevner. Dere er uansett gode ambassadører 
for Østre, jeg er stolt av dere.

Mvh
i
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Fra 
minnenes
bok
Av Per Jorsett

Da landsskytterstevnet på Oppdal blir 
åpnet til sommeren er det 120 år siden det 
første stevnet fant sted. Det var tidligere 
avholdt lignende stevner både av Central-
foreningen og Folkevæbningen, men i 1893 
ble altså disse to organisasjoner slått sam-
men til Det frivillige skyttervesen. 

Den nye organisasjonen la sitt konstitu-
erende møte til Kristiansund og 2.juli 1893 
kunne byens skytterlag benytte anledningen 
til å ta fatt på arrangementet av vårt første 
landsskytterstevne. 

Det deltok ca. 200 skyttere og av våpen 
som ble benyttet kan nevnes Lunds gevær, 
Remington armegevær modell 1867 og Jah-
rmann kaliber 10,15, modell 1884. mester-
skapsskytingen besto av 15 skudd i stående 
stilling på 400 meter. 

Forholdene i Norge bidro til at man 
ikke hadde kongepokal å kjempe om, og 
vinneren fikk heller ikke tittelen skyt-
terkonge, men fikk en gullmedalje i premie

Seierherre ble Christian Østern fra 
Kristiania skytterlag, som med sine 125 
poeng var hele 11 poeng foran nestemann. 
Østern var 37 år gammelt da han triumferte i 
Kristiansund og flyttet senere til Trondheim, 
hvor han åpnet børsemakerforretning. 

Ellers kan tilføyes at det var skyttere fra 
Drammenslaget Riflen på 2. og 4. plass – og 
den innlagte lagskytingen ble også vunnet 
av drammenserne. 

Det var for øvrig liten blest omkring 
dette første landsskytterstevnet. Norsk 
Skyttertidene omtalte ikke begivenheten 
med ett ord før premielisten ble presentert 
20.september.

I forrige nummer av Østre Posten 
presenterte vi en liste over samtlige skyttere 
som hadde vunnet 10 stjerner eller mer i 
landsskytterstevnets mesterskapsskytinger.

Denne listen viste seg dessverre å være 
mangelfull – i og med at Øivind Mørks 
navn var blitt borte på veien. 

Vi iler derfor til for å understreke det 
som alle vet, nemlig at Øivind fikk mester-
skapsmedaljen i 1986 og stjerne seks år 
senere. Da sørget han også for å få Norma-
pokalen med seg hjem fra samme stevne.

Vi beklager feilen. 

VI JUBILERER PÅ OPPDAL

STJERNEDRYSS uten Øivind Mørk
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Orientering fra jegergruppa
Av Kjell Karlsen

Jaktsesongen nærmer seg med raske skritt. Vi starter også I år som vanlig med trening første tirsdag i 
mai og fortsetter på følgende tirsdager:

Mai:                  Tirsdag 7. 14. 21. 28.

Juni:                 Tirsdag 4. 11. 18. 25.

Juli:                   Banen stengt, ingen skyting.

August:             Tirsdag 6. 13. 20. 27.

September:        Tirsdag 3. 10. 17. 24.

Skytetid:            1700 – 2000.

Start treningen før ferien, da er det som regel god plass på Banen og lange lyse skytekvelder.
Vi selger ammunisjon til gunstige priser, både til trening og jakt.
Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen til en ny og hyggelig skytesesong.

Ved eventuelle spørsmål kontakt:
Kjell Karlsen, telefon 90 74 33 35 / 22 32 40 18

Ranking Standplass.no 2012

Standplass.no har vært noe treg med å få ferdig sin ranking for 2012, men 
nå er den å finne. Til høyre har vi listet opp våre medlemmer og vi har 
fortsatt 10 skyttere inne på listen. 

Ny er Daniel Sørli (som skjøt for oss i fjor) og Sverre Brovoll, mens Char-
lotte Taanevig (flyttet til Rogaland) og Stian Eliassen er ute. Best rangert er 
Helge Norberg som har avansert 4 plasser. Størst avansement er det på 
Jens-Kristian Larsen som går opp 110 plasser. 

Vi ser også at Eivind Rørhuus-Øie fortsatt henger med, det er tross alt blitt 
noen år siden han sist skjøt stevner som teller med i rankingen. I sum må 
vi dessverre melde at det går nedover. De 10 skytterne er ca. 400 plasser 
dårligere, enn de ti skytterne vi hadde inne på liste etter 2011 sesongen. 
Vi får se det slik, det ligger bare bedre til rette for bedring i år.

 74. Helge Norberg 
 78. Nils Thomas Valand 
 93. Jens Kristian Larsen 
 96. Bjarne Muri 
 110. Lars Bugge 
 111. Kurt Erik Bekkevold 
 142. Daniel Sørli 
 303. Sverre Brovoll 
 314. Eivind Rørhuus-Øie 
 326. Per Arve Strømstad 
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Ombudsmøtet 2012

Medaljefordelingen er som oftest først 
klar ifm årsberetningen til ombudsmøtet. In-
nføringen av Oslomedaljen økte deltagelsen 
og to gylte og fire sølvmedaljer ble tildelt. 

Vår fangst ble gylt til Daniel Sørli og 
Heidi Grimstad og sølv til Magnus Bjerke 
og Jenny Aardalen, samt 8 stjerner. Vi leg-
ger merke til at Jenny er ER. 

Hvis noen lurer på sølvet til Magnus, 
så klarte han gylt som J i 2011. Da tilsier 
reglene at man får gylt først og sølv neste 
gang man skyter til minst sølv. 
1. Jens-Kristian Larsen (5) .............297 Stjerne 
2. Magnus Bjerke (4) .....................295 Sølv 
3. Helge Norberg (5) ......................295 Stjerne 
4. Nils Thomas Valand (5) .............295 Stjerne 
6. Kurt Eirik Bekkevold (5) .............294 Stjerne 
7. Tore Johansen (5) ......................294 Stjerne 

10. Lars Bugge (5) .........................292 Stjerne 
11. Sverre Brovoll (5) .....................291 Stjerne 
13. Arne Grøtting (V55) ..................290 Stjerne 
15. Daniel Sørli (5) .........................290 Gylt 
17. Heidi Grimstad (4) ....................289 Gylt 
35. Jenny Aardalen (ER) ...............271 Sølv

Daniel Sørli skjøt for oss i 2012. Han fikk med 
seg gylt før turen gikk til Høland/Bjørkelangen.

Ombudsmøtet har i årevis foregått uten 
spesielle hendelser. Valgkomiteen har hatt 
en grei jobb, gamle travere som leder Lars 
Johan Hereid, Skarpskytten har stilt trofast 
opp. Når noen har gitt seg har jobben vært å 
finne en erstatter fra samme lag. 

Nå ble det annerledes. Hereid hadde 
valgt å gi seg. Vår egen styreleder Eirik 
Ahdell stilte som kandidat. Arne Grøtting 
gjorde sitt beste for Eirik i valgkomiteen, 
men flertallet landet på Helge Lillekvelland, 
Nordstrand. Nøyaktig årsak er ikke kjent. 

Det kan tenkes at komiteens flertall 
mente at vi ville få for mange i styret, siden 
både Tone Ytterhaug og Arne Ånneland var 
foreslått. Nå kunne jo det ordnet seg. Helge 
lengre fartstid i Oslo var sikkert også et 
moment. Våre ombudsmenn valgte naturlig 
nok å støtte en meget motivert Eirik og kom 
med benkeforslag. Det var ikke å vente at 

forslaget skulle nå frem siden valgkomiteen, 
som har representanter fra alle lag, hadde en 
annen kandidat. 

Eirik fikk god støtte og valget viste 16-
12 i Helges favør. For Eirik var naturlig nok 
noe annet lite interessant og han trakk seg 
fra andre verv. Ellers ble styret bestående av 
Terje Hansen, Skarpskytten, Ketil Sundal, 
Nordstrand, Torleif Sandnes, Østre Bærum, 
samt nevnte Arne og Tone. Tone er ung-
domsleder. Av andre verv er Tore Johansen 
revisor og ny i valgkomiteen.

Ellers ble DFS’ feltutvalgets rapport 
diskutert og et utvalg ble satt ned. De skal 
forfatte et svar til rapporten og se på tiltak 
for å øke feltinteressen i Oslo. Utvalget ble 
bestående av Kurt Eirik Bekkevold fra vår 
side, samt Even Haugvik, Skarpskytten og 
Gunstein Lauvrak, Nordstrand.

Organisasjonsmedaljen 2012
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Viken II 15m, Oslo Østre
378 skyttere skjøt årets Viken II 15m stevne, 
det var 19 færre enn i fjor. Vår egen delta-
gelse gikk noe ned fra 36 til 31. 

Stevnet gikk etter samme mal som i 
fjor, med finaler for alle klassene og egen 
samlagsskyting. 

Finalene ble skutt som en 5 skudds 
serie i laveste stilling og 5 enkelt skudd i 
høyeste stilling, R, ER, Kl. 1, V65 og V73 
skjøt bare ligg. Det litt spesielle er at det 
rangeres på alle 35-skuddene og ikke bare 
de avsluttende 10 skuddene.

Vi var altså arrangør i år igjen. Etter 
et uoffisielt stevne i 2008 har stevnet blitt 
arrangert hvert år siden. Vi er fortsatt eneste 
arrangør og vi får tilliten i 2013 også. 

Skytehallen betyr mye, men vi får vel 
tro at arrangementet også har sitt å si, slik 
at det er uproblematisk for kretsen å gi oss 
stevnet år etter år.

Arrangementet
Arrangementet gled meget godt, men skal vi 
være kritiske så bør det legges mer fokus på 
samlagsskytingen med hensyn på resultatop-
pfølgning og speakertjeneste. Det ble også 
noen forsinkelser utover finaledagen, som 
ble tatt igjen ved at vi klarte å spare ett kl. 
3-5 lag. Disse forsinkelsene er imidlertid 
nesten umulig å gjøre noe med. 

Oddbjørn Nyhagen mester
Vårt store navn denne helgen ble Oddbjørn 
Nyhagen i V73. Han skjøt 246 innlednings-
vis, det ga 4. plass, men han var á poeng 
med lederen og en av fem med 246.

Det ble en spennende finale og et 
durabelig oppgjør mellom de fem. Oddbjørn 
åpnet finalen med 49 og var på andre plass, 
á poeng, men en innertier bak lederen. Fort-
settelsen med enkeltskuddene ble glimrende 
med fire tiere og Oddbjørn hadde en 1p 
ledelse på to skyttere og 2p på de to neste.

Oddbjørn Nyhagen med synlige bevis på triumfen 
i V73.

Øivind Mørk (t.v) skjøt seg til finale i V73, men 
var noe unna medaljekampen. 
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Det ble tydelig at siste skuddet kan 
være krevende. De to som lå 2p etter skjøt 
tiere, mens det ble nier på de to poenget bak. 
Da kunne Oddbjørn også klare seg med nier 
og nier ble det. 

Oddbjørn kunne ta i mot gratulasjonene 
for et velfortjent mesterskap. For ikke å si et 
særdeles velfortjent mesterskap. Oddbjørn 
har vært i tet i V73 i hele dette stevnets his-
torie. I 2008 ble det sølv, bronse i 2009, så 
kom to nye sølvmedaljer i 2010 og 2011. Da 
føles det godt og riktig at vi kan gratulere 
Oddbjørn med seieren i 2012.

Øivind Mørk kvalifiserte seg også til fi-
nale i V73 med 244 og 6. plass innlednings-
vis. Han fikk ikke helt taket på finalen og 
endte på 339, men han beholdt plasseringen.

Medalje til Arne Grøtting
Arne Grøtting har også markert seg solid i 
disse stevnene, 2. plass i 2008 ble fulgt av to 
seire, i 2011 ble det en uvant 5. plass, men 
nå var han med i tet igjen. 

Innledningen var glimrende med 248, 
men ga likevel 2. plass ett poeng og fire in-
nertiere bak fjorårsvinner Odd Petter Nythe, 
Frogn og Drøbak.

De to var også i særklasse best i finalen. 
Begge skjøt 49 på ligg og stillingen var 
uforandret før de satte seg opp på kne.

Tierne rant inn på enkeltskuddene helt 
til Odd Petter fikk en nier på 4de skudd. Da 
var de á poeng, men Arne var på defensiven 
når det gjaldt innertiere og måtte ha ett 
poeng til på Odd Petter. Arne gjorde jobben 
med tier på siste skudd, men det klarte Odd 
Petter også og Arne ble henvist til 2. plass. 

Selv om det kanskje var litt surt der og 
da, så var Arne meget godt fornøyd, 347 i et 
slikt stevne er rett og slett glimrende skyting. 
Da er det lite å få gjort når en annen er noen 
innertiere bedre.

Vi fikk en finalist i den tredje veter-
anklassen også, da Nils Hovde skjøt 246 i 
V65. Det ble noen poeng bak teten og de 
ypperste plasseringene var utenfor rekkevi-
dde, men finale er finale. Finalen fløt ikke 
like godt som 25-skudden, så det endte med 
93 og 9. plass.

Finalerush i ungdomsklassene
Vi hadde ikke så mange med i ungdom-
sklassene, men laginnsatsen ble meget god 
da 4 av 6 skyttere kom til finalen. 

Arne Grøtting følger spent med på anvisningen. 
Til slutt ble det 2. plass.

Nils Hovde skjøt seg til finale og ble til slutt nr. 9 
i V65.
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Mest fornøyd var nok Anders Madsen 
som hadde skutt godt i forkant i ER, men 
opplevd at ett og annet skudd stakk ut i 
nieren. Nå satt alt og Anders kunne kon-
statere at det endelig ble 250 innledningsvis 
og han plasserte seg midt i feltet blant de 7 
med fullt. 

Jenny Aardalen skjøt også meget godt 
og fulgte på med 249 og det ble både stan-
dardpremie og finaleplass. Vår tredje i ER 
var Jonas Johansen og han skjøt gode 246. 

Vi skrev at Anders var mest fornøyde 
ungdomsskytter. Det er muligens ikke 
sikkert, for han fikk hard konkurranse av 
Christian Ytterhaug Sæther. Etter å ha slitt 
teknisk og med sviktende motivasjon, kom 
flyten. Det ble 247 i J og 4. plass. 

Guro Hollund skjøt også godt og endte 
poenget bak på 7. plass. Tredje skytter i 
klassen var Bjørn Tore Monsrud, som ikke 
fikk det helt til og skjøt 238.

Ungdommene fulgte opp den gode 
skytingen i finalen og kan være godt 
fornøyd med innsatsen, men det tok nok sin 
tid før Anders fikk smilet tilbake. 

Anders skjøt 10er på 10er i finalen og 
hadde los på en pallplass, men i finaler så 
har man det siste skuddet, som lager krøll 
gang på gang. Før anvisning var Anders 
optimistisk og tier ville gi 2. eller 3. plass, 

men om det var ekstra spenning, litt for 
lang siktetid eller andre kjente «sisteskudd 
tabber», vites ikke, men skuddet glapp ut 
i nieren og Anders endte på 6. plass. En 
kjempeprestasjon til tross, Anders var ikke 
mye fornøyd da han forlot standplass.

Det var derimot Jenny, hun var 1 av 4 
som skjøt 100 i finalen og det ble avanse-
ment til 7. plass. 

Guro tenner ofte ekstra til i finaler, hun 
var best i J finalen og den eneste som skjøt 
100. Utgangspunktet på 246 var imidlertid 
det lille poenget for dårlig. Alle pallplassene 
gikk på 347 og det ble 4. plass. Uansett så 
kan hun ta med seg en flott plassering.

Jenny Aardalen skjøt fullt i ER finalen og avan-
serte til 7. plass.

Christian Ytterhaug Sæther var meget godt 
fornøyd med innsatsen i J.

Anders Madsen ble nr. 6 i ER, her ser han anvis-
ningen sammen med far Espen.
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Christian tapte noen få plasser etter 
finalen, men han kan si seg godt fornøyd 
med skytingen som ga 97p, 344 og 6. plass. 
Det var langt bedre enn det han så for seg 
før stevnet.

God laginnsats i kl. 3-5
I kl. 3-5 manglet det noen poeng til topplas-
seringene, men vi fikk en flott laginnsats. 
Intet mindre enn fire skyttere endte på 340 
og plassene 7-10. Det var 2p bak pallen og 
3p bak vinneren. 

Best rangert ble Helge Norberg, som 
var vår beste innledningsvis på 7. plass i kl. 
3-5 med 244. En plass han holdt også etter 
finalen. 

På plassen bak kom Eirik Ahdell, 
som skjøt i kl. 4 finalen. Han kom litt på 
etterskudd med 49 på kneserien og 9er på 
første stå, men så satt resten i tieren og det 
ble avansement til 8. plass i mesterskapet og 
2. plass i kl. 4. Med 98 så sto Eirik bak vår 
beste finaleskyting. 

Kurt Eirik Bekkevold hadde 243 som 
utgangspunkt og god finale førte også han til 
340, med rangering til 9. plass. 

Fjerde mann på 340 ble Magnus Bjerke 
som også hadde et utgangspunkt på 243. 
Han ble rangert til 10. plass og 3. plass i 
kl. 4.

Heidi Grimstad kvalifiserte seg til 
«Beste dame»-finalen med 241. Finalen ble 
midt på treet og hun endte på 336 og nr. 8. 
Jens-Kristian Larsen var også kvalifisert for 
finalen med 242, men han hadde ikke anled-
ning til å møte. Av resultatene ellers så ser vi 
at vi hadde seks skyttere på poengsummene 
239-241. Så selv om det manglet noen få 
poeng til de ypperste plasseringene, så kan 
vi si oss godt fornøyd med laginnsatsen til 
seniorene.

Samlagsskyting
I dette mesterskapet starter finaledagen med 
samlagsskyting og det var Oslos veteraner 
som gjorde det best. 

De ble nr. 2, kun 1p bak Follo. Med på 
laget hadde vi Oddbjørn Nyhagen (V73) og 
Arne Grøtting (V55). Oslo ledet etter at V65/
V73 hadde skutt sine to etapper, men denne 
gang ble Follos V55 skytterne for sterke for 
Oslos.

Helge Norberg ble vår beste i kl. 3-5 med 340 og 
7. plass.

Kurt Eirik Bekkevold skjøt også 340 og plasserte 
seg på plassen bak Helge.
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Ungdommene stilte med et rent 
Østrelag med Jenny Aardalen, Anders Mad-
sen, Guro Hollund og Christian Ytterhaug 
Sæther. Det ble jevnt, med et lag på 396 og 
tre på 394. Ungdommene ble til slutt nr. 3. 

Seniorene ble også nr. 3, 1p etter 2. 
plass og 3p etter 1. plass. Det ble en todelt 
opplevelse for laget. To stykker skjøt nok 
noe under pari, mens de to andre ble nr. 1 og 
2 individuelt. 

Magnus Bjerke ble best med 99 og 
Helge Norberg var best rangert av de med 

98. Ellers av våre deltok Kurt Eirik Bek-
kevold på laget.

Oppsummert
Alt i alt var dette et flott mesterskap. Våre 31 
skyttere tok 15 standardpremier, 2 medaljer 
og fikk 14 finaleplasser. 

Det er omtrent likt forrige år, men med 
færre deltagere sier vi at det ble bedre i år 
og vi fikk jo en mester også. 

Samme team som i fjor kjørte standplassledelsen og speakertjeneste. Fv. standplassleder Arild Båheim, 
speaker Eirik Ahdell og Sverre Brovoll holdt resultatoversikten. Og som i fjor, Eirik er i skyteklærne for 
han skjøt også finale og ble. nr 8 i kl. 3-5.

Mesterskap
Kl. 3-5  7 Helge Norberg ..............340 
 8. Eirik Ahdell ...................340 
 9. Kurt Eirik Bekkevold .....340 
 10. Magnus Bjerke ...........340 
 21. Heidi Grimstad ...........336
Beste dame: 8. Heidi Grimstad .....336 

V55 2. Arne Grøtting ...............347 Sølv
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ......344 Gylt 
 6. Øivind Mørk .................339
Kl. 4: 2. Eirik Ahdell ...................340 
 3. Magnus Bjerke .............340 
 5. Heidi Grimstad .............336
V65 9. Nils Hovde ...................339 
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Hovedskyting
Kl. 5 6. Helge Norberg .............244 Std. pr. 
 12. Kurt Eirik Bekkevold ...243 Std. pr. 
 21. Jens-Kristian Larsen ..242 Std. pr. 
 28. Morten Musiol ............241  
 32. Daniel Sørli ................241  
 35. Nils Thomas Valand ...241  
 36. Lars Bugge ................240  
 43. Bjarne Muri ................239  
 50. Per Arve Strømstad ...237  
 56. Sverre Brovoll ............236  
 59. Tore Johansen ...........235 
Kl. 4 5. Magnus Bjerke .............243 Std. pr. 
 6. Eirik Ahdell ...................242 Std. pr. 
 8. Heidi Grimstad .............241 Std. pr. 
 12. Jørgen B. Elstad ........239 Std. pr. 
 21. Henrik Oppen.............235  
 33. Kjetil Jansen ..............229  
 35. Vegard Ånneland .......228  
 40. Arne Ånneland ...........226
Kl. 3 14. Freddy Vollebekk .......227 
 15. Anne Sofie Grimstad ..227 
Kl. 2 15. Bjørnar Sæther ..........240
V55 2. Arne Grøtting ...............248 Std. pr

ER 3. Anders Madsen ............250 Std. pr. 
 11. Jenny Aardalen ..........249 Std. pr 
 24. Jonas Johansen.........246
J 4..Christian Y. Sæther ......247 Std. pr. 
 7. Guro Hollund................246 Std. pr.
 37. Bjørn Tore Monsrud ...238
V65 8. Nils Hovde ...................246 Std. pr.
V73 4. Oddbjørn Nyhagen ......246 Std. pr. 
 6. Øivind Mørk .................244 Std. pr.

Samlagsskyting
(N-Nordstrand, S-Skarpskytten)
Kl. 3-5  3. Oslo  ....................382
Kurt Eirik Bekkevold 92, Magnus Bjerke 99, 
Helene Farestveit (N) 93 og Helge Norberg 98
Veteran  2. Oslo  ....................389
Oddbjørn Nyhagen 99, Pål Tvedt (N) 98, Jan Th 
Gamnes (S) 96 og Arne Grøtting 96
Ungdom 3. Oslo  ....................394
Jenny Aardalen 99, Anders Madsen 100, Guro 
Hollund 98 og Christian Ytterhaug Sæther 97 

En spent Manne Bjerke tar seg som regel en tur ut når en av sønnene Fredrick eller Magnus skyter.
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Oslo Open 2012, Nordstrand
Nordstrands Oslo Open er Norges 

største 15m stevne. Sist desember satte de 
deltagerrekord og samlet hele 756 skyttere.

I dette prestisjefylte stevnet har vi hatt 
mange i finalen i kl. 3-5. I 2011 var vi uten 
finalist, men år var vi tilbake. Finalen gikk 
på 246, 8 skjøt bedre, Jens-Kristian Larsen 
var en av 19 med 246. Godt med innertiere 
rangerte han til 12. plass. Finalen består av 
10 enkeltskudd stå. Jens-Kristian skjøt en av 
de beste finalene med 97 og avanserte til en 
flott 4. plass, kun 1p bak pallen. 

Det var flere som skjøt godt i kl. 3-5. 
Magnus Bjerke endte på 245. Vi antar han 
tenkte lenge på 8’eren som kom på grunn-
laget, for han hadde nok innertiere til at 1p 
mer hadde gitt finale. Trøsten for være at 
han vant kl. 4.

Så lar vi oss imponere over de to 
«gamle heltene» Stian Eliassen og Eivind 
Rørhuus-Øie. De var blant våre aller beste  
en del år tilbake, men har vært fraværende 
de siste årene. Nå slang de seg med og 
begge skjøt 244! Samme poengsum ble det 
på Bjarne Muri. Per Arve Strømstad skjøt 
243. Ellers hadde vi fire til på 240-tallet.

I de andre klassene skjøt Jenny 
Aardalen og Anders Madsen 246 i ER og ble 
hhv. nr. 46 og 47. Christian Y. Sæther fulgte 
opp innsatsen i Viken II med 247 i J og 14. 
plass. Bjørn Tore Monsrud hadde gode 245 i 
samme klasse. 

I 2011 sto Oddbjørn Nyhagen bak den 
store prestasjonen å vinne V73. Nå var 
svært nær ved å gjenta prestasjonen. Det ble 
2. plass etter 249 og han måtte bare gi tapt 
for vinneren med to innertiere. Arne Grøt-
ting tok en god 5. plass i V55 med 246, 2p 
bak vinneren. 

Jens-Kristian Larsen kom seg til finalen i Oslo 
Open og endte på en flott 4. plass.

Vi bidrar til stevnehelgen med vårt eget 
15m stevne, som faktisk er landets nest-
største 15m stevne. Det ble deltagerrekord 
på oss også da 517 skyttere stilte opp.

Vi benyttet det nye 35-skuddsprogram-
met. Nivået var skyhøyt i kl.3-5 og seieren 
gikk på 349 til Øyvind Solbrekken Flatla, 
Tingelstad. Vår beste ble Magnus Bjerke på 
24. plass med 345. Stian Eliassen impon-
erte igjen, også han skjøt 345 og ble nr. 35. 
Jens-Kristian Larsen skjøt 344 og vi fikk fire 
inn på 343 i Nils Thomas Valand, Eivind 

Rørhuus-Øie, Øivind Enggrav og Lars 
Bugge. Med fire skyttere til inn på 240-tallet 
ble det en flott laginnsats. 

I V55 skjøt Arne Grøtting 346 og ble 
nr. 2, ett fattig poeng bak vinneren. Jenny 
Aardalen og Anders Madsen skjøt igjen likt 
i ER, det ble gode 348 og 8. og 10. plass. 
Christian Y. Sæther var fortsatt i flysonen i J, 
med 346 og 8. plass. Samme plass fikk Nils 
Hovde i V65 med 345. Det ble 345 også på 
Øivind Mørk og Oddbjørn Nyhagen i V73 
og de ble hhv. nr. 3 og 4.

Østrestevnet



Østre Posten 1-13 15

Forberedelser
Det har etter hvert blitt fast at vi arrang-

erer Viken II 15m i midten av november og 
Østrestevnet første helg i desember, i tillegg 
har vi hatt en Onsdagsserie gående med 3 
stevner før jul og 3 stevner etter jul.

Det krever forberedelser og dugnader. 
Blant annet takket være det kan vi si oss 
godt fornøyd med stevnearrangementene. 
Det mest alvorlige denne gang var datatrøb-

belet på onsdagen ifm Østrestevnet. Alt 
fungerte under Viken II, men nå skar det seg. 

Heldigvis var det bare tre lag som 
skjøt denne dagen og første lag var for egne 
aspiranter. Per Arve Strømstad måtte legge 
om planene for kvelden. Med han på plass, 
understøttet av Sverre Brovoll og Morten 
Musiol, så fikk de ordnet opp i trøbbelet og 
alt har fungert helt fint siden.

Bilde t.v: Per Arve Strømstad (sittende t.v), Sverre Brovoll (stående) og Morten Musiol er konsentrert 
om å rette opp i dataproblemene. Bilde t.h: Morten var også i sving inne på 15m og sto i spissen for 
utskifting av lysstoffrørene nærmest skivene.

Bilde t.v: Øivind Mørk (på kne) og Nils Thomas Valand er 
rørleggere. Over: f.v Eirik Ahdell, Kjetil Jansen, Magnus Bjerke 
og Jens-Kristian Larsen skifter gummibånd.
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Vårens portrett - MARIT JORSETT

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Jeg hadde nettopp fylt 13 år.

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Gjennom far, mor og storebror. Jeg er født 
inn i Oslo Østre skytterlag, og var 4 mnd. 
gammel da jeg var på mitt første landsskyt-
terstevne. 

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
I dag er svaret enkelt – null. I min aktive 
periode skjøt jeg i hovedsak miniatyr og da 
kunne det nok bli 5-6000 cal. 22 og 2000 
grov.

Har du noen gang drømt om å bli skyt-
terkonge?
Nei – jo, forresten, jeg fablet nok om å bli 
første kvinnelig skytterkonge, men det var 
en drøm jeg visste var helt urealistisk.

Hvilken skytebane er din favorittbane?
I dag rangerer jeg bane etter hvor gode 
vafler de har, og da kommer Østre høyt opp 
på listen. 

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?

Håndball og skøyter i yngre dager, og så har 
jeg har spilt i skolekorps, voksenkorps, og 
vært musikklærer innen korpsbevegelsen. 

Hva slags musikk hører du på?
I dag er jeg svak for Kaizers Orchestra. I 

“gamle dager” var Åge Alexandersen favorit-
ten. 

Hva er din favoritt mat?
Pepperbiff med alt av tilbehør.

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
Barnebarna. Og en kokk. 

Hva er ditt beste LS-minne?
Målselv 1961. Jeg var 11 år og hadde 
funnet en lekekamerat fra Østre Toten. På 
finaledagen hadde vi et veddemål om hvem 
som kom til å bli skytterkonge, Magne 
Landrø fra Oslo Østre, eller Oscar Sjøquist, 
fra Elverum. Jeg tippet selvsagt Magne, og 
Magne vant mens  Sjøquist ble nr.4. Da 
forsvant min nye venn til skogs, med det 
resultat at det ut på kvelden måtte det settes 
i gang leteaksjon etter ham. Det å bli slått 
av en jente i et slikt veddemål var mer enn 
han kunne tåle. Så vårt vennskap opphørte 
der og da.

Marit har vært involvert, som hun sier, i Østre veldig lenge. Som 
skytter satset hun mest på match og var med i EM og ble Norges-
mester. Men hun har Stang- og feltbeger fra LS, og flere Oslom-
esterskap som ungdom. 
Senere har hun bidratt betydelig administrativt, som leder av 
Dameklubben i en årrekke, styreleder og styremedlem i hovedlaget 
over flere år og i Eiendomsutvalget, hvor hun fortsatt bidrar. De 
som husker tilbake til i fjor sommer, fikk se at hun fikk et avbrudd 
i sommerferien da det blåste som verst i media ifm romfolket og  
«Hestesentertomta». 
Marit har også vært svært viktig for Østre Posten, fra før hun kom 
inn i redaksjonen i 2002 til hun ga seg i 2012. 
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Østlandscup 15m, Blaker

1. runde - videre på walk over
Første runde for A-laget i kl.3-5 cupen 
skulle vært en trippelmatch mot Ringerike 
og Rollag & Veggli. Ringerike trakk seg og 
da var det ikke mye vits i å skyte matchen.  

2. runde - seier mot Sem
Det var Sem som gjestet Årvoll for andre 
runde. Vårt lag var favoritter og de seiret, 
men det var mye god skyting fra begge lag. 
Jens-Kristian Larsen ble klart best med 348. 

Oslo Østre A 1710 - Sem 1698
Jens-Kristian Larsen  .....................348 
Helge Norberg  ..............................343  
Magnus Bjerke  .............................341 
Lars Bugge  ...................................339  
Kurt Eirik Bekkevold  .....................339

Semifinale - tap mot Nordstrand
Semifinalen var en aldri så liten pres-
tisjekamp da våre naboer Nordstrand ble 
motstander. Nordstrand hadde hjemmebane 
og inviterte til match på Idrettshøgskolen. 
Det ble ganske jevnt, men Nordstrand tok 
føringen og holdt stillingen gjennom hele 
matchen og dro i land en 6p seier. Skytingen 

var jevnt over god på 50m-banen, det var 
bare dagen hvor det ble 1-2p for lite over 
hele linja. 

Oslo Østre A 1703 – Nordstrand A 
1709
Jens-Kristian Larsen  .....................343 
Kurt Eirik Bekkevold ......................342 
Helge Norberg   .............................341 
Magnus Bjerke ..............................341 
Lars Bugge ....................................336

I år var det andre året for Østlandscupen 
15m med. Fra fjorårets 3 lag gikk vi opp til å 
ha med to lag i begge cupene.
Nå var det nær sagt umulig å kopiere 
fjorårets innsats med seier i begge cupene, 
men innsatsen var upåklagelig. Vi fikk lag i 
finalen i begge cupene og etter flott innsats 
tok de en 2. og 3. plass. 

Det spesielle var kanskje at det var 
seniorenes 2. lag som gikk til finalen, men 
som lagleder Helge Norberg sa; vi hadde 
ikke ett 1. og 2. lag, men heller 2 jevngode 

1,5 lag. Årsaken var både bevist valg og 
tilgjengelige skyttere. Uansett så er det ikke 
dumt å gjøre slikt, bredden er stor og flere 
får fin konkurranse-/lagskytingserfaring. 

Nedenfor kommer mer om cuprundene 
og finalene, som gikk i Alfhallen på 50m 
på DFS-skiver. Finalene ble det skutt som 
en 35-skudd med en avsluttende ”Svenske-
finale”. En ”Svenskefinale” består av en 
5-skuddsserie i laveste stilling + 5 en-
keltskudd i høyeste stilling.

Ø-cup 2 (kl. 3-5): 1. lag

Bjarne Muri var med på å skyte 2. laget til finale.
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Ø-cup 2 (kl. 3-5): 2. lag
1. runde - videre etter trippelmatch
Matchen ble skutt på Idrettshøgskolens 50m, 
med Skarpskytten som vert, på en for de noe 
dårlig dag. 

Det var god skyting av B-laget som 
endte kun 2p bak Blaker. Siden de to beste 
gikk videre ble det avansement.

Blaker 1680 - Oslo Østre B 1678 - 
Skarpskytten B 1647
Kurt Eirik Bekkevold ......................339 
Øivind Enggrav ..............................339 
Morten Musiol ................................335 
Sverre Brovoll ................................334  
Henrik Oppen ................................331

2. runde - seier mot Nordre Land
2. runde ble skutt borte mot Nordre Land, 
med en noe drøy reisevei er det ikke så lett 
å få dette unna på kveldstid og lagene ble 
enige om å skyte runden innbakt i Nordre 
Lands åpne stevne. 

Laget skjøt godt, så godt at alle kom på 
40-tallet og sluttsummen var til og med så 
god at det ble beste runde resultat. Lagleder 
Helge Norberg skjøt for 1. laget, men var 
likevel med og han slo like godt til med 344 
og knep 2. plassen i stevnet. 

Det var i alt 5 skyttere i stevnet som 
hadde 344 og to til av dem var våre. Bjarne 
Muri tok 4. plassen, en innertier bak pallen. 
Fredrick Bjerke var to innertiere bak Bjarne 
på en 5. plass. Som best av de på 343 kom 
Per Arve Strømstad på 7. plass. På 342 
finner vi Nils Thomas Valand på 14. plass. 
Når siste person på laget, Heidi Grimstad 
avrunder laginnsatsen med 341 og 17. plass, 
så skjønner vi at det var en imponerende 
innsats av laget og det ble et meget godt 
resultat. 

Ellers kunne Helge fortelle at det ble 
var en ganske stusselig cuprunde. Mot-
standerne var kun å se på resultatlistene 

og stevneserveringen strakk seg til at man 
kunne kjøpe kaffe og kvikk-lunsj.

Oslo Østre B 1714 - Nordre Land 
1649
Bjarne Muri ....................................344 
Fredrick Bjerke ..............................344  
Per Arve Strømstad .......................343 
Nils Thomas Valand ......................342  
Heidi Grimstad ...............................341

Semifinale - seier mot Blaker
Semifinalen viste tydelig at vi har en god og 
solid bredde i laget, for 2. laget slo Blaker. 
Semifinalen gikk på Blakers bane. To av 
skytterne som var med på den meget gode 
forrige runden kunne ikke stille, men erstat-
terne (om vi kan kalle dem det) gjorde det 
meget bra og de resterende på laget fulgte 
opp i samme stil.  

Oslo Østre B  1708 – Blaker 1693
Nils Thomas Valand ......................346 
Øivind Enggrav ..............................342  
Fredrick Bjerke ..............................341 
Bjarne Muri ....................................340 
Henrik Oppen ................................339

Magnus Bjerke (t.v) er blitt en solid lagskytter og var 
vår beste i finalen. Jens-Kristian Larsen var et naturlig 
valg som ankermann i finalen.
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Finale - flott innsats ga 2. plass
I finalen var Løiten klar favoritt. De tok 

også teten fra lag 1, opparbeidet seg en solid 
ledelse som de holdt ut og de vant med 18p. 
Det ble tettere mellom de andre plassene.

Vårt lag klarte 2. plassen med en 
margin på 5p ned til Nordstrand. Den dif-
feransen fikk vi ganske tidlig og den holdt 
seg på noenlunde samme nivå gjennom hele 
matchen. Nordstrand var igjen 6p foran Lis-
marken. Dette var realistisk sett det beste vi 
kunne håpe, så all ros til gjengen som skjøt.  

1. Løiten  ...........................2190 
2. Oslo Østre B .................2172 
3. Nordstrand A .................2167 
4. Lismarken  ....................2161
Magnus Bjerke  .............................344/441  
Jens-Kristian Larsen ......................343/439 
Fredrick Bjerke ..............................340/435 
Nils Thomas Valand ......................338/434 
Henrik Oppen  ...............................335/423

1. runde - videre etter trippelmatch
Lag 1 er ungdomslaget og åpnet med en 
trippelmatch, mot Skarpskytten og Fåberg. 
Skarpskytten var igjen en vennlig vert og 
«lot» de gjestende lag gå videre. Fåberg var 
klart best, vårt lag var videre en klar nr. 2. 
Hvis noen lurer på Guros resultat, så hadde 
hun litt tempotrøbbel på ett par skudd.

Fåberg 1729 - Oslo Østre A 1696 - 
Skarpskytten B 1669
Anders Madsen (ER) .....................348 
Jonas Johansen (ER) ....................346  
Jenny Aardalen (ER) ......................344 
Bjørn Tore Monsrud (J) ..................337  
Guro Hollund (J) ............................321

Ø-cup 1 (kne/ligg): 1. lag

Finalelaget som tok 2. plassen. F.v Nils Thomas Valand, Jens-Kristian Larsen, Magnus Bjerke, Henrik 
Oppen og Fredrick Bjerke.
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2. runde - seier mot Asker
Asker gjestet Østre for 2. runde og det var 
ventet en jevn kamp. Det viste seg imidlertid 
at Asker ikke hadde helt dagen, mens våre 
dro til endel ekstra. Det ble da en komforta-
bel seier. Det var mye jevn og god skyting 
av alle våre, men Guro endte med ett ma-
gasin i manko. Hun fikk magasintrøbbel og 
fikk ikke ut alle skuddene på en serie.

Oslo Østre A 1724 - Asker 1690
Anders Madsen (ER) .....................349 
Jenny Aardalen (ER) ......................349 
Bjørn Tore Monsrud (J) ..................348 
Jonas Johansen (ER) ....................345 
Guro Hollund (J) ............................333

Semifinale - seier mot Elverum
Ungdommene dro til Elverum for semifina-
len og tøffere motstand. Ungdommene løftet 
seg imidlertid ytterligere noen poeng fra for-
rige runde, skjøt sitt beste så langt i cupen 
og Elverum ble slått med 13p. 

Oslo Østre A 1729 – Elverum 1716
Anders Madsen (ER) .....................348 
Jenny Aardalen (ER) ......................348 

Guro Hollund (J) ............................346 
Jonas Johansen (ER) ....................345 
Bjørn Tore Monsrud (J) ..................332

Finale - årsbeste i finalen
I finalen tok Rælingen kommandoen tidlig 
og de skjøt glimrende med kun tapte 9p 
på 5x45 skudd. De vant da klart. Eidsberg 
havnet tidlig bakpå og kom seg ikke inn i 
matchen igjen. Dermed besto spenningen 
av oppgjøret med Fåberg om 2. plassen. Vi 
hadde lenge en 3-4p ledelse, men Fåberg 
snek seg forbi med 2p i løpet av de siste fi-
nalelagene. Når vi ser på resultatene så skjøt 
laget bedre og bedre runde for runde og aller 
best i finalen. Da kan man ikke forlange noe 
mer. Det er bare å gratulere med flott innsats.
 
1. Rælingen  .................... 2240 
2. Fåberg  ........................ 2227  
3. Oslo Østre A ................ 2225 
4. Lismarken  ................... 2201
Anders Madsen (ER) .....................349/449 
Jenny Aardalen (ER) ......................348/448  
Jonas Johansen (ER)  ...................348/448 
Guro Hollund (J) ............................345/444  
Bjørn Tore Monsrud (J) ..................343/436

Finalelaget f.v Anders Madsen, Jenny Aardalen, Jonas Johansen, Bjørn Tore Monsrud og Guro Hollund.
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1. runde - seier mot Høland/Bjørkelangen
Lag 2 besto av veteraner, godt understøttet 
av far og sønn Bjørnar og Christian. For 1. 
runde dro de til Høland/Bjørkelangen. 

Bjørnar var ekstra spent da han måtte 
skyte omgang for aller første gang, men det 
gikk greit med 90p, etter å ha perset på 25-
skudden. Ellers var vertene i det gavmilde 
hjørnet og det ble en klar seier.

Høland/Bj. 1673 - Oslo Østre B 1701
Øivind Mørk (V73) .........................348 
Nils Hovde (V65) ...........................343 
Oddbjørn Nyhagen (V73)  .............340 
Christian Y. Sæther (J) ..................339 
Bjørnar Sæther (2) ........................331

2. runde – tap i trippelmatch
Samme gjeng dro til Fåberg for en trippel-
match med vertene og Rygge, her gikk bare 
ett lag videre. 

Bjørnar kom med følgende rapport fra 
turen:

“I strålende vintervær gikk ferden i dag 
til Fåberg for å møte hjemmelaget, samt 
Rygge. Det ville seg liksom ikke helt i dag, 
og vi endte dessverre sist ……
Fåberg var i en klasse for seg, og hadde 
dagens beste resultat i Viktor Haugen, ER, 
med 349p. Uansett resultat, ble det en hyg-
gelig dag. Fåberg mottok oss alle vel, og 
etter god bevertning kunne vi vende « nesa » 
hjemover….”

Fåberg 1735 – Rygge 1704 - Oslo Ø 
B 1700
Øyvind Mørk  .................................346 
Christian Ytterhaug Sæther  ..........345 
Oddbjørn Nyhagen  .......................344 
Nils Hovde  ....................................335 
Bjørnar Sæther ..............................330

Oppsummert
Alt i alt en flott innsats. Vi fikk se god 
innsats over flere klasser og seniorene fikk 
spesielt vist at vi har en stor bredde i laget.

Ø-cup 1 (kne/ligg): 2. lag

Far og sønn Bjørnar og Christian utgjorde 2. laget 
sammen med våre veteraner.

Lagskyting SM grovfelt 2012

Det ble noe forvirring i fjor angående hvem som vant samlagsstevnets lagskyting i grovfelt. Samlagsstyret 
hadde vedtatt at lagene skulle forhåndpåmeldes, en endring fra tidligere praksis hvor de beste telte automatisk. 
Dette viste seg å være dårlig kommunisert og alle lag hadde ikke fått det med seg. Med få lag i Oslo blir det 
dumt og det oppsto usikkerhet om hvordan dette skulle håndteres. Vi har ikke sett noen løsning før i samlagets 
årsberetning for 2012. Der leser vi at løsningen ble å forlenge praksisen med å telle med de beste, ny praksis 
med forhåndspåmelding blir gjeldende fra og med 2013. Resultatet av dette er at vi kan notere oss for en ny 
seier i lagskytingen. Tellende på laget var Bjarne Muri, Stein Heggen, Lars Bugge og Nils Thomas Valand, alle 
med 29 treff.
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Klubbmesterskap 15m
Det var et gledelig hopp i deltagelse med 43 
skyttere i forhold til 29 i fjor.

Kl. 3-5 ble fri for overraskelser og 
pallen ble bestående av forhåndsfavorittene. 
Mester ble Helge Norberg med 244. Poenget 
bak kom Nils Thomas Valand og Magnus 
Bjerke, med Nils som best rangert. De var 
klart best, for resten av gjengen kom som 

“perler på en snor” fra 241 og nedover.  Den 
som fulgte nærmest var Heidi Grimstad som 
vant kl. 4. 

Kl. 3 ble vunnet av Vegard Ånneland 
med 235. I kl. 2 vant Bjørnar Sæther duel-
len med Knut Hollund, som er ny i klassen 
av året. I kl. 1 (foreldre klassen) legger vi 
merke til at 5 skyttere stilte, de aller fleste 
helt ferske som skyttere. Det var den mest 
drevne, Tom Monsrud som vant med 244.

I V55 var det ikke overraskende at Arne 
vant, men det var en skrell at etternavnet var 
Ånneland. Det ble en jevn kamp med Grøt-
ting, som Arne Å avgjorde med ny pers og 
243 mot Arne G’s 242. 

I V73 hadde vi duellen mellom Odd-
bjørn Nyhagen og Øivind Mørk, Oddbjørn 
avgjorde den kontant med å skyte 250. I 
V65 var Nils Hovde eneste deltager, det ble 
243. 

Vi hadde med 10 ungdomsskyttere. Fire 
av dem var aspiranter, som viste fine takter. 
De fire var Erik Svartås Pedersen, Linnea 
Bugge-Thorbjørnsen, Martin Grønlind og 
Odin Skagmo. 

Jenny Aardalen var eneste i ER og skjøt 
gode 248. I J ble det som ventet en kamp 
mellom Anders Madsen og Guro Hollund. 
Guro hadde kanskje et knepent favorittstem-
pel, men Anders er nok i bedre kampform 
og avgjorde duellen med 247 mot 246

Bjørn Tore Monsrud ble nr. 3 med 243. 
Så lar vi oss imponere over Johanne Berg 
som begynte å skyte i høst og som såvidt har 
fått prøvd seg på kne, hun skjøt faktisk 240. 

Helge Norberg (t.v) ble klubbmester. Magnus 
Bjerke tok 3. plassen.

Knut Hollund utroper Arne Ånneland til vinner av 
V55 duellen med Arne Grøtting.

Johanne Berg (t.h) følger med på anvisningen 
sammen med Heidi Grimstad som vant kl. 4.
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Jonas Johansen er førsteårsjunior og 
skjøt 239. Han var nok ikke helt fornøyd 
med å tape brorparten av poengene på ligg, 
noe han normalt behersker meget godt.

Mesterskap 
Kl. 3-5 1. Helge Norberg ................... 245 7* 
 2. Nils Thomas Valand ........... 244 10* 
 3. Magnus Bjerke ................... 244 8* 
 4. Heidi Grimstad ................... 241 7* 
 5. Øivind Enggrav .................. 241 5* 
 5. Fredrick Bjerke ................... 241 5* 
 7. Morten Musiol .................... 240 8* 
 8. Bjarne Muri ........................ 240 4*
V55 1. Arne Ånneland ................... 243 
 2. Arne Grøtting ..................... 242 
ER 1. Jenny Aardalen .................. 248
J 1. Anders Madsen .................. 247 
 2. Guro Hollund...................... 246  
 3. Bjørn Tore Monsrud  .......... 243 
 4. Johanne Sofie Berg ........... 240 
 5. Jonas Johansen................. 239
V65  1. Nils Hovde  ........................ 243
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............ 250 
 2. Øivind Mørk ....................... 245
 
Hovedskyting
ASP Erik Svartås Pedersen ........... 219 
 Linnea Bugge-Thorbjørnsen .. 235 

 Martin Grønlind ...................... 208 
 Odin Skagmo ......................... 240
Kl. 5 1. Helge Norberg ................... 245 
 2. Nils Thomas Valand ........... 244 
 3. Magnus Bjerke ................... 244 
 4. Øivind Enggrav .................. 241 
 5. Fredrick Bjerke ................... 241 
 6. Morten Musiol .................... 240 
 7. Bjarne Muri ........................ 240 
 8. Kurt Eirik Bekkevold ........... 239 
 9. Per Arve Strømstad ........... 239 
 10. Jens-Kristian Larsen ........ 237 
 11. Sverre Brovoll .................. 237 
 12. Lars Bugge ...................... 237 
 13. Tore Johansen ................. 235
Kl.4 1. Heidi Grimstad ................... 241 
 2. Eirik Ahdell ......................... 238 
 3. Henrik Oppen..................... 237 
 4. Anne Sofie Grimstad .......... 224 
 5. Arild Båheim....................... 222
Kl.3 1. Vegard Ånneland ............... 235 
 2. Christian Ytterhaug Sæther 230 
 3. Jan Ola Monsrud ............... 224
Kl. 2 1. Bjørnar Sæther .................. 238 
 2. Knut Utne Hollund .............. 226
Kl. 1 1. Tom Monsrud ..................... 244 
 2. Solbjørg Arntsen ................ 241 
 3. Gunlaug Nesse .................. 234 
 4. Espen Madsen ................... 231 
 5. Thomas Grønlind ............... 220 

Odin Skagmo er en av våre ivrige aspiranter.
Gunlaug Nesse har tatt initiativ til dameskyting i 
vinter og prøvde seg i kl. 1 med godt resultat.
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Samlagsmesterskap 15m
58 skyttere deltok og det er dessverre en 
solid nedgang fra i fjor. Det er i hovedsak 
de andre lagene som svikter, siden vi hadde 
med 31 skyttere, 1 mer enn i fjor. 

Resultat dominansen var enda større. Vi 
fikk 5 av 7 samlagsmestre og 12 av de 19 
medaljene som ble delt ut. 

Nils Thomas Valand var i tetsjiktet med 
3. plass i fjor. Han var blant favorittene i år 
også og han tok føringen fra første lag med 
246. Det holdt hele veien frem til samlagstit-
telen på 15m. 

Nærmest kom Helene Farestveit, 
Nordstrand som også skjøt 246, men Nils 
Thomas hadde flest innertiere. I tillegg til 
gylt medalje fikk også Nils Thomas aksje i 
«Samlagsformannens premie». Dermed kan 
vinneren fra SM bane i fjor, notere seg for 
en 15m tittel også.

Per Arve Strømstad har ikke fått 
konkurrert så mye denne sesongen, men ba-
sert på tidligere meritter og gode tendenser 
i semifinalen i Ø-cupen kunne han nevnes 
blant outsiderne. Som Nils Thomas skjøt 
han i lag 1 og fikk god klaff med 244. Det 
viste seg å holde til 3. plass. 

I siste lag ble han hardt truet av Lars 
Bugge og Helge Norberg. Den av de som 
skjøt 50 på siste serie ville ta medaljen fra 
Per Arve, men begge fikk 49, endte på 243 
og delte 4. plassen. Kurt Eirik Bekkevold 
skjøt også 243, men ble rangert til 8. plass. 
Ellers hadde vi 4 skyttere til på 240-tallet så 
det var mye god skyting.

V55 besto av to skyttere, Arne Grøtting 
og Arne Ånneland og de duellerte i samme 
lag. Arne Å tangerte persen fra klubbmester-
skapet noen dager før. Det ble igjen 243 og 

Nils Thomas Valand er en våre beste 15m skytter, han var blant favorittene og vant kl. 3-5.
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skytingen var bedre med gode samlinger 
og noen hårfine 9’ere. Men det holdt ikke, 
Grøtting var tilbake i godt slag og tilskuerne 
kunne se at han skjøt trygt og godt og at det 
gikk mot seier. Det endte med gode 246 og 
nok en samlagsmedalje.

Øivind Mørk var ikke særlig fornøyd 
med innsatsen på klubbmesterskapet, men 
nå fikk han revansjert seg godt med meget 
gode 249. Det holdt til seier med 2p margin 
til nr. 2 og til nr. 3 Oddbjørn Nyhagen. Ny 
tittel til tross, han var etter skytingen mest 
opptatt av den nieren som så vidt glapp ut 

på grunnlaget. Det er alltid noe eget med 
full pott.

Nils Hovde var tittelforsvarer i V65 og 
svært nær en ny tittel. Så nær at det måtte 
rangering til og da måtte Nils gi tapt med 4 
innertiere.

I ungdomsklassene hadde vi ikke 
deltagere i R. Jenny Aardalen var vår eneste 
i ER og hun var i storslag og ble den eneste 
som skjøt 250 i stevnet. Det med hele 14 
innertiere. 

I J hadde vi tre deltagere og de tok de 
tre første plassene. Aller best ble favoritten 

Over: Per Arve Strømstad overrasket seg selv 
med 3. plass i kl. 3-5. Under: Øivind Mørk er  
ikke ukjent med samlagstitler og vant V73. 

Over: Arne Grøtting slik vi har avbildet han 
mange ganger. Under: Jonas Johansen hevet seg 
fra KM, perset og ble en god nr. 2 i J.
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Anders Madsen med 246, men han ble hardt 
presset av Jonas Johansen. 

Jonas var ikke særlig fornøyd med 
klubbmesterskapet, men nå fikk han vist hva 
han kan. For første gang ble det 50 på kne 
og med 50 på de første liggseriene ble det 
150, det satte nok preg på gunnlaget, men 
det ble 245 og ny pers. Tredje medalje gikk 
til Bjørn Tore Monsrud som skjøt 241.

I samlagsstevnet deles det ut klasse-
medaljer i klassene 1 til 4 og vi stakk like 
godt av med alle fire. Henrik Oppen knep 
medaljen i kl. 4 med 237 foran et lite kobbel 
med skyttere på 236, der i blant Eirik Ahdell. 

I kl. 3 ble det en tett Østreduell mellom 
Vegard Ånneland og Christian Ytterhaug 
Sæther og det var Vegard som vant med 221 
mot 220. 

Bjørnar Sæther var alene i kl. 2, men 
det skal gjennomføres godt uansett og han 
skjøt 239. 

Kl. 1 medaljen gikk til mester-
skapsskytteren Tom Monsrud (han skyter 
stort sett bare KM, SM og LS).

Samlagsmester i J Anders Madsen med medalje 
og diplom. 

Bjørn Tore Monsrud tok ungdomsmedalje i J med 
sin 3. plass.

Samlagsmester i ER Jenny Aardalen med medalje 
og diplom. 
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Mesterskap
Kl. 3-5  1. Nils Thomas Valand .....246 Gylt 
 3. Per Arve Strømstad .....244 Sølv 
 4. Lars Bugge ..................243  
 4. Helge Norberg .............243  
 8. Kurt Eirik Bekkevold .....243  
 10. Jens-Kristian Larsen ..242  
 11. Magnus Bjerke ...........242  
 13. Fredrick Bjerke ...........240  
 14. Bjarne Muri ................240 
V55  1. Arne Grøtting .............. 243 Sølv 
 2. Arne Ånneland ............ 243 
ER 1. Jenny Aardalen ........... 250 Nammo
J 1. Anders Madsen .......... 246 Nammo 
 2. Jonas Johansen         . 245 Ungd.med 
 3. Bjørn Tore Monsrud .... 241 Ungd.med
V65  2. Nils Hovde .................. 241
V73  1. Øivind Mørk ................ 249 Sølv 
 3. Oddbjørn Nyhagen ..... 247
Hovedskyting
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand.... 246 
 3. Per Arve Strømstad .... 244 
 4. Lars Bugge ................. 243 
 4. Helge Norberg ............ 243 
 8. Kurt Eirik Bekkevold ... 243 
 10. Jens-Kristian Larsen . 242 
 11. Magnus Bjerke .......... 242 

 13. Fredrick Bjerke ......... 240 
 14. Bjarne Muri ............... 240 
 16. Morten Musiol ........... 238 
 18. Sverre Brovoll ........... 236 
 19. Tore Johansen .......... 235 
Kl. 4  1. Henrik Oppen ............. 237 Klassem. 
 3. Eirik Ahdell .................. 236 
 5. Heidi Grimstad ............ 235 
 11. Anne Sofie Grimstad . 211 
Kl. 3 1. Vegard Ånneland ........ 221 Klassem. 
 2. Christian Y. Sæther..... 220 
Kl. 2  1. Bjørnar Sæther ........... 239 Klassem.
Kl. 1 1. Tom Monsrud .............. 241 Klassem. 
 2. Solbjørg Arntsen ......... 221 
 3. Gunlaug Nesse ........... 220 

Tom Monsrud tar skytingen med stor ro, men 
slenger seg med innimellom, nå ble det kl. 1 seier.

Henrik Oppn vant kl. 4 med ett poeng. Vegard Ånneland vant kl. 3 med ett poeng.



Østre Posten 1-1328

Akershusserien
Vi har med fire lag i årets Akershusserie, 

med to lag i 1. divisjon og to lag i 3. divis-
jon. I 1. divisjon skytes det 45-skudd, ellers 
er det 30-skudd. Det er kun stående skyting.

Nedenfor følger alle runderesultatene, 
med unntak av 2. lagets siste runde. 

De viser at 1. laget og 3. laget klarte 
seg så godt at de kom til finalen i hhv 1. og 
3. divisjon. Siden finalene går etter deadline 
så kommer vi tilbake til de i neste nummer. 

Førstelaget skjøt i år igjen veldig 
jevnt, med unntak av en runde så varierte 
resultatene kun over 5p. Det med å veksle 
mellom 7 skyttere. Det ble fire seire, de to 
tapene kom mot to Kisen lag. Kisen er det 
klart ledende matchlaget i Norge, med flere 
nåværende og tidligere landslagsutøvere.

Andrelaget svingte naturlig nok mer, 
men de hadde noen skikkelige gode runder 
I runde 5 slo de til med ny lagsrekord på 
1772. Timingen for det resultatet var også så 
god at de tok sin eneste seier med 1p!.

Det har ikke blitt så mange perser i 1. 
divisjon, men det har ikke med manglende 
god skyting å gjøre, heller at persene er blitt 

høye. Noen var det imidlertid, i matchen 
mot Kisen i 5. runde ble meget gode 448 på 
Jørgen B Elstad og i runde 4 skjøt  Fredrick 
Bjerke 442.

I 3. divisjon skjøt 3. laget seg til finale 
etter 6 seire. De lå stort sett på 1150-tallet. 
Det betyr et snitt på litt under 290 per skyt-
ter. 

4. laget jobbet godt de også og gjengen 
var svært fornøyd med å ta to seire. 

Noen flere perser i 3. divisjon. Først 
ute var Heidi Grimstad som allerede i runde 
1 skjøt meget gode 295, med et par 294 
resultat i tillegg har hun vært vår beste i 
3. divisjon. Henrik Oppen har også tatt et 
steg og i runde 4 løftet han persen til 290. 
Det beste enkeltresultatet sto styrelederen 
selv bak, Eirik Ahdell skjøt så godt i runde 
5, at det vakte oppmerksomhet hos Helge 
Norberg, laglederen til 1. divisjonslagene. 
Det ble meget gode 297.

I alt kan vi igjen si oss godt fornøyd 
med innsatsen. Med to lag i finalen og ellers 
mye god konkurransetrening for mange, kan 
vi si at målene er nådd med deltagelsen.

Heidi Grimstad perset for 3. laget med 295.Jørgen B. Elstad perset med solide 448.
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1. lag - 1. divisjon

Oslo Østre (1)  .......1779 
Oslo Østre (2)  .......1737
Nils Thomas Valand ........448 
Jens-Kr. Larsen ................446 
Bjarne Muri ......................444 
Øivind Enggrav ................441

Oslo Østre 1 walk over 

Oslo Østre (1)  .......1780   
Nordstrand (1)  ......1768
Jørgen B. Elstad ..............447 
Jens-Kristian Larsen ........447 
Nils Thomas Valand ........443 
Bjarne Muri ......................443

Oslo Østre (1) ........1778  
Rælingen (1)  .........1765
Jens-Kristian Larsen ........447 
Bjarne Muri ......................445 
Nils Thomas Valand ........444 
Fredrick Bjerke ................442

Oslo Østre (1) ........1772 
Kisen (2) ................1789
Jørgen B Elstad ...............448 
Bjarne Muri ......................446 
Nils Thomas Valand ........443 
Fredrick Bjerke ................435

Oslo Østre (1) ........1780 
Østre Romer. (1) ...1756
Nils Thomas Valand ........448 
Bjarne Muri ......................446 
Jørgen B Elstad ...............444 
Jens-Kristian Larsen ........442

Oslo Østre (1) ........1782 
Kisen (1) ................1783  
Nils Thomas Valand ........447 
Jørgen B Elstad ...............447 
Jens-Kristian Larsen ........445 
Helge Norberg .................443 

2- lag - 1. divisjon

Oslo Østre (2) ........1737  
Oslo Østre (1) ........1779 
Helge Norberg .................443 
Lars Bugge ......................438 
Magnus Bjerke ................431 
Sverre Brovoll ..................425

Oslo Østre (2) ........1768  
Kisen (2) ................1771
Kurt Eirik Bekkevold ........445 
Magnus Bjerke ................445 
Øivind Enggrav ................443 
Lars Bugge ......................435

Oslo Østre (2) ........1747  
Østre Romer. (1) ...1769
Magnus Bjerke ................440 
Helge Norberg .................438 
Lars Bugge ......................435 
Kurt Eirik Bekkevold ........434

Oslo Østre (2) ........1756 
Kisen (1) ................1787
Helge Norberg .................442 
Kurt Eirik Bekkevold ........441 
Magnus Bjerke ................440 
Lars Bugge ......................433

Oslo Østre (2) ........1772 
Rælingen (1) ..........1771
Magnus Bjerke ................446 
Helge Norberg .................444 
Øivind Enggrav ................442 
Kurt Eirik Bekkevold ........440

Oslo Østre (2) walk over 

Oslo Østre (2) ........ 
Nordstrand (1) ....... 
Skytes etter deadline og resul-
tatene kommer i neste nummer
PS: 1. divisjon hadde bare 7 
lag, derav 1 walk-over runde.

3. lag - 3. divisjon

Oslo Østre (3) ........1152 
Oslo Østre (4) ........1143
Heidi Grimstad .................295 
Eirik Ahdell .......................290 
Morten Musiol ..................288 
Eirik Kristiansen ...............279

Oslo Østre (3) ........1156 
Rælingen (3) ..........1139
Heidi Grimstad .................294 
Eirik Ahdell .......................290 
Morten Musiol ..................287 
Arne Grøtting ...................285

Oslo Østre (3) ........1155 
Gjerdrum (1) ..........1087
Eirik Ahdell .......................294 
Arne Grøtting ...................289 
Morten Musiol ..................287 
Tore Johansen .................285 

Oslo Østre (3) ........1159 
Nittedal ..................1123
Heidi Grimstad  ................294 
Morten Musiol ..................290 
Eirik Ahdell .......................289 
Arne Grøtting ...................286

Oslo Østre (3) ........1140 
Høland/Bj. ..............1137
Eirik Ahdell .......................297 
Henrik Oppen ..................288 
Tore Johansen .................278 
Morten Musiol ..................277

Oslo Østre (3) ........1152 
Nannestad (2) ........1104
Eirik Ahdell .......................295 
Heidi Grimstad  ................294 
Morten Musiol ..................285 
Henrik Oppen ..................278 
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Oslo Østre (3) ......... 1154 
Kisen (3) ..................1159
Arne Grøtting ...................292 
Heidi Grimstad  ................291 
Henrik Oppen ..................286 
Morten Musiol ..................285

4. lag -  3. divisjon

Oslo Østre (4) ........1143  
Oslo Østre (3) ........1152
Arne Grøtting ...................291 
Tore Johansen .................286 
Vegard Ånneland .............283 
Kjetil Jansen ....................283

Oslo Østre (4) ........1098 
Nannestad (2) ........1130

Tore Johansen .................286 
Vegard Ånneland .............279 
Kjetil Jansen ....................275 
Arne Ånneland .................258

Oslo Østre (4) ........1132 
Kisen (3) ................1159
Heidi Grimstad .................291 
Fredrick Bjerke ................287 
Vegard Ånneland .............287 
Arne Ånneland .................267

Oslo Østre (4) ........1122 
Høland/Bj. ..............1110
Henrik Oppen ..................290 
Vegard Ånneland .............284 
Tore Johansen .................283 
Arne Ånneland .................265

Oslo Østre (4) ........1090 
Rælingen (3) ..........1133
Vegard Ånneland .............286 
Kjetil Jansen ....................281 
Arild Båheim ....................272 
Arne Ånneland .................260

Oslo Østre (4) ........1130 
Gjerdrum (1) ..........1109 
Tore Johansen .................286 
Eirik Kristiansen ...............282 
Vegard Ånneland .............281 
Kjetil Jansen ....................281

Oslo Østre (4) ........1116 
Nittedal ..................1137
Tore Johansen .................287 
Kjetil Jansen ....................280 
Vegard Ånneland .............276 
Arne Ånneland .................273

Eirik Ahdell perset for 3. laget i runde 5 og timin-
gen var god, for det ble en knepen 3p seier.

Fredrick Bjerke har skutt godt i vinter og for 1. 
laget med 442 i runde 4.
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Onsdagsserien
Onsdagsserien ble arrangert med tre 

stevner før jul og tre etter. Stevnene vekslet 
mellom programmene: utvidet 25-skudd, 
35-skudd og ½-match tilpasset de forskjel-
lige klassene. Det beste av hvert var tellende.

Av resultater så tok Helge Norberg en 
god 3. plass i kl. 3-5, samme plassering som 
han endte på i fjor. 

Øivind Mørk vant V73 komfortabelt. 
Den aller største prestasjonen sto imidlertid 
Jenny bak. Hun fikk maksimal poenguttell-
ing. Litt brutalt er da å bli henvist til 2. plass 
med 5 innertiere færre enn vinneren. 

Ellers av enkeltresultater så må vi 
fremheve Eivind Rørhuus-Øies skyting i den 
første halvmatchen. Programmet var 20 ligg 
– 20 stå – 20 kne. Som kjent har han omtrent 
ikke skutt de siste årene og han presterte da 
594. Det tror vi knapt noen andre er i stand 
til med ett så tynt grunnlag.

I fjor var det god oppslutning i starten 
og så dalte den utover serien. Nå startet 
deltagelsen på omtrent samme nivå som den 
endte sist, det vil si med rundt 60 deltagere. 

Heldigvis holdt den seg på dette nivået gjen-
nom hele serien, men stevnesjef Per Arve 
Strømstad er ikke helt fornøyd med det. Han 
antar at onsdagsserien historie stopper her.

Sammenlagt, våre skyttere
Kl. 3-5  3. Helge Norberg .............1280 sølv 
 5. Nils Thomas Valand .....1276 
 7. Bjarne Muri ..................1271 
 8. Per Arve Strømstad .....1271 
 9. Lars Bugge ..................1269
V73 1. Øivind Mørk .................1088 sølv
ER 2. Jenny Ardalen ..............1100 sølv
Kl. 5  3. Helge Norberg .............1280 
 5. Nils Thomas Valand .....1276 
 7. Bjarne Muri ..................1271 
 8. Per Arve Strømstad .....1271 
 9. Lars Bugge ..................1269 
 10. Magnus Bjerke ...........1262 
 14. Sverre Brovoll ............1249
Kl. 4  3. Henrik Oppen...............1252
Kl. 3  3. Vegard Ånneland .........1221

Per Arve Strømstad har hatt god hånd om On-
sdagsserien, men han er ikke helt fornøyd med 
oppslutningen.

Eivind Rørhuus-Øie sto for den beste enkelt-
prestasjonen til seniorene. (Han har ikke vært å se 
så mye, så vi må bruke et arkivbilde)
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15m stevner - åpne stevner

Som tidligere nevnt, så har vi kuttet ut den omfattende resultatoversikten fra de åpne ste-
vnene, pga at resultatene nå rapporteres til DFS. Dermed legges de ikke inn i skytterlagets 
admin program, hvor vi enkelt kunne ta ut resultatrapporter for Østre Posten. Vi prøver 
likevel å følge med på hva som skjer og noe har vi fått med oss.

Arne Grøtting har mange 
gode V55 resultater denne 
sesongen. Det har blitt 11 
seire, med 250 i Nøtterø 
som høydepunkt. Et resultat 
som sjelden sees i V55. Av 
veteranene ellers har Øivind 
Mørk to seire i V73.

Hele Norberg var ikke så 
langt etter Nils Thomas, hvis 
vi kan bruke ett slikt utrykk. 
Han har tatt 5 medaljer, som 
inkluderer to 2. plasser og 
tre 3. plasser. 347 i Gjøvik 
må rangeres som beste 
enkelt resultat.

I kl. 3-5 har fire skyttere 
hanket med seg medaljer. 
Flest har det blitt på Nils 
Thomas Valand med 6 
stykker, etter en seier, tre 
2. plasser og to 3. plasser. 
Best skyting var det i Råde 
med 247. For øvrig ble Nils 
Thomas seier i sesongens 
siste stevne i Rakkestad, den 
eneste seieren.

Jenny Aardalen har vært 
ivrig i ER og har fått med 
seg fire medaljer etter en 2. 
plass og tre 3. plasser. Størst 
prestasjon var Onsdagsserien 
med 1100p av 1100 mulige.  
Av ungdommene ellers tok 
Anders Madsen en medalje 
i ER, men han har mange 
pallplasseringer i stevner 
med bare en medalje

Det har blitt tre medaljer 
på Magnus Bjerke. Det 
inkluderer to 3. plasser og en 
klassemedalje for kl. 4 seier. 
Blakerresultatet på 345 er 
best. Nå er det litt tilfel-
digheter i spill om det blir 
medalje eller ikke. Det kan 
illustreres med at Magnus 
perset i Søndre Modum med 
246, der ble det 4. plass.

Bjarne Muri har to medaljer 
og færrest av kl. 5 skytterne 
med medaljer, men han har 
det beste enkeltresultatet. 
I Rollag og Veggli ble det 
meget gode 248, men det 
holdt altså ikke til seier. 
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Umbrocup
For å ha det moro og styrke lagånden tok Kurt Eirik Bekkevold initiativ til å stille fotball lag 
i Umbrocup som ble arrangert i innendørshallen på Valle.  Her følger Kurts rapport:

Oslo Østre stilte et solid lag i årets Umbrocup, med Fredrick Holtmoen, Vegard Ån-
neland, Kjetil Jansen, Jens-Kristian Larsen, Nils Thomas Valand, Helge Norberg, formann 
Eirik Ahdell og lagleder Kurt Eirik Bekkevold stilte vi med et på papiret meget sterkt lag... 
trodde vi... 

Dommeren summerte 
det hele greit opp etter at 
siste kamp ble tapt 14-4. “Jeg 
håper dere er bedre å skyte 
enn hva dere er å spille fot-
ball”. Tre kamper, tre tap med 
katastrofesifre!

Vi burde fått en “fair-
play”- pris. Ikke et eneste 
frispark ble dømt mot oss i 
løpet av tre kamper! Det viser 
med all tydelighet at vi ikke 
engang var i nærheten av en 
etterslenger en gang.  

Men hva gjør vel det? 
Vi hadde det kjempegøy! Og 
vi nådde målet vårt, å slå vår 
gamle scoringsrekord fra sist 
vi stilte i denne turneringen. 
Vi skulle score mer enn 2 mål. 
Det ble tilsammen 6 mål og  
scoring i alle tre kampene. Og 
et blidere lag var ikke å se i 
hele Valhall :)

Østres lag: Bak f.v Fredrick Holtmoen, Kurt Eirik Bekkevold, Helge 
Norberg, Eirik Ahdell og Nils Thomas Valand. Foran f.v, Kjetil 
Jansen, Vegard Ånneland og Jens-Kristian Larsen. 
Nedenfor: Oppsummering av kampforløpet i de tre kampene.. 
(målvakten Kurt ganske så alene mot overmakten). En mer uoffisiell 
rapport sier det var Kurt som jobbet mest og så mye at han måtte ha 
pauser pga krampe tendenser.
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Ungdomsavdelingen
Av Tone Ytterhaug

Januar startet opp med vår tradisjonelle 
overnattingshelg for ungdommene. Freda-
gen var det klart for en noe utradisjonell 
skyting der de «gamle» og «nye» skulle 
samarbeide om sikting og avtrekk i forskjel-
lige små konkurranser. Det ble servert taco 
og kvelden ble brukt til å se Flåklypa Grand 
Prix. Lørdagen var satt av til feltskyting og 
det flere av deltakerne fra skyteskolen fikk 
prøve seg for første gang. 

I årets Østlandscup på 15m har vi hatt 
med to lag i Cup 1, et rent ungdomslag og et 
senior/veteranlag. 

Ungdomslaget tok seg også i år til 
finalen der det ble en fin tredjeplass for 
ungdommene. Ungdommene som har deltatt 
på laget er Jenny Aardalen, Anders Madsen 
og Jonas Johansen i ER samt Guro Hollund 
og Bjørn Tore Monsrud i J. 

Klubbmesterskapet 15m har også blitt 
avholdt siden sist, og det er gledelig å se at 
vi denne gangen hadde med fire aspiranter i 
Odin Skagmo, Linnea Bugge-Thorbjørnsen, 
Erik Svartås og Martin Grønlind. Vinner av 
klasse ER ble Jenny Aardalen og i klasse 
J var det Anders Madsen som trakk det 
lengste strået etterfulgt av Guro Hollund og 
Bjørn Tre Monsrud. 

Etter klubbmesterskap 15m var det 
samlagsstevnet 15m som stod for tur. Jenny 
Aardalen vant klasse ER med 250p, mens 
klasse junior ble vunnet av Anders Madsen, 
tett etterfulgt av Jonas Johansen og Bjørn 
Tore Monsrud. 

Samlagsmesterskapet i finfelt ble også 
i år arrangert i samarbeid med Follo, og ble 
avholdt i Trøgstad. Vi hadde med en aspi-
rant; Linnea som endte på gode 11/1. Jenny 
Aardalen viste seg igjen å være i slaget og 
vant klasse ER med 41/3. I klasse Junior ble 
det igjen et internt oppgjør mellom en rekke 
Østre skyttere og det var Anders Madsen 

som trakk det lengste strået. 42/10 ga seier, 
to innertreff foran Guro Hollund 42/8.

Klubbmesterskapet i finfelt ble også 
i år arrangert på Østre. Linnea Bugge-
Thorbjørnsen og Odin Skagmo deltok i ASP. 
Jenny Aardalen var eneste skytter i ER og 
ble klubbmester. I klasse J var det duket 
for et spennende oppgjør med hele fem 
skyttere. Anders Madsen knep seieren med 
Bjørn Tore Monsrud på andre plass. Deretter 
fulgte Guro Hollund, Jonas Johansen og 
Johanne Berg. 

Begge innendørsskytingene i serieskyt-
ingen er ferdig. De tre skytingene på 100m 
gjennomføres i løpet av vårsesongen.

Samlaget i gang med å planlegge den 
årlige treningssamlingen på Østre. Det 
blir en innholdsrik helg med mye skyting, 
sosialt samvær og god mat. Sett av helgen 6. 
til 7 april!

Riktig god påske ønskes dere alle sammen 
fra

Heidi, Tone, Espen, Knut og Tom

Klubbmesterskap – Finfelt 
ASP Linnea Bugge-Thorbjørnsen  15/3 
 Odin Skagmo ....................... 17/7
ER 1 Jenny Aardalen .................29/16 - 41/8
J 1. Anders Madsen   ..............30/26 - 42/8 
 2. Bjørn Tore Monsrud .........30/21 - 42/7 
 3. Guro Hollund   ..................29/17 - 41/4 
 4. Jonas Johansen   .............28/13 - 40/10 
 5. Johanne Berg ..................23/12 - 31/6

V65 1. Bjørn Wilhelmsen .............27/18 - 39/6 
 2. Nils Hovde .......................25/15 - 37/10
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ..........30/20 - 42/9 
 2. Øivind Mørk .....................29/16 - 41/11
Kl. 1 1. Per Olsen .........................26/14 - 36/5 
 2. Thomas Grønlind .............21/7 - 33/5 
 3. Solbjørg Arntsen ..............12/4   - 22/8
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Skilaget har i vinter kjørt samme opplegg 
som før. Det har blitt fem turer til Sørum, 
to treningsdager og tre lørdager med 
konkurranser. Nedenfor følger en oppsum-
mering av konkurransene.

Damenes pokal 12. jan 
Det var tynt oppmøte, men det ble tøff kamp 
om seieren. Det hele ble avgjort på siste 
hold hvor Sverre skjøt 5/0 og Tore 6/5. Da 
knep Tore seieren på innertreff.

1. Tore Johansen (5) ..............29/17 Aksje 
2. Sverre Brovoll (5) ..............29/15 
3. Arne Grøtting (V55) ...........24/7 

Styrets krus 25. feb 
Bedre oppmøte for Styrets krus. I fjor vant  
Sverre Brovoll med to treff, noe som er en 
sjelden stor margin i interne skytinger. I 
år gjentok Lars denne prestasjonen og han 
hadde hele 17 innertreff i et opplegg med 
noen stramme hold.

1. Lars Bugge .........................30/17 Aksje  
2. Kurt Eirik Bekkevold ...........28/17 
3. Stein Heggen ......................28/14 
4. Sverre Brovoll .....................27/14 

5. Arild Båheim .......................27/8 
6. Tore Johansen ....................26/10 
7. Arne Ånneland ....................19/8 
8. Anne Lise H. Holstad ..........17/11

Klubbmesterskap grovfelt
Nivåaet var høyt på klubbmesterskapet 

i grovfelt. Innledningsvis ble det 30 treff på 
fire skyttere og 29 treff på to. 

Hovedskytingen var tellende for aksje 
i Skilagets premie og av de fire på 30 var 
Tore Johansen helt suveren med sine 23 in-
nertreff. Lars Bugge og Stein Heggen hadde 
16 innertreff og Sverre Brovoll skjøt 14. De 
to på 29 treff var Arne Grøtting og Kurt 
Eirik Bekkevold. 

I finalen skjøt Arne og Kurt først og 
Kurt satte hardt press på resten med å skyte 
imponerende 12/10. Det betydde i praksis 
at det var kun 12 treff som gjaldt for siste 
finalelag. 

Tore surret seg vekk med blant annet ett 
skudd i feil skive, men det ble jevnt mellom 
resten. Stein, Sverre og Lars fikk alle anvist 
6 treff på kneholdet, Stein hadde overtaket 
på innertreff. På ligg fikk Sverre anvist 

Medaljevinnere i klubbmesterskapet i grovfelt, f.v nr. 2 Lars Bugge, vinner Sverre Brovoll og nr. 3 Kurt 
Eirik Bekkevold.
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Feltsesongen - åpne stevner
Hoveddelen av de åpne stevnene foregår fra starten i Trøgstad første helg i januar og ut 
februar, før feltmesterskapene i mars. Her følger en oppsummering fra stevnene hvor vi har 
hatt med flere deltagere.

Åpningen i Trøgstad ble 
meget god . Sverre Brovoll 
tok 3. medalje på grovfelten. 
Arne Ånneland vant sin 
aller første feltmedalje med 
seier i V55. Anders Madsen 
(bildet)  tok 3. medalje i sitt  
første J stevne. I tillegg  kom 
seier i lagskyting grovfelt.

Helgen etter var det Hem-
nesfelten. Magnus Bjerke 
og Eirik Ahdell for stå som 
representanter for en hustrig 
dag og resultatene ble glemt 
ganske fort.

Rådefelten ble en stor op-
plevelse for Tore Johansen. 
Han tok karrierens andre 
feltseier på grovfelten og 
rangerte dette som sin 
største feltprestasjon, siden 
Råde er blant de større åpne 
stevnene.

6/3 og tok teten. Stein hadde godt med in-
nertreff, men ett skudd gled ut og han endte 
etter Kurt. Da måtte Lars ha 6/4 for å få 
omskyting, men det ble 6/3. Sverre Brovoll 
som ble årets samlagsmester kunne notere 
seg for klubbmestertittelen også. 

Opplegget for hovedskytingen kan 
regnes som moderat, men finalen var tøff 
nok. Så vi kan trygt si at det var ett høyt 
nivå på skytingen. 

PS: Sjokoladeplaten til den med flest 
innertreff på de to kneholdene gikk til Arne 
Grøtting med 7 innertreff .

Klubbmesterskap – 42 skudd 
Opplegg: 1/6 Kne 300m - Småen Ligg 350m
1. Sverre Brovoll .....................42/6 Gylt 
2. Lars Bugge .........................42/5 Sølv 
3. Kurt Eirik Bekkevold ...........41/10 Sølv 

4. Stein Heggen ......................41/8 
5. Tore Johansen ....................40/2 
6. Arne Grøtting ......................37/4 

Skilagets premie – KM 30 skudd 
Opplegg: 13/40 Ligg 200m - 1/8 Kne 250m - 1/6 
Ligg 300m - B45 Ligg 400m - 30/10 Kne 150m
1. Tore Johansen .....................30/23 Aksje 
2. Lars Bugge ..........................30/16 
3. Stein Heggen .......................30/16 
4. Sverre Brovoll ......................30/14 
5. Arne Grøtting .......................29/15 
6. Kurt Eirik Bekkevold ............29/11 
7. Bjarne Muri ..........................27/13 
8. Nils Thomas Valand.............27/11 
9. Anne Lise H. Holstad ...........24/6 
10. Henrik Oppen .....................23/10 
11. Eirik Ahdell .........................22/12
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Lørdag 16. februar ble en 
spesielt god feltdag i tre 
ulike stevner. De fleste 
grovfeltskytterne dro til Søn-
dre Modum og Sigdal. Der 
tok Tore sesongens andre 
feltmedalje med 2. plass i 
Søndre Modum. Arne Ån-
neland (bildet) tok seson-
gens andre seier i V55. 

Blaker ga seier i lagskyt-
ingen i finfelt, ellers var 
det ikke så mye å berette 
om. Men to nye feltskyt-
tere prøvde seg, nemlig 
aspirantene Linnea Bugge 
Thorbjørnsen (bildet) og 
Odin Skagmo. De klarte seg 
bra og traff på alle holdene.

Kråkstad var ny på ste-
vnekalenderen med et 
fellesarrangement i Follo. 
Kun grovfelt ble arrangert 
og Sverre Brovoll (bildet) 
var en av tre som traff med 
alle 42 skuddene. Ranger-
ing ga 3. plass og sesongens 
andre medalje

Søndre Odalen arrang-
erte det siste åpne stev-
net i «nærområdet» før 
mesterskapene starter. 
Jenny Aardalen (bildet) skjøt 
fullt for første gang i år. 
Grovfeltskytterne var ikke 
helt i teten, men Anne-Lise 
Holstad skjøt sitt beste 
stevne på lenge med 27 treff 
og 3. plass i kl. 3.

Stein Heggen (bildet) 
foretrakk Tingelstad. Det 
skjønner vi godt gitt hans 
meritter med 14 medaljer 
fra Lygnafelten inkl. 8 seire. 
Nå tok han med seg to til, 
for seier i grovfelten og V55 
seier.

Finfeltskytterne dro til Rak-
kestad og våre representan-
ter hadde en god dag. Anders 
Madsen seiret i J med fullt 
hus og hele 26 innertreff. 
Jonas Johansen (bildet) skjøt 
fullt for første gang i J og 
ble nr. 5. Oddbjørn Nyhagen 
skjøt fullt i V73 og ble så 
vidt henvist til 2. plass. 
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Samlagsstevnet felt
Trøgstad var arrangør av samlagsstev-

net for Follo og Oslo. Det gir felles opplegg, 
men separat kåring av mestre og premiering. 
Trøgstad skal ha ros for gjennomføringen, i 
finalen med ukjente hold hadde de også et 
dobbelthold på ligg med 3+3 skudd. I tillegg 
var været flott med sol og lite vind.

Deltagelsen var på samme nivå som i 
fjor med 53 skyttere. Vi sto for 22, som er 
noen færre. Ikke så veldig sprek deltagelse, 
men felten holder brukbar sammenlignet 
med SM 15m, som hadde 58 skyttere. 

Grovfelten ble en kamp mellom oss 
og Nordstrands. Vi var på hælene, det var 
bare Sverre Brovoll som presterte i ett 
opplegg som ikke var så altfor vanskelig. 
Han vant til gjengjeld 30-skudden med 
30/16, en innertier foran Tobias Lillekvel-
land, Nordstrand. Det kunne imidlertid gått 
galt for Sverre. Han fikk forkiling på siste 
hold. Men rutinerte Sverre beholdt roen, 
kom i gang igjen og skjøt fort men kontrol-
lert. Videre kom tre Nordstrand skyttere på 

29 treff, før Kurt Eirik Bekkevold og Stein 
Heggen på 28 treff. 

Finalegrensen gikk på 27 og vi fikk 
med tre til, Nils Thomas Valand, som skjøt 
sitt første feltstevne i år og viste at han kan 
dette. Neste var en ikke veldig fornøyd Lars 
Bugge, som tapte alle treffene på et skygge-
fullt hold hvor det ble for mørkt. Den siste 
var Henrik Oppen (kl.4), som skjøt sin beste 
feltrunde i år. Som den ivrige feltskytteren 
han er så var det litt ekstra moro.

I finalen ble Sverre truet av Gunstein 
Lauvrak, Nordstrand som skjøt 12/4. Sverre 
misset ett skudd, men avstandsbedømmels-
en satt så godt at det ble 11/6 og samlagstit-
tel! Sverre har vært vår beste feltskytter så 
langt i år, så det var fortjent og godt å se at 
han fikk uttelling på SM.

I følge Nordstrand så tok for øvrig 
Gunstein sin fjerde 2. plass på rad.

Det var kun en til med 12 treff og det 
var Kurt, men med få innertreff misset han 
pallen med 2 innertreff i forhold til Tobias 

Sverre Brovoll med medalje og trofe etter seieren 
på grovfelten.

Fjorårsmesteren på grovfelten, Stein Heggen 
“nøyde” seg med V55 tittelen.
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Lillekvelland. Nils Thomas avanserte til 7. 
plass med en god finale på 11 treff.

For resten ble det ikke det helt store, 
men siden Stein var eneste V55 skytter i 
finalen, betød hans 8 treff lite til eller fra. 

Ellers så skjøt Anne-Lise Holstad godt, 
hun fikk 25/14 og vant kl. 3 medaljen. Hun 
hadde los på finale, men en uheldig 2/0 serie 
på kne satte en stopper for det.

Selv om Henrik var eneste kl. 4 som 
skjøt finalen så gikk medaljen til han som 
vant 30-skudden, med å være 4 innertreff 
bedre.

På finfelten var Jenny Aardalen vår 
eneste deltager i ER og hun vant suverent. 
Meget gode 30/20 ble fulgt opp av 11/3 i 
finalen. 

Våre juniorer fulgte opp, 30-skudden ga 
følgende rekke: Anders Madsen 30/21, Guro 
Hollund 30/18, Bjørn Tore Monsrud 29/16 
og Jonas Johansen 27/17. I tillegg skjøt 
Johanne Berg sin aller første konkurranse 
utenom laget. Det ble 10/0, med cal 22 i litt 
vind. I tillegg er nå felt engang noe ganske 
annet enn 15m, så med mer erfaring kom-
mer resultatene.

Guro har litt av et rykte som finaleskyt-
ter og hun leverte igjen, men Anders var 
med og bød opp til kamp. På kneholdet tok 

Guro føringen med 6/5 mot 6/4, men på 
liggholdet klinket Anders til med 6/6, mens 
Guro fikk 6/3. Dermed ble Anders mester 
med 12/10 mot Guros 12/8. 

Jonas skjøt også glimrende med 12/6 
og knep 3dje medalje. Bjørn Tore fikk ikke 
dreis på kneserien og det ble 9/6.Vi hadde 
også med en aspirant i Linnea Bugge Thorb-
jørnsen. Hun skjøt 11 treff.

I V73 var det nok en duell mellom 
Øivind Mørk og Oddbjørn Nyhagen. Øivind 
hadde taket på Oddbjørn med 30/17 mot 
29/21. I finalen skjøt begge 6/2 på første 
hold, men på siste hold snudde Oddbjørn 
stillingen med å skyte 5/3 mot Øivinds 4/1 
og dermed gikk tittelen til Oddbjørn.

I V65 skjøt Nils Hovde første serie 
i feil skive. Han fullførte med gode 23/9. 
Konkurransen var imidlertid ikke den hard-
este denne gang, så han vant 30-skudden og 
ble den eneste som stilte i finalen. Det ble 
forøvrig10/5 i finalen.

I sum så kan vi ikke si annet enn at 
dette var et meget godt mesterskap for oss. 
Vi fikk samlagsmesteren i alle klassene vi 
hadde deltagere i og tok i tillegg en klasse-
medalje. Da får det være greit at Nordstrand 
vant grovfeltens lagskyting med 4 treff. 

Jenny Aardalen som vant 15m ble også mester i 
ER på finfelten.

Også Anders Madsen har nå samlagstittelen både 
på 15m og finfelten. Dette gjelder J.
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Mesterskap
Kl. V55, 2-5 
1. Sverre Brovoll   ..........................41/6 Gylt  
4. Kurt Eirik Bekkevold   ................40/2 
7. Nils Thomas Valand   .................38/5 
8. Stein Heggen   ...........................36/2 
9. Lars Bugge   ..............................35/2 
11. Henrik Oppen   .........................32/2
V55 1 Stein Heggen................ 36/2 Sølv
ER 1 Jenny Aardalen............. 41/3 Nammo
J 1. Anders Madsen   ......... 42/10 Nammo 
 2. Guro Hollund   ............. 42/8 ungd.med 
 3. Jonas Johansen   ........ 39/6 ungd.med 
 4. Bjørn Tore Monsrud ..... 38/6 
V65 1 Nils Hovde .................... 33/5 Sølv
V73 1 Oddbjørn Nyhagen ....... 40/5 Sølv 
 2 Øivind Mørk .................. 40/3

Hovedskyting
Kl. 5 1. Sverre Brovoll   ............ 30/16 
 6. Kurt Eirik Bekkevold   ... 28/18 
 7. Nils Thomas Valand   ... 27/12 
 8. Lars Bugge   ................ 27/11 

 11. Magnus Bjerke   ......... 24/14 
 12. Eirik Kristiansen   ....... 24/12 
 15. Bjarne Muri   .............. 22/10 
 16. Tore Johansen   ......... 21/10
Kl. 4 2. Henrik Oppen ............... 27/2
Kl. 3  1. Anne-Lise Holstad ........ 25/14 Kl.med.
V55 1. Stein Heggen ............... 28/15 
 2. Arne Grøtting ............... 22/10
ASP  Linnea B.-Thorbjørnsen ... 11/1
ER 1. Jenny Aardalen ............ 30/20
J 1. Anders Madsen   .......... 30/21 
 2. Guro Hollund   .............. 30/18 
 3. Bjørn Tore Monsrud   ... 29/16 
 4. Jonas Johansen   ......... 27/17 
 6. Johanne Sofie Berg   ... 10/0 
V73  1. Øivind Mørk   ............... 30/17 
 2. Oddbjørn Nyhagen   .... 29/21
V65 1. Nils Hovde   ................. 23/9

Lag grovfelt       2. Oslo ....... 109/57 
Sverre Brovoll 30/16, Kurt Eirik Bekkevold 28/18, 
Lars Bugge 27/11 og Eirik Kristiansen 24/12.

Samlagsmester i V73 Oddbjørn Nyhagen. Samlagsmester i V65 Nils Hovde
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Viken II felt
Viken II ble arrangert i Rakkestad av 

Østfold skyttersamlag. Det var kort og godt 
et meget godt arrangement.  Alt gikk etter 
tidstabellen og smertefritt ellers. Værmes-
sig så satten en kraftig vind sitt preg på 
resultatene. De gjorde også noe “unormalt” i 
finalen med å ha korte hold: kne på C25 på 
ca. 190m og ligg på 1/4V på ca. 340m, men 
skytetidene var også korte: hhv 45s og 35 
s. Med nevnte vind så var det bare vinneren 
som skjøt 12 treff. Så det går an å gjøre noe 
slikt også.

Deltagelsen var på 346, noe opp fra 
i fjor. Vi hadde med 25 skyttere, nøyaktig 
samme antall som i fjor.

På grovfelten skjøt Kurt Eirik Bek-
kevold i første lag og satte standarden med å 
skyte 30 treff. I lag 8 skjøt de fleste av våre 
og det var den tidligere mesteren Stein Heg-
gen som skjøt best med 29 treff. 

Ellers ble det 1-2 treff for lite for 
finalegrensen viste seg å gå på 28 treff. 
Imidlertid kvalifiserte Arne Grøtting seg 
til V55 finalen med 27 treff. Samme antall 
hadde Sverre Brovoll og Henrik Oppen. På 

26 treff kom Lars Bugge og Nils Thomas 
Valand. Det var i hovedsak kneskytingen 
som sviktet denne gangen. Tore Johansen 
skjøt i nest siste lag og kom seg med til 
finalen med 28 treff. 

Henriks 27 treff ga 10. plass i kl. 4 
og beger. Beger ble det også på Anne-lise 
Holstad som skjøt gode 25 treff i kl. 3 og 
ble nr. 5.

I finalen skjøt Arne og Tore i de første 
lagene og de lyktes ikke. Arne mest fordi 
han ikke turte å stille nok ned, mens Tore 
måtte innrømme at skytingen ble for dårlig. 

Stein var i det nest siste laget med de 
som hadde 29 treff. Han skjøt en god finale 
på 11/3, det samme gjorde Odd Petter Nythe, 
Frogn og Drøbak og det ble omskyting om 
V55 tittelen. Der måtte Stein gi tapt. 40/3 
holdt til en god 5. plass i mesterskapet. 

Kurt skjøt naturlig nok i siste lag, sam-
men med 5 til på 30. Det var ikke spesielt 
mye god skyting i det laget og Kurt klarte 
seg greit med 10/2. Det ga 40/2 og 8. plass. 
Både Stein og Kurt tok stjerne.

Kurt Bekkevold (t.v) og Stein Heggen tok begge stjerne, Stein fikk også sølv veteranmedalje i V55.
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På finfelten hadde vi med fem juniorer 
og våre faste veteraner. Juniorene viste god 
laginnsats. Guro Hollund fylte med 30/18, 
Bjørn Tore Monsrud og Anders Madsen 
skjøt begge 29. Alle tre kom til finale. Jonas 
Johansen var rett bak finalegrensen med 28 
treff og Johanne Berg viste stor framgang og 
i sitt andre feltstevne ble 23 treff. 

I finalen skjøt Guro feilfrie 6/6 på kne, 
men liggserien satt ikke helt og det ble 
5/3. Anders fikk god klaff og skjøt 12/9 og 
dermed ble det delt 6. plass på de to. Bjørn 
Tore lyktes ikke helt og skjøt 9/5. Som sagt 
en flott laginnsats.

I V73 var Oddbjørn en av fire med 30 
treff, mens Øivind Mørk var en av tre med 
29 treff. I finalen snudde de om da Øivind 
skjøt flotte 12/7 og Oddbjørn 10/4. Det 
endte med at Øivind kom på pallen med 3. 
plass og Oddbjørn ble nr. 5. I V65 skjøt Nils 
Hovde 28/14 og ble nr. 13.

I lagskytingene ble begge våre lag godt 
plassert. Ungdommene ble nr. 3 med 88/58 
og med på laget var Guro, Bjørn Tore og 
Anders. Grovfeltlaget ble nr. 2 med 111 treff, 
5 treff bak Nordstrand. Med på laget var 
Kurt, Tore, Sverre og Lars.

I samlagsskytingene var Oslo suverene 
på grovfelten og vant med 18 treff. Kurt, 
Tore, Sverre og Lars og Eirik Kristiansen 
var med på 10-manns laget. Veteranlaget ble 
nr. 2 og de tapte seieren på rangering. Laget 
ble utgjort av Stein, Øivind og Oddbjørn. 
Ungdomslaget ble nr. 3, med på 6-manns 
laget var våre fire juniorer: Guro, Bjørn Tore, 
Anders og Jonas.

Vi hadde 9 som finalister og antall 
medaljer/stjerner ble 3 og vi tok 10 begre, 
tallene fra i fjor var ganske like med hhv 10, 
3 og 10. I fjor hadde vi imidlertid noen seire, 
så vi nådde ikke helt opp til fjoråret, men 
det var tett på og med ellers god laginnsats 
for vi si oss godt fornøyd med stevnet

Mesterskap
Kl. V55, 2-5 
5. Stein Heggen .............................40/3 Stjerne 
8. Kurt Eirik Bekkevold ..................40/2 Stjerne 
25. Tore Johansen .........................35/3 
31. Arne Grøtting ...........................34/1
V55 2. Stein Heggen...................40/3 Sølv 
 6. Arne Grøtting ...................34/1
 J 6. Guro Hollund ...................41/9 
 6. Anders Madsen ...............41/9 
 14. Bjørn Tore Monsrud .......38/5
V73 3. Øivind Mørk .....................41/7 
 5. Oddbjørn Nyhagen ..........40/4

Hovedskyting
Kl. 5 4. Kurt Eirik Bekkevold ........30/13 Beger 
 16. Tore Johansen ...............28/13 Beger 
 20. Sverre Brovoll ................27/14  
 24. Lars Bugge ....................26/19  
 25. Nils Thomas Valand ......26/13  
 40. Eirik Kristiansen.............23/9  
 42. Bjarne Muri ....................23/7 

 55. Magnus Bjerke ..............18/4
Kl. 4 10. Henrik Oppen ................27/9 Beger 
 41. Eirik Ahdell.....................19/1 
Kl. 3 5. Anne-Lise Holstad ...........25/10 Beger
V55 2. Stein Heggen...................29/16 Beger 
 5. Arne Grøtting ...................27/15 Beger
J 8. Guro Hollund ...................30/18 Beger 
 11. Bjørn Tore Monsrud .......29/22 Beger 
 15. Anders Madsen .............29/18 
 21. Jonas Johansen ............28/13 
 30. Johanne Berg ................23/11
V65 13. Nils Hovde .....................28/14
V73  3. Oddbjørn Nyhagen ..........30/20 Beger  
 6. Øivind Mørk .....................29/18 Beger

Lag grovfelt  2. Oslo Østre ......111/59 
Kurt Eirik Bekkevold 30/13, Tore Johansen 28/13, 
Sverre Brovoll 27/14 og Lars Bugge 26/19
Lag	finfelt	 3 Oslo Østre ......85/57 
Guro Hollund 30/18, Bjørn Tore Monsrud 29/22 
og Anders Madsen 29/18
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Terminliste
Dato  Begivenhet
6-7. april Ungdomssamling, Østre 
18. april Baneåpning, dameklubbens pokal, Åpningsfatene 1. avdeling
6. mai  Underavdelingenes Vandrepremie VI (Alle klasser)
10-12 mai Lerum Cup, fellestur
13. mai Damenes Pokal
25. mai Uttaksskyting 1 Hovedstadstevnet, Løvenskiold
28. mai Klubbmesterskap, stang og felthurtig, Asker
31. mai - 2. juni  NC 1. runde, Østlandet
3. juni  Dugnad Østrestevnet
6-8. juni Østrestevnet
10. juni Uttaksskyting 2 Hovedstadstevnet, Østre
12. juni Samlagsmesterskap stang og felthurtig, Asker
13-15 juni Viken II bane, Fet
19. juni Organisasjonsmedaljen / Oslomedaljen
22-23. juni Kanaltreffen, Telemark. Fellestur
24. juni Dugleikskruset (Dugleiksmerket alle klasser)
30. juli - 1. aug. NC 2. runde, Midt-Norge
2-10. aug. Landsskytterstevnet Oppdal
15-18. aug. Hovedstadsstevnet, København
19. aug. Østrecupen
22. aug. Klubbmesterskap bane
25. aug. Samlagsstevnet bane, Løvenskioldbanen
26. aug. Skarpskytterkruset, Erterkongens vandrekjede
30. aug. – 1. sept. NC 3. runde, Vestlandet
5. sep.  Baneavs, åpn.fat 2. avd, Vennskapspokalen, Vandrekjede kl.1
12. okt. Høstmanøver / Erterfesten
7. nov.  Generalforsamling
14. – 16. nov. Viken II 15m, Østre
26. nov. Ombudsmøtet, HV-Huset
28. nov. – 1. des. Østrestevnet 15m 

Det er normalt trening mandager og tirsdager i perioden mellom baneåpning og 
baneavslutning hvis ikke annet er angitt. Det er ikke organisert trening i juli. For 
treningstider jegertrening se under jegergruppa på hjemmesiden. 

Styret tar forbehold om endringer i denne terminlista. Mer detaljert og oppdatert 
terminliste vil du finne på mittDFS.



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 13. mars 2013

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Også feltskyttere ser frem 
til banesesongen.

Husk baneåpningen 18. april.


