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Til Oppdal for LS

Denne gang har vi en ny endring ifm  
Østre Posten. Avisen er ikke trykket hos 
BEO-Grafisk og Bjørn Johansen, men hos 
Allkopi. Det er en og alene prisen som er 
årsaken.Vi har absolutt ikke noe å utsette på 
jobben som BEO-Grafisk har utført, tvert i 
mot har servicen vært meget god. Men det 
koster mye å holde en klubbavis og selv om 
laget har vært villig til å ta den kostnaden, 
så må innsparinger tas hvis det er mulig. Vi 
får nå se hvordan dette vil fungere.

Til det sportslige så er halve baneseson-
gen unnagjort og vi har hatt skyttere overalt. 
Det har vært mange åpne stevner inkl. vårt 
eget, Norgescup, uttaksskytinger, cupskyt-
inger, Viken II og Stang- og felthurtigskyt-
inger. Siste del av mai og første del av juni 
er kanskje den travleste delen av sesongen. 
Godt er det da at klubbmesterskapet er 
flyttet til 22. august, enhver kunne gått i 
metning hvis vi også skulle arrangert KM.

Resultater kommer lengre bak i avisen, 
men noe må fremheves. Jenny Aardalen 
(ER) har hatt en fantastisk utvikling og har 
skutt 350 gang på gang og hun ble belønnet 
med Viken II medalje. På Viken II så tok 
Stein Heggen sin andre tittel i V55 og vi 
hadde 5 av 12 på Kongelaget og tok til slutt 
6 medaljer/stjerner.

Årets høydepunkt, landsskytterste-
vnet går i Oppdal. Det er 10 år siden sist 
og høydepunktene var da Bjørn Christian 
Olsens stjerne på bane, medalje på felt 
og finale i Stangskytingen. Videre ble det 
banemedalje på Jan Håkon Jørgensen og i 
sin nest siste sesong som klasseskytter ble 
det også banemedalje på Arne Grøtting. Det 
siste får være til inspirasjon for de av oss 
som er uten medalje. For ungdommenes ble 
Pia Kemp Eriksens finaleplass i J-felt beste 
prestasjon. Selv om vi har færre deltagere 
nå, så har vi et beretighet håp om topping av 
denne innsatsen.

Da gjenstår det bare å ønske en riktig 
God Sommer! Og lykke til i Oppdal!
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Styreleder
har ordet

Da er endelig sommeren her for fullt. 
Sola varmer godt, og selv om temperaturen 
ofte er godt over 20 grader, er det gledelig 
å se at mange velger å kle på seg en varm 
skytedress  å dra på stevner.  

Jeg for min del gjorde i år noe jeg 
aldri hadde trodd jeg skulle oppnå, nem-
lig å skyte et banestevne før Lars Bugge.  
Sammen med Arne Ånneland startet jeg 
banesesongen mens det fortsatt var snø og 
nesten minusgrader, langt fra slikt det er nå. 
Det gikk ikke så alle verst heller, men moro 
å vite at jeg var ute før Lars, som kanskje er 
den med flest skutte stevner de siste årene.

Men det er aktiviteten vår i helgene 
jeg vil trekke frem denne gangen. Mang 
en natt har jeg ligget og bekymret meg for 
aktiviteten på Østre. Det har vært få folk 
på trening, til tider kanskje glissent på 
pokalskytinger, men du verden hvor stor 
deltakelse vi har på åpne stevner. 

Vet det er mange som nedprioriterer 
både treninger og pokalskytinger, men 
sparer seg til stevner. Og det viser virkelig 
stevnerapportene som stadig kommer på 
epost. 

I år synes jeg det er ekstra mye god 
skyting, vi hevder oss stort både på 100m 
og 200m. Det føles som om Jenny kun har 
skutt 350 i år, det virker som om enten Arne 
Grøtting eller Stein Heggen vinner kl.V55, 
og at vi ofte har noen blant topp 5 i kl.3-5. 
Det synes jeg det står stor respekt av. 

Gledelig lesing for en leder å se alle de 
gode resultatene medlemmene har, både de 
ivrigeste og de på mer “hobbynivå”. Kjekt 

å se navn man ikke ser så ofte på resultatlis-
tene, og selv om noen melder overgang 
til andre lag, dukker det stadig opp nye 
skyttere i Østre. Velkommen skal dere være, 
håper dere er og blir tatt godt vare på.

I åpningstalen min på baneåpningen sa 
jeg at jeg skulle ønske vi fikk et rolig år i 
styret. Det er mye som har foregått de siste 
årene, og styret, og særlig eiendomsutval-
get, har lagt ned utallige timer for at dere 
medlemmer skal ha et godt og trygt sted å 
være. 

Det er mye å ta stilling til, og mye 
som skal passes på, både her og der. Nå ser 
det endelig ut til at vi får slappet av litt, og 
kan ha fokus på aktiviteten og ikke alt det 
utenomsportslige. 

Hyggelige å ha kortere styremøter, men 
gode diskusjoner og kort agenda. Ser ut til 
at vi nå får brukt litt tid på å forberede neste 
års sesong, og videre jobbing med rekrutter-
ing og aktivitet.

Tilslutt vil jeg si at jeg gleder meg til 
LS på Oppdal. Etter å ha vært borte fra 
LS noen år, ser jeg virkelig frem til å sette 
nesen mot Oppdal, og kose meg noen dager 
blant Østrefolk og skyttervenner. Tror det 
blir en fin uke, både på og utenfor banen. I 
år har jeg virkelig troa, i år blir det bra.

Ha en riktig god sommer så lenge, så 
ses vi på Oppdal. Lykke til på stevner, og 
nyt ferien.

Mvh
i 
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Fra 
minnenes
bok
Av Per Jorsett

På skyttertinget i 1977 ble det vedtatt 
at landsskytterstevnet skulle inneholde to 
veteranklasser med eget program. Veteran 
A for skyttere fra 65 til 72 år og Veteran B 
for skyttere over 72 år. I 1991 ble det så 
utvidet til tre veteranklasser: V73, V65 og 
V55 – den siste altså helt ny. Samtidig ble 
det innført feltmesterskap med samme klas-
seinndeling.

Når det gjelder Oslo Østres innsats i 
veterankonkurransene må vi først ta med 
at Kjell Haukedalen vant baneskytingen i 
V55 de to første årene. Senere har jo Arne 
Grøtting preget samme klasse med å vinne 

baneskytingen i 2007, 2008 og 2011. Han 
fikk også Presidentens pokal – til beste 
veteranskytter – de samme tre årene.

Ellers kan det jo være morsomt å nevne 
at Gunnar Dragsten fra Klæbu ble mester i 
sin klasse tre ganger på bane og to ganger 
i felt. I tillegg har han fem andreplasser og 
en tredjeplass. 11 ganger på “pallen” med 
andre ord. Olav Dalen fra Fåset har fire gull 
og tre sølv fra veteranmesterskapene.

Og – vi har altså Grøtting og Hauke-
dalen.

Veteranenes lille historie

For 60 år siden…….

•	 Oslo	Østre	fikk	i	1953	–	for	første	
gang	–	samlagsformann	(ved	Asbjørn	
Syvertsen),	og	det	var	ganske	be-
merkelsesverdig	i	og	med	at	det	hadde	
gått	hele	70	år	siden	stiftelsen.
Men	rett	skal	være	rett	–	O.	T	Myhre	fra	
Østre	var	formann	i	Folkevæbningssam-
lag	–	forløperen	til	samlaget	–	i	1891.

•	 Østre	Posten	kom	nå	annen	hver	
måned.	Intensjonen	var	at	Østre	Posten	
skulle	være	en	månedsavis,	men	fra	
1953	“kapitulerte”	redaksjonene	og	
måtte	innskrenke	utgivelsen	til	annenh-
ver	måned.

For 50 år siden…….

•	 Ungdommens	landsskytterste-
vne	ble	arrangert	for	første	gang	etter	et	
initiativ	fra	Oslo	Østre.	
Hans	Martin	Hagen	vant,	foran	Østres	
Ole-Jacob	Jorsett.	Bronsemedaljen	gikk	
til	Arne	Nordtømme,	etter	omskyting	
med	Kjell-Kristian	Rike,	Bygland	(senere	
Asker)	og	Jan-Erik	Olbergsveen,	Sør-
skogbygda.

Året	etter	ble	stevne	arrangert	på	Rena,	
men	så	var	det	slutt.
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Akershusserien
I forrige nummer skrev vi at to av våre 

lag skjøt seg frem til finalen. Det var 1. laget 
som har skutt i 1. divisjon og 3. laget som 
har skutt i 3. divisjon 

1.	laget	ble	nr.	4	i	finalen
1. laget kom seg til finalen med å bli 

nr. 3 i serien etter 4 seire. Det ble imidlertid 
ikke helt den store finalen for vårt lag, som 
skjøt noe poeng svakere enn i serien. De 
måtte ta til takke med siste plass, men var 
bare 1p etter Kisen II som ble nr. 3. 

Jørgen B. Elstad var imidlertid i slag og 
skjøt meget gode 448. Det var tangering av 
persen. 

Ellers er det verdt å nevne fra finalen 
at det måtte telles innertiere for å kåre vin-
neren da både Kisen I og Nordstrand I skjøt 
1784. Finalens beste skytter ble Rasmus 
Lillekvelland, Nordstrand som skjøt 450 
med Sauer. Forøvrig noe Øivind Enggrav 
presterte par år tilbake. 

1. Kisen I  ............................1784 70*
2. Nordstrand I ...................1784 65*
3. Kisen II ............................1770
4. Oslo Østre I ....................1769
Jørgen B. Elstad ............................448
Bjarne Muri  ...................................442
Helge Norberg ...............................441
Nils Thomas Valand ......................438

3.	laget	vant	finalen	
3. laget skjøt seg til finale med å 

komme på 2. plass i serien etter et 5 poengs 
tap mot Kisen III i siste runde. 

Lagleder Morten Musiol kom med 
følgende rapport fra finalen: «Kisen var vel 
kanskje favoritter ettersom de vant serien 
uten tap i noen av rundene, men det skulle 
vise seg å bli en jevn og spennende finale! 
Etter at 3 skyttere hadde skutt, så ledet Oslo 
Østre over Kisen med 6 sentrum! Høland/
Bjørkelangen og Rælingen falt litt av, så 

Bildetekst: 3. lagets seierslag i finalen, f.v Lagleder Morten Musiol med trofe, Heidi Grimstad, Arne 
Grøtting og ankermann Eirik Ahdell.
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fokuset ble å holde forspranget til Kisen. 
Eirik Ahdell var ankermann, og fikk 

opplyst på standplass om hvordan lagene lå 
an, men da Eirik begynte å skyte så det ikke 
ut som at han hadde tatt dette veldig inn 
over seg. Han skjøt seg fort til 294 med 9 
sentrum, noe som viste seg å holde til seier i 
finalen, 5 poeng foran Kisen!»

Sluttresultatet på 1158 var bare ett po-
eng unna lagets årsbeste, så det var en flott 
finale prestasjon. 

1. Oslo Østre III  .................1158 
2. Kisen III  ..........................1153 
3. Høland/Bjørkelangen.....1131 
4. Rælingen III ....................1120 

Eirik Ahdell .....................................294 
Arne Grøtting .................................292 
Heidi Grimstad ...............................286 
Morten Musiol ................................286

2. laget siste runde
Av andre resultater gjenstår det bare å 

ta med 2. lagets siste runde. Det var ikke så 
mye å berette om og det ble et klart tap.

Oslo Østre (2) ........1743 
Nordstrand (1) .......1779 
Bjarne Muri ......................446 
Fredrick Bjerke ................437 
Magnus Bjerke ................433 
Sverre Brovoll ..................427

Strøken parkeringsplass

Som mange sikkert la merke til så var parkeringsplassen strøken rett etter at den siste snøen forsvant. 
Det var Per Olsen sto bak denne flott jobben. Her er han i gang med å rydde i skråningen.
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Begivenhetene vi har å rapportere fra denne gang er Østlandsmesterskapene, Påskerally i 
Nord-Sverige, klubbmesterskap og samlagsmesterskap i Stang- og felthurtigskyting.

Østlandsmesterkap	-	finfelt
Østlandsmesterskapet i finfelt ble igjen 

arrangert av Vestre Trysil, som tok initia-
tivet og forpliktet seg til å arrangere stevnet 
de første tre årene. 

Dette var tredje året og våre deltagere 
kunne rapportere om ett meget godt arrange-
ment. Det brukes for øvrig nedskalerte LS-
figurer og de hadde et variert opplegg, blant 
annet med et dobbelthold på 2x6 skudd på 3 
min, J skjøt kne og ligg. 

Hvert samlag kan ha med 3 skyttere i 
hver klasse og Oslo stilte med fullt lag i J og 
V73, mens det bare var med en i ER og V65. 
Med unntak av Jan-Erik Foss, Østre Bærum 
i V73, så var alle fra vårt lag.

I J hadde vi en Anders Madsen i 
storslag. Det ble riktignok et tap så tidlig 
som på hold 2. Ett skudd Anders så, men 
han sto godt på videre og resten var av 
meget høy klasse. Han endte på 41/34, noe 
som holdt til en flott 3. plass og vi kan grat-
ulere han med medalje. Han var den i J som 
hadde desidert flest innertreff. 

De to andre skytterne var Guro Hollund 
og Bjørn Tore Monsrud. Guro skjøt gode 38 
treff og ble nr. 14. På Bjørn Tore ble det 26 
treff. Tapene kom i hovedsak på kneholdene.

Jenny Aardalen skjøt meget godt i ER. 
Hun tapte bare 1 treff og hadde godt med 
innertreff. Med 41/33 ble det en fin 12. plass. 

 V65 ble det 37. plass på Nils Hovde 
med 37 treff. I V73 skjøt både Øivind Mørk 
og Oddbjørn Nyhagen 39 treff. Øivind ble 
best rangert til 8. plass, Oddbjørn kom på 
10. plass. 

Siden lagskytingen må bestå av skyt-
tere fra alle ungdomsklassene, ble Oslo sist 
med 4 skyttere.

Oslos plasseringer: 
(ØB) – Østre Bærum
ER 12. Jenny Aardalen ..........41/33 Bronse 
J 3. Anders Madsen ............41/34 
 14. Guro Hollund..............38/17 
 29. Bjørn Tore Monsrud ...26/12
V65 18. Nils Hovde .................37/20
V73 8. Øivind Mørk .................39/29
 10. Oddbjørn Nyhagen ....39/25 
 15. Jan Erik Foss (ØB) ....34/15

Anders Madsen tok en sterk 2. plass i J, her avbil-
det med ØM-medaljen.



Østre Posten 1-138

Oslo plasseringer:
(N) – Nordstrand 
10. Gunstein Lauvrak (N) ...............38/18 Gavepr. 
13. Tobias Lillekvelland (N) ............38/16 Gavepr. 
31. Lars Bugge ..............................34/16 Gavepr. 
35. Kurt Erik Bekkevold .................34/10 Gavepr. 
53. Lars Rasmus Sandvik (N) .......32/9 
63. Sverre Brovoll ..........................31/8 
82. Tore Johansen .........................28/6 
100. Helene Farestveit ...................23/4

Opplegg 
Hold 1A:  1/8  200m  kne 45 sek
Hold 1B:  30/20  150m  kne 
Hold 2:  C20  209m  ligg 40 sek
Hold 3:  1/4V  369  kne 35 sek
Hold 4A: C40 432m  ligg 50 sek
Hold 4B: 1/3 480m  ligg
Hold 5:  B65 521m  kne 50 sek
Hold 6: Sirkel 345m  ligg 45 sek
Hold 7A: 13/40 237m kne 55 sek
Hold 7B: 1/7 277m  kne

ØM i grovfelt ble arrangert av Follo 
i Spydebergområdet og arrangementet var 
det ikke noe å si på. Det var et meget godt 
og variert opplegg med avstander fra 150 til 
520m. I forhold til maks avstander så var det 
fra 80m under til 40m over. Når vinden også 
var varierende, ble det en krevende løype 
hvor vinneren hadde 40 treff. 

Det ble ikke den store dagen for våre. 
Lars Bugge gjorde det best med 34 treff og 
31. plass. Lars hadde god tak på avstands-
bedømmelsen og hang godt med lenge, men 
på B65 på hold 5 ble det 1 treff. Det var 
vinden som drev ut serien og tok mer eller 
mindre hele laget. Den syntes å komme 
bakfra, men var nok mer i fra siden utover 
jordene. 

Kurt Eirik Bekkevold hadde også et 
godt tak på avstandsbedømmelsen, men fikk 
ikke taket på vindbedømmingen på hold 3 
og 4. Sammen med par dårlige avtrekk ble 
det 34 treff og 35. plass. 

Sverre Brovoll ble felt av de to siste 
dobbeltholdene, først ble avstanden bedømt 
feil og så surret han seg vekk med siktejus-
teringen og da hjalp det ikke at avstand og 
vind ble vurdert riktig. 

Tore Johansen kom inn på laget da Eirik 
Kristiansen valgte å trekke seg og han hadde 
små stunder hvor han nok ønsket at det ikke 
hadde skjedd. 

Så det var en skuffet gjeng som dro 
hjem, men det er ikke annet å gjøre enn å 
satse på nytt. Man må ha dagen og noe flaks 
for å lykkes på ØM. Det kan illustreres med 
at det er få skyttere som hevder seg helt i 
teten år etter år. Det er stort sett bare Roger 
Ottosen, Vestre Toten som imponerende er i 
teten stadig vekk.

I samlagsskytingen er Oslo ofte i tet, 
men det blir gjerne 2. eller 3. plass og nå 
ble det 3. plass. Lars og Kurt var tellende 
på laget sammen med Nordstrandsskytterne 
Gunstein Lauvrak, Tobias Lillekvelland og 
Lars Rasmus Sandvik. 

Lars Bugge ble vår beste i ØM på 31. plass.

Østlandsmesterskap - grovfelt
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I 2009 hadde vi med deltagere for 
første gang i Påskerally, siden har 2-4 skyt-
tere tatt turen. Lars Bugge og Kurt Eirik 
Bekkevold har vært med alle årene og i 
år fikk de med seg Sverre Brovoll og Tore 
Johansen.

Dag 1 – Pajala
Påskerally startet som vanlig i Pajala. 

Det var en solrik dag, men med noe vind. 
Kontrollen var hovedsaklig god både på 
avstand og vind, største feilvurdering var på 
10-20m og på ett og annet hold kunne nok 
vindvurderingen vært justert med ett knepp. 
Nå ga det seg ikke utslag i de største resul-
tatene. Tore, Lars og Sverre endte alle med 
33 treff. Kurt skjøt tidligere enn de andre og 
var litt mer uvenn med avstandene og endte 
på 31 treff. 

Kl. Elit 10. Tore Johansen ...........33/21 Gavepr. 
 11. Lars Bugge .................33/20 Gavepr. 
 14. Sverre Brovoll ............33/16 
 20. Kurt Erik Bekkevold ...31/10 

Opplegg 
Hold 1 1/7 300m Ligg
Hold 2 1/4 440m Ligg
Hold 3 L2 390m Ligg
Hold 4 C40 430m Ligg
Hold 5 1/8 rett 280m Kne
Hold 6 S20H 310m Ligg
Alle hold: 1 min klargjøring, 45 sek skytetid

Dag 2 - Juoksengi/Pello
Ny dag, noe lengre hold og en mer 

variabel vind. Lars skjøt igjen 33 treff, men 
plasseringen ble klart bedre og han endte på 
en 4. plass i klasse Elit. Det viste seg å bli 
beste enkeltplassering på hele runden. Vur-
deringene var gode bortsett fra undervurder-
ing av vinden på ett hold. Tore og Sverre var 
kanskje ikke så godt på med vurderingene 
som Lars og med litt dårlig skyting i tillegg, 
ble det 30 treff på begge. For Kurts del er 
det beste å si at han skjøt fullt på 3 hold, 
ellers kortsluttet avstandsbedømmelsen på 
ett par hold og resultatet ble 20 treff. 

Påskerally

“Møssan” ble innført i fjor og det er stor prestisje i å vinne den. På dag 1 må fjorårsvinner Lars Bugge 
(t.v) overrekke Møssan til dagens bestemann Tore Johansen.
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Kl. Elit 4. Lars Bugge ..................33/16 Gavepr. 
 15. Tore Johansen ...........30/8 
 16. Sverre Brovoll ............30/7 
 32. Kurt Erik Bekkevold ...20/8
Opplegg
Hold 1 Tønne 460m Ligg
Hold 2 B65 500m Ligg
Hold 3 1/6 rett 285m Kne
Hold 4 C25 280m Ligg
Hold 5 L1 275m Ligg
Hold 6 1/4 rett 385m Ligg
Alle hold: 1 min klargjøring, 45 sek skytetid

Dag 3 – Övertorneå
Igjen ble holdene noe lengre og med 

økt vind ble det en meget tøff dag i felten. 
Våre skyttere kunne konstatere at dette ble 
en av hardeste løypene de har erfart, inkl 
ØM. Alle hold var over maks, i spissen var 
C20 i vind på kne på ca. 250m. Vinden lå 
hovedsaklig på 5-6 m/s. Det var imidlertid 
ikke styrken som var problemet, men snar-
ere retningen. Det kan illustreres med hold 
2 - Tønna og hold 5 - L3. Hovedretningen 
var forfra, men noe i fra sidene. Vinden på 

Tønna ble bedømt til 6-7 knepp, med unntak 
av Kurt som nøyde seg med to og han kunne 
se i kikkerten at han hadde rett. Dermed røk 
Lars, Tore og Sverre med hhv 0, 0 og 2 treff. 
På hold 5 syntes det som om vinden hadde 
samme vinkel inn mot skivene og det ble 
justert 3 knepp. Nå var 6-7 hadde vært riktig. 
Lars ble ren igjen og Kurt bommet også. 
Sverre og Tore var helt perfekt i høyden 
med skuddene i den bredeste delen (det 
justeres gjerne opp 3-4 knepp ekstra på L-
figurene) og de berget inn hhv. 4 og 3 treff. 

Ellers må det nevnes at Kurt og Lars 
klarte seg bemerkelsesverdig godt på 
kneholdet med 5 treff. Sverre var nesten like 
god med 4, mens Tore slet. Sverre ble vår 
beste som den eneste med treff på alle hold.

I forhold til svenskene så slet de også 
med L3 og kneholdet, selv om skyter sit-
tende. Det var i hovedsak Tønna som kan 
sies å være “tabben”. Trøsten for være at av-
standene igjen ble bedømt rimelig greit, om 
ikke på meteren hele tiden, men i hvertfall 
slik at det skal være mulig å treffe. Og så 
ble det en god etterutdanning for bedøm-
ming av retning og virkningsgrad av vind. 

Etter dag 2 kunne Lars Bugge førnøyd legge 
hendene på Møssan igjen.

Det er ikke bare prestisje, men også stor moro 
knyttet til Møssan og dag 3 vant  Sverre Brovoll.
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Kl. Elit 13. Sverre Brovoll ............28/11 
 14. Kurt Erik Bekkevold ...28/6 
 21. Lars Bugge ................23/5 
 29. Tore Johansen ...........20/3
Opplegg
Hold 1 1/7 300m Ligg
Hold 2 Tønne 480m Ligg
Hold 3 S20H 315m Ligg
Hold 4 C20 250m Kne
Hold 5 L3 525m Ligg
Hold 6 C40 420m Ligg
Alle hold: 2 min klargjøring, 45 sek skytetid, 
med unntak av hold 1 med 50 sek.

Dag 4 – Niemis
Niemis er kjent for å ha de lengste 

holdene og de bygget opp om ryktet med 
å ha en gjennomsnitts avstand på 468m. 
Imidlertid var holdene noenlunde på eller 
under maks og det var så lite vind som det 
er mulig å få på denne tiden. I høyden var 
det 1-2 knepp på den lille trekken som var, 
så det gikk fint an å skyte godt.

Avstandsbedømmelsen var igjen god, 
men det ble ett og annet dårlig skudd og 
noen skjeve serier. Lars og Kurt klarte seg 
best med 34 treff på begge og gode plas-
seringer. Sverre og Tore hadde noen flere 

dårlige skudd og begge endte på 30 treff. 
Stevnet hadde også en lagskyting med 

3-mannslag. Laget ble bestemt ved trekning 
og bestående av Lars, Kurt og Tore som tok 
3. plass med 98 treff. 

Kl. Elit 7. Lars Bugge ..................34/19 Gavepr. 
 9. Kurt Erik Bekkevold .....34/16 Gavepr.  
 23. Sverre Brovoll ............30/14 
 24. Tore Johansen ...........30/8.
Opplegg
Hold 1 C50 440m Ligg
Hold 2 1/4 375m Ligg
Hold 3 1/3 480m Ligg
Hold 4 Tønne 454m Kne
Hold 5 B100 545m Ligg
Hold 6 B65 540m Ligg
Alle hold: 2 min klargjøring, 45 sek skytetid, 
med unntak av hold 6 med 40 sek.

Oppsummert
Våre konkluderte på nytt at Påskerally 

ble en flott og lærerik opplevelse. Ellers skal 
arrangørene vurdere månedsskiftet mars/
april som fast tidspunkt, uavhengig av påske. 
Da blir det ett stevne fredag og søndag og to 
på lørdag. Da drar kansje flere.

Lars Bugge ble kåret til bestemann over alle 
stevnene og får beholde Møssan til neste gang.

Kurt Eirik Bekkevold fikk en treg start, men kom 
sterkere utover helgen.
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KM Stang- og felthurtigskyting
Klubbmesterskapet ble skutt på Askers 

flotte anlegg. Oppslutningen var noe laber, 
med sykdomsforfall fra noen forhåndsfavor-
itter som noe av årsaken.  

Stangsskyting
Stangskytingen ble skutt først. Hold 1 var en 
240m skive simulert ned til 205m og hold 
2 var på 150m. Altså et ganske krevende 
opplegg. 

Henrik Oppen, en av favorittene, la ut 
i ett godt tempo, men innskytingen var for 
dårlig og hele serien satt rett til venstre for 
figuren. Arne Ånneland erfarte at det kan 
være greit å prøve dette oftere enn LS, men 
de 6 skuddene han fikk ut var sikre. Ellers 
gikk det ganske rolig for resten, som satset 
på 11 skudd. Med noen bom så endte det 
med en på 8, tre på 9 og Kurt Eirik Bekkev-
old i tet med 10 treff. 

Før hold 2 ble rekkefølgen stokket om 
slik at bestemann skjøt til slutt. Henrik fikk 
revansjert seg noe, men han var ikke helt 
fornøyd med 9. Arne trøblet noe mer, men 
med 5 treff passerte han Henrik. Tore Johan-
sen og Lars Bugge hadde ikke tempo til mer 
enn 11 skudd og med to bom så skjøt begge 
9. Lars ledet da på 18 treff før Arne Grøtting 

la i vei. Tempoet ble det samme, men han 
var hakket mer treffsikker og sikret seg 
medalje med 10 treff. Neste mann og siste 
med utgangspunkt 9 treff var Sverre Brovoll. 
Her kom dagens beste serie. Riktignok ble 
det to bom, men tempoet var så høyt at det 
ble meget gode 14 treff og han la skikkelig 
press på Kurt som måtte ha 13 for å vinne 
(med likt antall treff rangeres det på lang-
holdet). Kurt prøvde, men fikk ikke flyten til 
å dra opp tempoet og treffsikkerheten. Det 
endte på 11 treff. Dermed vant Sverre foran 
Kurt, mens bronsen gikk til Arne G. 

Felthurtigskyting
I felthurtigskytingen skjøt alle en innle-
dende runde hvor de fire beste gikk til finale. 
Med ingen feilfrie gjennomføringer så gikk 
det ikke spesielt fort unna. Kurt var raskest 
med 12,64 og ble satt opp i semifinalen mot 
Henrik som ble nr. 4 med 13,34. Tore og 
Sverre utgjorde den andre semifinalen etter 
tider på hhv. 12,76 og 15,15. 

Dessverre virket ikke begge skivene 
så det ble ikke skutt rene dueller videre, så 
i semi- og finalene fikk den med beste tid 
velge hvem som skulle skyte først. I første 
semifinale åpnet Henrik med 13,82. Kurt 

Medaljevinnere i Stangskytingen. F.v bronsevinner Arne Grøtting, klubbmester Sverre Brovoll og søv-
vinner Kurt Eirik Bekkevold.
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Stangskyting
1. Sverre Brovoll ................9+14 23 Gylt 
2. Kurt Eirik Bekkevold ......10+11 21 Sølv 
3. Arne Grøtting .................9+10 19 Bronse 
4. Lars Bugge ....................9+9 18  
5. Tore Johansen ...............8+9 17  
6. Arne Ånneland ...............6+5 11  
7. Henrik Oppen ................0+9 9

Felthurtigskyting
Finale (best av 3)  
Kurt Eirik Bekkevold ...... 10,80 10,66 Gylt  
Tore Johansen ............... *** 12,78 Sølv

Bronsefinale 
Sverre Brovoll ................ 12,19  Bronse 
Henrik Oppen ................ 12,77
Semifinaler 
Sverre Brovoll ................ *** 
Tore Johansen ............... 12,78

Kurt Eirik Bekkevold ...... 10,46 
Henrik Oppen ................ 13,82
Innledende skyting 
Kurt Eirik Bekkevold ...... 10,64 
Tore Johansen ............... 12,76 
Sverre Brovoll ................ 15,15 
Henrik Oppen ................ 17,34 
Arne Grøtting ................. 18,78 
Lars Bugge .................... 20,58 
Arne Ånneland ............... ***

satset hardt, men fikk en bom og safet så inn 
til 10,46. I neste semifinale feilet Sverre og 
Tore kunne greit safe inn 12,78. 

I bronsefinalen ble tett mellom Sverre 
og Henrik. Sverre åpnet, det ble bom og 
12,19. Henrik hadde lik utvikling, men endte 
på 12,77. Dermed gikk bronsen til Sverre. 
Finalen ble skutt som best av tre. Tore åpnet 
og feilet i første forsøk. Kurt satset igjen 
hardt, men med bom ble det 10,80. I andre 
forsøk fikk Tore det bedre til og fikk tiden 

11,44. Kurt kopierte sitt første forsøk, endte 
på 10,66 og tok en grei seier. 

Oppsummert
Litt synd at vi ikke var flere. Vi får satse på 
flere neste år. Det er virkelig moro å skyte 
på et slikt flott anlegg og bedre trening før 
LS er det ikke mulig å få. Alle var enige 
om at dette er en klart bedre løsning, enn å 
mekke til 100m på Østre.

Bronsevinner 
Sverre Brovoll 
(t.v) og sølv-
vinner Tore 
Johansen bærer 
klubbmester i 
felthurtigskytin-
gen, Kurt Eirik 
Bekkevold på 
gullstol. På dis-
playet til høyre 
sees tidene som 
skivene falt ned 
på i siste runden.
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SM Stang- og felthurtigskyting
16 skyttere møtte opp til årets SM i 

Stang- og felthurtigskyting, som ble ar-
rangert i Asker anlegg. Vi hadde med fem 
skyttere, skuffende få og dessverre kan vi si 
det samme om resultatene. 

Stangsskyting 
Best gikk det i Stangskytingen. Etter hold 1 
holdt Sverre Brovoll, Tore Johansen og Kurt 
Eirik Bekkevold hhv plassene 3, 4 og delt 5, 
etter 10, 9 og 8 treff. De var med i med-
aljekampen, men på etterskudd i forhold til 
tittelen. 

Hold 2 ble skutt i rangert rekkefølge. 
Kurt skjøt 6te sist, men fikk heller ikke flyt 
denne gang og skjøt 9 treff. Det holdt imi-
dlertid til ledelse, så skjøt Gunstein Lauvrak, 
Nordstrand seg til delt ledelse med Kurt, før 
det var Tores tur. 

Tore har tempoet til 11 skudd og med 
god treffsikkerhet ble det 10 treff og ledelse. 
Sverre hadde et betraktelig høyere tempo, 
men treffsikkerheten holdt ikke følge og 
med 9 treff gikk han inn bak Tore. Når de to 
gjenstående skjøt godt så ble det 3. medalje 
til Tore, noe han var meget godt fornøyd 
med. 

Vinner ble Arild Lohrbauer, Østre 
Bærums med 22 treff, som forsvarte fjorårs-
seieren og nr. 2 Eirik Reksten, Skarpskytten 
med 21 treff.

Når det gjelder våre to andre deltagere 
så tok Henrik Oppen 10. plass med 12 treff, 
etter å ha skutt en skjev serie på hold som 
ga kun 1 treff. Arne Ånneland ble nr. 11 
med 11 treff.

Felthurtigskyting 
I felthurtigskytingen hadde vi flere gode 
kandidater, men det er lite å referere fra. Det 
var kun Sverre og Henrik som fikk tellende 
tid. Tross noen bom gikk de videre til 1/4-
finalene, men der var de to de eneste som 

ikke fikk ned alle figurene, så det endte der. 
Finalen endte opp med to ganske 

overraskende deltagere i Ola Rabben Bøe, 
Skarpskytten og Ketil Sundal, Nordstrand. I 
best av tre oppgjøret vant de først en runde 
hver, så avgjorde Ola på en spektakulær 
måte, første skudd gikk av i grusen i det 
sikringen ble tatt av, men han lot seg ikke 
påvirke og smalt ned de tre skivene i stort 
tempo etter det. Bronsefinale ble vunnet av 
Lars Johan S Hereid, Skarpskytten.  

Oppsummert
Dermed ble det faktisk 6 ulike medaljevin-
nere, noe som gledet samlagsformann Helge 
Lillekvelland (Nordstrand), som meget 
prisverdig holdt premieutdeling rett etter 
skytingen var ferdig. 

En fin og verdig avslutning av mester-
skapet, slikt har ikke hurtigskytingsgjengen 
vært bortskjemt med. Det er synd at delta-
gelsen ikke var bedre, men de som deltok 
hadde det moro.

Kanskje ikke noen bombe, men litt overraskende 
var Tore Johansens  medalje i Stangskytingen.
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Stangskyting 
ØB -Østre Bærum. S-Skarpskytten

Hold 1: Avstand 200m - ¼ figur simulert til 240m 
Hold 2: Avstand 150m Småen

1. Arild Lohrbauer, ØB (AG3) .....12+10 22 Gylt  
2. Eirik Reksten, S  (5) ..............10+11 21 Sølv  
3. Tore Johansen (5) .................  9+10 19 Sølv 
4. Sverre Brovoll (5) ...................10+8 18 
5. Kurt Eirik Bekkevold (5) .........  8+9 17  
10. Henrik Oppen (4) .................  1+11 12 
11. Arne Ånneland (V55 ) ...........  6+5 11 

Felthurtigskyting
Hold 1: Avstand 120m – Småen, Hold 2: Avstand 
150m – Småen, Hold 3: Avstand 200m - ¼ figur
4. Sverre Brovoll (5) .................. 15,65 
8. Henrik Oppen (4) .................. 20,39 
Arne Ånneland (V55)  ............... ***  
Kurt Eirik Bekkevold (5) ............ ***  
Tore Johansen (5) ..................... *** 
¼-finaler:  
Sverre Brovoll  .......................... *** Utslått 
Henrik Oppen ........................... *** Utslått

Medaljevinnere: 
Ola Rabben Bøe, Skarpskytten  Gylt 
Ketil Sundal, Nordstrand   Sølv 
Lars Johan S Hereid, Skarpskytten  Sølv

Sverre Brovoll ble vår beste i felthurtigskytin-
gen, men han var skuffet over innsatsen i begge 
øvelsene.

Elektronikk på LS-felten

I mai år inngikk Forsvarets logistikk organisasjon og Kongsberg Target System (tidkl. KME) avtale 
om innkjøp av elektronikk til feltskytingen på LS. De første leveransene blir til finfelten og felthurtig-
skytingen og det skal være klart til Sandnes neste år. Leveransene til grovfelten og Stangskytingen 
skal tas i bruk på Lesja i 2015. 

For Stang- og felthurtigskytingen blir dette en erstatning for eksisterende løsning. For både fin- og 
grovfelten er planen at det blir skyting fra 3 standplasser med to hold på hver (minneskytingen + 
5 felthold). Finfelten vil ha 6 skiver og grovfelten 10. Maks avstand på grovfelten vil bli 400-450m. 
Det blir definitivt mer spennende å være publikum, som kan følge med på skytingen underveis 
og ikke minst så slipper en protestene og tvilen, når det blir anvist 5/5. Det vil være lærerikt for 
skytterne å se hvor skuddene satt. Men, spøkefullt sagt, det blir mindre å spekulere om i campen 
på kveldene når en har fakta på bordet. Ganske sikkert er det at skytterne har noen overraskelser i 
vente. Erfaringen fra de som har skutt feltskyting i Sverige, hvor en kan bruke kikkert, er at seriene 
og enkeltskudd kan sitte helt annerledes enn det man forventer. Spennende utvikling er det 
uansett og dette blir nok et pluss for LS arrangementet.



Østre Posten 1-1316

Vårens portrett - GUNLAUG NESSE

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Jeg var 45 år da jeg skjøt mitt første stevne.

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
 Jeg kom i kontakt med Oslo Østre gjennom 
ungene     

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Jeg har skutt ca 150 22 skudd, 50 
hagleskudd (lerduebane) og 1 6,5 skudd  i 
løpet av 2 år (red.anm åpningsskuddet ifm 
baneåpningen i 2011, forøvrig en 10er)      

Har du noen gang drømt om å bli skyt-
terkonge?
Nei

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Svært liten erfaring, så da må det jo bli 
hjemmebane!

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Har drevet aktivt med minigolf. Har hvert 
på landslaget i 4 år i min ungdom. 

Hva slags musikk hører du på?
Liker det meste,bare jeg slipper tekno 
musikk og Elvis.. 

Hva er din favoritt mat?
Raspeball og salt kjøtt .

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
En mann, som kan legge igjen mobilen og 
ladepressa hjemme!!

Hva er ditt beste LS-minne?
Det må være LS i Voss da Magnus klarte 
medalje.

Gunlaug Nesse ble engasjert i Østre når sønnene 
Magnus og Fredrick Nesse Bjerke begynte å skyte for 
Østre. Gunlaug er ikke bare en ivrig og støttende mor, 
hun har også tatt ansvar for drift av kjøkkentjenesten. 

Og hun har gjort en utmerket innsats. Fra både 
å organisere og delta i kjøkkentjenesten ifm alle våre 
store stevner de siste årene, det være seg Norgescup, 
Viken II 15m og Østrestevnene, til å stille opp på tren-
ingskvelder. 

Det førstnevnte er nødvendig service og inntek-
tskilde, mens det sistnevnte er viktig for samholdet og 
det sosiale i laget.
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Norgescup 1. runde
Årets første runde av Norgescupen ble 

arrangert av Kongsberg, Styrvoll og Rollag 
og Veggli (RoV). Nytt av året er at det ikke 
gis egne Norgescuppoeng, men at man rett 
og slett bare legger sammen poengsummene 
som skytes. De fem beste av 8 stevner + det 
siste stevnet er tellende.

Laget arrangerte en fellestur med to 
stevner lørdag, ett søndag og overnatting 
i Kongsberg. Oppslutningen ble god med 
11 skyttere, med noen som av ulike årsaker 
kjørte egne opplegg hadde vi en tropp på 17 
skyttere.

Best av våre sammenlagt ble Nils 
Thomas Valand, som skjøt jevnt godt med 
resultatene 342-345-344 og er på en god 
27. plass med 1031. Det er Nils Thomas 
som har hatt de beste plasseringene i åpne 
stevner, så det var langt fra overraskende 
at han ble vår beste. Beste plassering kom i 
Styrvoll hvor 245/344 ga 27. plass. Det ble 
poenget bedre i Rollag og Veggli, men der 
ga 247/345 en 28. plass. Det var kneskyt-

ingen som voldet mest problemer. På disse 
to stevnene kom hhv 4 og 3 av tapene på 
25-skudden på kne. 

Vår nest beste er Lars Bugge på 54. 
plass. Lars skjøt Kongsberg først og var 
skuffet etter 338, men så tok det seg opp. 
Beste plassering kom i Styrvoll med 32. 
plass etter 245/344, her ble det faktisk tap 
på alle seriene. Hos RoV ble det poenget 
svakere og 58. plass.  Magnus Bjerke åpnet 
noe labert til han å være i Styrvoll med 337, 
så ble det bedre med 243/342 i RoV og i 
Kongsberg fikk han en fin 29. plass etter 
244/344. 

Hvis vi ser i forhold til det gamle sys-
temet hvor de 50 beste fikk poeng, så har vi 
Bjarne Muri inne på topp 50 i Styrvoll hvor 
det ble 37. plass etter 245/344. Best skjøt 
han imidlertid i Styrvoll hvor han hadde los 
på en topp-10 plassering, men etter å ha kun 
tapt 3p før liggende på grunnlag så skyter 
han en innertier i feil skive. Han fullfører 
med 100 på omgangen og ender på 337. 

Nils Thomas Valand er vår beste sammenlagt etter 
1. runde. Han ligger på en 27. plass.

Lars Bugge er vår nest beste sammenlagt. Han 
ligger på 54. plass.
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Videre ble Helge Norberg nr. 42 i Styrvoll 
med 245/343. Han fikk også et 40-resultat 
i RoV med 242/341. Helge sliter noe på 
ligg og tapte 4p begge steder.  I Kongsberg 
ble det fattige 105 etter en forkiling av den 
virkelige solide sorten, som oppsto etter 
første skudd på kne.

Ellers var Kurt Eirik Bekkevold 
jevnheten selv og hadde ligget godt an hvis 
det var premie til jevneste skytter. Han fikk 
resultatene 340-339-341. Han var noenlunde 
fornøyd med det for det var mye stang-ut 
og prestasjonene bak føltes greie. Tore 
Johansen fikk en fin oppmuntring i RoV 
med 243/343, som er hans beste NC resultat 
noensinne og beste resultat på en god stund. 
Jens-Kristian Larsen skjøt også jevnt, men 
var neppe helt fornøyd med helgen etter 
resultatene 337-342-340. 

Fredrick Bjerke var like jevn som Kurt 
med resultatene 339-337-338. 25-skuddene 
var fine, men det røk en del poeng på 
omgangene. Det er mulig at han begynner 
å merke at det er vanskelig å få trent på 
grunn av all ettermiddag-/kveldsjobbingen. 
Per Arve Strømstad og Eirik Kristiansen har 
knapt skutt noe 6,5 før disse stevnene. Det 
merket de, men begge fikk til et godt stevne. 
Per Arve med 240/339 i Kongsberg og Eirik 
med 242/340 i RoV. Henrik Oppen har også 

fått trent lite i det siste, men han var likevel 
neppe fornøyd med sin skyting hvor 333 ble 
beste resultat.

For de andre klassene regnes disse 
stevnene som vanlig åpne stevner.

I V55 hadde vi med en trio. De tok med 
seg to seire. Den ene gikk til Arne Grøtting 
som skjøt 247/347 i RoV, Stein Heggen tok 
4. plassen samme sted med 246/344. Den 
andre gikk til Stein som delte seieren i Styr-
voll etter 247/346. Her ble Arne nr. 6 med 
246/345. I Kongsberg skjøt begge 345. Det 
ga 3. og 4.plass, med Stein som best rangert. 
Arne Ånneland var tredje V55 skytter. Han 
skjøt best i Kongsberg hvor det ble 17. plass 
etter 242/340. 

På 100m deltok Jenny Aardalen (ER) 
og Linnea Bugge Thorbjørnsen (ASP). Jen-
ny skjøt meget godt forrige helg og fulgte 
opp med et nytt 350 resultat. Det skjedde i 
RoV. Hun hadde 23 innertiere og ble rangert 
til den litt bitre 4. plassen. I tillegg skjøt hun 
i Kongsberg hvor det ble gode 249/347 og 
31. plass. 

Linnea kom strålende fornøyd ut fra 
standplass i Styrvoll og en stolt far Lars 
kunne se at hun skjøt hele 247 og perset 
med 8p. Hos RoV fulgte hun opp med 
meget gode 241, etter å ha tapt noen poeng 
på skjeve serier i starten. 

Steing Heggen vant V55 i Styrvoll. Linnea Bugge Thorbjørnsen ver meget glad for 
247 og ny klar pers i Styrvoll.
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Styrvoll
Kl. 3-5  27. Nils Thomas Valand...............344 
 32. Lars Bugge ............................344 
 42. Helge Norberg .......................343 
 91. Kurt Eirik Bekkevold ..............341 
 108. Jens-Kristian Larsen ............340 
 170. Fredrick Bjerke ....................338 
 180. Bjarne Muri ..........................337 
 182. Magnus Bjerke ....................337 
 210. Per Arve Strømstad .............336 
V55  1. Stein Heggen ...........................346 
 6. Arne Grøtting ...........................345 
 31. Arne Ånneland .......................335
Kl. 5 30. Helge Norberg .....................245 
 32. Nils Thomas Valand .............245 
 40. Lars Bugge ..........................245 
 69. Fredrick Bjerke ....................243 
 128. Jens-Kristian Larsen ..........241 
 133. Kurt Eirik Bekkevold ..........241 
 153. Magnus Bjerke...................240 
 216. Per Arve Strømstad ...........238 
 218. Bjarne Muri ........................237 
 244. Tore Johansen ...................235 
 266. Eirik Kristiansen .................233
Kl. 4  95. Henrik Oppen ......................216
V55  4. Stein Heggen .........................247 
 5. Arne Grøtting .........................246 
 18. Arne Ånneland .....................242
ASP  Linnea Bugge-Thorbjørnsen  .....247

Rollag og Veggli
Kl. 3-5 28. Nils Thomas Valand ..............345 
 37. Bjarne Muri ...........................344 
 57. Tore Johansen ......................343 
 58. Lars Bugge ...........................343 
 69. Jens-Kristian Larsen .............342 
 92. Magnus Bjerke ......................342 
 108. Helge Norberg ....................341 
 155. Eirik Kristiansen ..................340 
 162. Kurt Eirik Bekkevold ............339 
 234. Fredrick Bjerke ....................337 
 307. Henrik Oppen......................332 

 313. Per Arve Strømstad ............331
V55 1. Arne Grøtting ..........................347 
 4. Stein Heggen ..........................344 
 28. Arne Ånneland ......................339
ER  4. Jenny Aardalen .......................350
Kl. 5 14. Nils Thomas Valand .............247 
 36. Bjarne Muri ..........................245 
 45. Lars Bugge ..........................245 
 57. Jens-Kristian Larsen ............244 
 87. Tore Johansen .....................243 
 101. Magnus Bjerke...................243 
 118. Helge Norberg ...................242 
 127. Fredrick Bjerke ..................242 
 138. Eirik Kristiansen .................242 
 170. Kurt Eirik Bekkevold ..........240 
 259. Per Arve Strømstad ...........235
Kl. 4 59. Henrik Oppen ......................233
V55 2. Arne Grøtting .........................247 
 3. Stein Heggen .........................246 
 34. Arne Ånneland .....................241
ASP  Linnea Bugge-Thorbjørnsen ......241
ER  7. Jenny Aardalen ......................250

Kongsberg
Kl. 3-5 29. Magnus Bjerke ......................344 
 63. Nils Thomas Valand ..............342 
 109. Kurt Eirik Bekkevold ............340 
 113. Bjarne Muri ..........................339 
 118. Tore Johansen ....................339 
 119. Per Arve Strømstad .............339 
 126. Fredrick Bjerke ....................339 
 154. Lars Bugge .........................338 
 185. Jens-Kristian Larsen ...........337 
 242. Henrik Oppen......................333 
V55 3. Stein Heggen ..........................345  
 4. Arne Grøtting ..........................345 
 17. Arne Ånneland ......................340
ER  31. Jenny Aardalen .....................347
Kl. 5 37. Magnus Bjerke.....................244  
 83. Nils Thomas Valand .............242 
 109. Fredrick Bjerke ..................241  
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Veterancup
1. runde - grei seier
Veteranlaget vårt var først ute i årets cup-
skytinger. De tok i mot Ringerike på Østre. 
Med jevn god skyting ble det en grei seier.

Oslo Østre 1040 - Ringerike 1012
Oddbjørn Nyhagen ........................348 
Øivind Mørk ...................................347  
Nils Hovde .....................................345

2. runde - dramatisk seier
Veteranene dro til Jondalen for 2. runde. 
Derfra kom følgende nøkterne rapport:

“Det ble jevnere enn vi hadde godt av. Men 
det klarte seg.”
Det måtte faktisk rangering til for å skille 
lagene. Vårt lag vant da med å ha 64 inner-
tiere mot Jondalens 60.

Oslo Østre 1042 - Jondalen 1042
Oddbjørn Nyhagen ........................349 
Øivind Mørk ...................................348  
Nils Hovde .....................................345

Østlandscup - ungdom
Vi har meldt på lag i Østlandscupen for 

ungdom, men som mange har fått med seg, 
det er ikke så mange som er aktive. 

Det betyr at alle må stille opp. Når vi 
da fikk noen forfall til 1. runde, inntraff det 
fortvilende at vi ikke kunne stille lag. 

Motstanderen fikk walk over, mens vårt 
lag gikk over til B-cupen. Vi har noen yngre 

skyttere på gang, men det er for tidlig å sette 
de inn på lagskyting. 

Det er leit at det blir slik, å trekke seg 
går også utover andre lag i cupen. Men, vi 
har nå engang havnet i denne situasjonen.  
Det er ikke annet å gjøre enn ta tak og satse 
på å bygge opp et nytt ungdomslag. 

Cupskytinger

 123. Jens-Kristian Larsen ..........241 
 126. Kurt Eirik Bekkevold ..........241 
 135. Tore Johansen ...................240 
 143. Per Arve Strømstad ...........240 
 146. Lars Bugge ........................240 
 154. Bjarne Muri ........................239 
 289. Eirik Kristiansen .................229 
 299. Helge Norberg ...................105
Kl. 4 34. Henrik Oppen ......................235
V55 2. Arne Grøtting .........................247 
 7. Stein Heggen .........................245 
 21. Arne Ånneland .....................242
ER  26. Jenny Aardalen ....................249

Sammenlagt: Kongsb.-RoV-Styrvoll  

27. Nils Thomas Valand .... 342-345-344 1031 
54. Lars Bugge ................. 338-343-344 1025 
69. Magnus Bjerke ........... 344-342-337 1023 
91. Kurt Eirik Bekkevold ... 340-339-341 1020 
91. Bjarne Muri ................. 339-344-337 1020 
97. Jens-Kristian Larsen ... 337-342-340 1019 
135. Fredrick Bjerke .......... 339-337-338 1014 
186. Per Arve Strømstad .. 339-331-336 1006 
301. Tore Johansen .......... 339-343-235 917 
329. Henrik Oppen ........... 333-332-216 881 
350. Eirik Kristiansen ........ 229-340-233 802 
351. Helge Norberg .......... 105-341-343 789
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Oslo mot Indre Østfold da Oslo Østre 
innba til cupkveld. Matchene var Oslo Østre 
1 - Eidsberg og Oslo Østre 2 - Trøgstad.  

1. laget var klare favoritter mot Eids-
berg og når en av Eidsberg skyttere i tillegg 
fikk problemer med løp/ammo og brøt etter 
15-skudden, så det var aldri i nærheten av å 
bli spennende. 

Trøgstad var laget som slo vårt 2. lag 
ut i semifinalen i B-cupen i fjor og det var 
ventet en jevn match. 2. laget skjøt nesten 
på poenget likt som i fjorårets semifinale, 
men med et par sentrale forfall for Trøgstad 
så ramlet de ned endel poeng og det ble en 
ny klar hjemmeseier. 

Lars Bugge godt hjulpet av Gunlaug 
Nesse sto i spissen for arrangementet som 
ble avsluttet med grilling. Når han i tillegg 
skulle sette opp lagene på PCen like før 
skyting, så blåste det meste av konsentras-
jon vekk og det satte preg på skytingen hans. 
Med noen til under pari, så ble 1. lagets 
sluttresultat noen poeng under det som laget 
føler seg komfortable med. Det kan hende at 
manglende motstand påvirket tenningen og 
uansett så er det seier som teller. 

Vi fikk noen gode resultater, først og 
fremst fra Bjarne Muri og Helge Norberg, 
som begge skjøt 345. 

Dagens mann ble imidlertid Henrik 
Larsen fra Eidsberg. Han er J og skjøt 
35-skudds programmet for første gang og 
presterte 340!. 

Innsatsen til 2. laget kan vi si oss meget 
godt fornøyd med skytingen. Laget passerte 
2670 og det er godt representativt for lagets 
nivå på en ok dag. 

Morten Musiol meldte først forfall på 
grunn av begynnende influensa, men siden 
det allerede hadde kommet noen forfall, ble 
han overtalt til å stille. Det endte med at 
Morten ble lagets beste og satte årsbeste. 
Ellers var det jevnt godt og alle 8 spredde 
seg over drøye 10p. 

Oslo Østre 1 2701 - Eidsberg 2445
Bjarne Muri  ...................................246-345 
Helge Norberg  ..............................245-345 
Nils Thomas Valand  .....................245-342 
Jens-Kristian Larsen  .....................241-339 
Kurt Eirik Bekkevold  .....................239-336 
Tore Johansen  ..............................235-333 
Lars Bugge  ...................................234-331 
Magnus Bjerke  .............................236-330

Oslo Østre 2 2671 - Trøgstad 2629
Morten Musiol  ...............................241-340 
Eirik Ahdell  ....................................240-338 
Per Arve Strømstad  ......................239-337 
Henrik Oppen  ...............................235-333 
Sverre Brovoll  ...............................236-333 
Kjetil Jansen  .................................232-331 
Vegard Ånneland  ..........................231-330 
Eirik Kristiansen .............................229-329

Østlandscup - kl. 3-5

Bjarne Muri ble sammen med Helge Norbeg vår 
beste i Østlandscupens 1. runde.
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I år la vi opp til en skikkelig skytterhelg 
i Oslo og Akershus, med felles annonser-
ing av vårt og stevnene til Skarpskytten, 
Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Haga, som 
kun hadde 100m. Om det utslagsgivende på 
deltagelsen er vanskelig å vite, men vi økte 
antallet fra i fjor og endte opp med 308 delt-
agere. Det er blitt noen år siden vi sist hadde 
flere enn 300 deltagere. Det er litt artig å se 
at hele 82 ulike skytterlag var representert, 
de fleste med en deltager.

Arrangementsmessig gikk stevnet godt, 
slik det vanligvis gjør når man styrer unna 
dataproblemer. Vi var også godt bemannet.

Stevnet ble vunnet av Inge Hvitås, Bø 
med 348. Våre egne fikk det ikke like godt 
til som i stevnet i fjor, tre kom imidlertid inn 
på 40-tallet. Best var Nils Thomas Valand 
som skjøt 344 og ble nr. 11. Helge Norberg 
ble nr. 22 med 342 og Jens-Kristian Larsen 
nr. 25 med 342. 

Men vi fikk oss en seier på 200m. Ikke 
overraskende kom den i V55. Det var Arne 

Grøtting som sto bak den med 344.
På 100m sto Anders Madsen for både 

beste poengsum og plassering. Han var 
en av fire på 349 bak vinneren på 350. 
Rangering ga den noe sure 4. plassen. Guro 
Hollund skjøt også meget godt i samme 
klasse. Det kom en 8er på kne, men resten 
var av ypperste merke og hun skjøt hele 
30 innertiere. Jonas Johansen var også 
med og skjøt gode 244/343. I ER hadde 
vi med Jenny Aardalen og vi fikk et nytt 
flott resultat. Det ble 250/349 og 6. plass. I 
V65 ble Bjørn Wilhelmsen vår beste med 
245. Øivind Mørk ble nr. 4 i V73 etter gode 
249/348. Oddbjørn Nyhagen tok 7. plassen 
etter 248/346. 

Skarpskytten arrangerer skytingen om 
Margrethekjeden, hvor 15-skudden teller 
sammen med 15-skudden hos oss. Fjorårs-
vinner Nils Thomas skjøt godt i år igjen 
og var kun 1p og noen innertiere bak en ny 
seier. Som vanlig er det tett i teten og hans 
296 ga 7. plass.

Østrestevnet

Det var rolig under de første lagene på lørdag med 1-2 skyttere i lagene, så deler av arrangementsstaben 
kunne nyte sola ute, f.v Vegard Ånneland. Arne Ånneland og Jens-Kristian Larsen.
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Viken II bane, Fet
Viken II ble arrangert i Akershus av Fet 

skytterlag. Det ble et meget godt mesterskap 
for oss. Vi hadde med 28 skyttere, som er 
noe flere enn i fjor og hele 16 kvalifiserte 
seg for finale. 

Stein Heggen mester i V55
Høydepunktet kom i V55 hvor Stein Heg-
gen skjøt 245 innledningsvis. Det resultatet 
delte han faktisk med 3 andre skyttere. Åp-
ningen på 15-skudden var utmerket med 149 
og så misset han noen poeng på grunnlaget, 
men med spesielt god liggskyting ble det så 
mange innertiere at det holdt til ledelse på 
rangering. 

Stein følte seg ikke helt i form og var 
lenge i tvil om han klarte å skyte finalen. 
Følelsen etter skytingen var heller ikke helt 
god, men det var gjennomgående svak om-
gangsskyting. Stein ble egentlig aldri truet, 
så med 98 tok han en grei 2p seier. Dette var 
hans andre Viken II triumf i V55, han har 
også to andreplasser. 

Arne Grøtting og Arne Ånneland var 
også kvalifisert for finalen, men med hhv. 

241 og 238 så var de på etterskudd. Arne 
G kunne faktisk med en 100 omgang skyte 
seg opp til 2. plass, men med et skikkelig 
vådeskudd, en 7er, så ble det aldri et tema. 
Arne Å var skuffet over en lav serie på 95. 
Til slutt tok de hhv. 5. og 7. plass. 

Flott laginnsats i kl. 3-5
I kl. 3-5 hadde vi en fantastisk laginnsats 
innledningsvis og vi befolket nesten halve 
Kongelaget, med å ha 5 av 12 skyttere. 

Best var Jens-Kristian Larsen med 246 
på 2. plass, Helge Norberg hadde 245 og på 
244 hadde vi Øivind Enggrav, Bjarne Muri 
og Lars Bugge. 

Kvalifisert for finale var også Nils 
Thomas Valand (242), Magnus Bjerke (241) 
og Sverre Brovoll (239). 

Sverre unnlot å møte. Magnus som 
skjøt i “under-20 år”-finalen fikk en skjev 
serie og 97. Med det så forsvant han ut av 
medaljediskusjonen, men resultatet holdt til 
6. plass i «Best under 20 år». 

Nils Thomas skjøt en god finale på 99 
og avanserte til 17. plass med 341. Det viste 

Stein Heggen tok sin andre Viken II banetittel i 
V55. Han har også to 2. plasser.

Nils Thomas Valand skjøt 99 i et tidlig finalelag 
og fikk medaljen med 341.
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seg også å bli medaljegrensen og dermed 
ble det medalje på Nils Thomas. 

Kongelaget
Så var det Kongelaget og sjelden har vi op-
plevd slik spenning på forhånd. Det ble imi-
dlertid ikke den helt store finaleskytingen 
på våre, det ble 97 på omtrent hele gjengen, 
med unntak av Øivind som skjøt 98. Her 
kan vi heller ikke snakke om manglende 
marginer, det var bare ruskete skyting. Men 
alle hadde såpass gode utgangspunkt at de 
kom innenfor medaljegrensen. 

Jens-Kristian ble vår beste på 8. plass, 
resten plasserte seg fra 11. - 18. plass. 
Helge og Lars hadde medaljen fra før og 
fikk stjerne, mens Jens-Kristian, Øivind og 

Bjarne tok medalje. Selv om det sviktet litt i 
finalen, må vi bare være meget godt fornøyd 
med en slik laginnsats. 

Bjørnar Sæther finalist i kl. 2
I kl. 2 hadde vi med Bjørnar Sæther og Knut 
Hollund. Bjørnar var meget fornøyd etter 
både beger og finaleplass med 237. Han 
hadde aldri skutt omgang før og stresset nok 
i starten for det gikk klart bedre etter omlad-
ing. Det endte med 92 og 10. plass. Knut 
skjøt 233, men var godt fornøyd med å sette 
klar ny pers på kne, hvor han skjøt 49.

Aslak Hollund vant kl. 3
I kl. 3 fikk vi et par toppresultater. Aslak 
Hollund vant faktisk 25-skudden i sitt første 

“Halve Kongelaget” som alle tok medalje/stjerne, f.v Jens-Kristian Larsen (medalje), Lars Bugge 
(stjerne), Bjarne Muri (medalje), Helge Norberg (stjerne) og Øivind Enggrav (medalje).

Aslak Hollund vant kl. 3 i sitt første stevne på 
par år.

Bjørnar Sæther var godt fornøyd med beger og 
finale i kl. 2 og skjøt omgangen for første gang.
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stevne på 2 år, det med 236 etter 96 på 
grunnlaget. Vegard Ånneland tok 3. plassen 
med 232. Også han avsluttet med 96 på 
grunnlaget. 

Jenny Aardalden tok medalje i ER
På 100m fikk vi en medalje og den gikk 
meget fortjent til Jenny Aardalen i ER. Hun 
var en av to med 250 og hun var rangert 
som nr. 2. 

I ER skytes det meget tøft og før Jenny 
fikk anvist var det en med 10 innertiere og 
to med 100 og 9 innertiere. Tøffe krav, men 
Jenny hang seg på og skjøt meget gode 100 
og 8 innertiere. Det ga en flott delt 4. plass 
og ungdomsmedalje.

I J hadde vi med to deltagere. De var 
nok ikke helt fornøyd med skytingen. Guro 
Hollund skjøt 245 og Anders Madsen 248. 
For Anders ga det finale og selv om teten er 
utenfor rekkevidde er det viktig å stille. Han 
fikk da også en fin opplevelse med 100 og 7 
innertiere. Det ble 8. plass, som best av de 
på 348. 

Flere finalister i veteranklassene
I veteranklassene på 100m hadde vi med tre 
skyttere og alle kom til finalen. I V65 skjøt 
Nils Hovde årsbeste og han var en av ti 
med 249, bak lederen med 250. Finalen ble 
god og Nils hadde nest flest innertiere, men 
dessverre så gled ett skudd ut i 9’eren. Det 
ble delt 6. plass. 

I V73 hadde Oddbjørn Nyhagen et godt 
utgangspunkt med å være i tet som en av 
fem skyttere med 249. Men finalen ble hak-
ket svakere med to tap og dermed gled han 
inn bak pallen på en delt 4. plass. Øivind 
Mørk hadde 245, men stilte opp og dro til 
med et av finalens aller beste resultat. Det 
ble 100 med 7 innertiere og avansement til 
8. plass. 

Samlagsskytinger
I samlagsskytingene gjorde Oslo det best 
i veteran, hvor et rent Østrelag ble nr. 3. 
Med på laget var Oddbjørn Nyhagen (99), 
Øivind Mørk (98), Arne Ånneland (98) og 

Jenny og pappa Ketil Aardalen før Jenny gikk inn på standplass og skjøt 100 med 8 innertiere i finalen 
og sikret seg ungdomsmedalje.
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Arne Grøtting (98). Best fornøyd av dem 
var reserven Arne Å, som debuterte i en slik 
lagskytingssammenheng med god skyting. 

Vi hadde med tre på ungdomslaget som 
ble nr. 5. Jenny Aardalen (98), Anders Mad-
sen (98) og på ankeretappen imponerte Guro 
Hollund med 100 og 7 innertiere. Spesielt 
var kneskytingen god med en god yttertier 
og fem innertiere av klassen 10,9-10,8. 

I samlagsskytingen for seniorer har 
Oslo de siste årene stort sett havnet midt 
i feltet med 1p differanse mellom de to 
lagene. Det skjedde også i år. Oslo 2 ble best 
på 4. plass med 382, Lars Bugge var med 

på laget og skjøt 95. På Oslo 1 som ble nr. 5 
med 281 hadde vi med Nils Thomas Valand 
(95), Bjarne Muri (94) og Jens-Kristian 
Larsen (96). 

Oppsummert
Vi fikk 8 medaljeplasseringer, 16 begre og 
hadde 16 finalister. I fjor var tallene 6 med-
aljeplasseringer, 11 begre og 13 finalister. 
Tross noen flere deltagere må vi si at denne 
laginnsatsen toppet fjorårets. Med en mester 
i tillegg så sier vi at dette var et meget godt 
mesterskap.

Oslos veteranlag som var et rent Østre lag, f.v Øivind Mørk, Arne Ånneland, Arne Grøtting og Oddb-
jørn Nyhagem. Alle kvalifiserte seg også for finaler i sine respektive klasser.

Mesterskap
Kl. 3-5  8. Jens-Kristian Larsen ....343 Medalje 
 11. Øivind Enggrav ..........342 Medalje 
 13. Helge Norberg ...........342 Stjerne 
 17. Nils Thomas Valand  ..341 Medalje 
 18. Bjarne Muri ................341 Medalje 
 18. Lars Bugge ................244 Stjerne 
 33. Magnus Bjerke ...........338
Under 20år: 6. Magnus Bjerke ......338

V55 1. Stein Heggen ...............343 Gylt 
 5. Arne Grøtting ...............337 
 7. Arne Ånneland .............333
ER: 4. Jenny Aardalen ............350 Ungdoms
J: 8. Anders Madsen ............348
V65: 6. Nils Hovde ...................348
V73 4. Oddbjørn Nyhagen ......347 
 8. Øivind Mørk .................345
Kvalifisert – ikke møtt: Kl. 3-5 Sverre Brovoll
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Hovedskyting
Kl. 5 2. Jens-Kristian Larsen ....... 246 Beger 
 3. Helge Norberg ................ 245 Beger 
 8. Øivind Enggrav ............... 244 Beger 
 10. Bjarne Muri ................... 244 Beger 
 11. Lars Bugge ................... 244 Beger 
 23. Nils Thomas Valand ...... 242 Beger 
 31. Magnus Bjerke.............. 241 Beger 
 45. Sverre Brovoll ............... 239 
 51. Tore Johansen .............. 238 
 78. Kurt Eirik Bekkevold ..... 235 
 86. Eirik Kristiansen ............ 233 
 88. Fredrick Bjerke ............. 233 
 96. Morten Musiol ............... 134
Kl. 4  8. Eirik Ahdell ...................... 236 Beger
Kl. 3 1. Aslak Hollund .................. 236 Beger 
 3. Vegard Ånneland ............ 232 Beger 
 27. Christian Y. Sæther ....... 208
Kl. 2 8. Bjørnar Sæther ............... 237 Beger 
 22. Knut Utne Hollund ........ 233
V55  1. Stein Heggen .................. 245 Beger 
 10. Arne Grøtting ................ 241 
 13. Arne Ånneland .............. 238
ER 2. Jenny Aardalen ............... 250 Beger

J 10. Anders Madsen............. 248 Beger 
 21. Guro Hollund ................ 245
V65 4. Nils Hovde ...................... 249 Beger
V73 5. Oddbjørn Nyhagen ......... 249 Beger 
 15. Øivind Mørk .................. 245

Samlagsskyting 
N-Nordstrand,
Kl.3-5 4. Oslo 2 .................... 382
Helge Lillekvelland (N) 95, Lars Bugge 95, Ras-
mus Lillekvelland (N) 97 og Helene Farestveit 
(N) 94
 5. Oslo 1 .................... 381  
Nils T Valand 95, Bjarne Muri 94, Tobias 
Lillekvelland (N) 96 og Jens-Kristian Larsen 96

Veteran  3 Oslo  ....................... 393
Oddbjørn Nyhagen 98, Øivind Mørk 99, Arne 
Ånneland 98 og Arne Grøtting 98

Ungdom 4 Oslo  ....................... 393
Jenny Aardalen 98, Lars Østerud (N) 100, Anders 
Madsen 98 og Guro Hollund 100

N ils Hovde skjøt seg til finale i V65. Dessverre 
røk medaljen på en 9’er.

Anders Madsen skjøt finale i J og hadde nest beste 
finaleresultat med 100 og 7 innertiere.
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Dugnad før baneåpningen
“Trenger vi å bestille en konteiner til 

dugnaden i år?” Tanken ble luftet da styret 
skulle planlegge årets dugnad. Det var ikke 
planlagt noen store prosjekter bortsett fra 
vanlig rydding og klargjøring av anlegget 
for en ny banesesong, så mye søppel kunne 
det da ikke være. 

Heldigvis ble den fornuftige beslutnin-
gen tatt og kontainer bestilt. Det viste seg at 
det ikke ble noe problem å fylle den opp. 

Det ble vasket og ryddet i hver krik og 
krok. Kjøkkenet ble tatt grundig, og en sårt 
tiltrengt opprydding i bunkersen bidro sterkt 
til å fylle kontaineren. 

Som sagt var det ikke planlagt noen 
store prosjekt i år, men når det viste seg at 
de nye monitorene til tohundremeteren kom 
rett før dugnaden ble det likevel en stor jobb 

å gjøre med montering. Med litt bannskap 
og strev ble resultatet riktig så bra. 

I tillegg monterte Morten Musiol, as-
sistert av Magnus Bjerke, nye lysarmaturer 
på standplass 200m. Sent på kvelden var 
jobben gjort, og med nytt lys og nye moni-
torer har standplassen virkelig fått seg et 
ordentlig ansiktsløft.

Nye utebenker med bord ble også 
montert. De gamle var blitt helsefarlige av 
råte og var moden for utskiftning. Surt vær 
innbydde ikke til den store utprøvingen av 
de nye benkene, men det sosiale ble likevel 
godt i varetatt med utsøkt servering av kjøtt-
boller og pølser med stappe i skytterhuset.  

Standplassen på 200m fikk en betydelig oppgradering under dugnaden. På bildet t.v er jobben med 
å bytte monitorene i full gang. Ansiktene som sees er f.v Arne Ånneland, Vegard Ånneland og Eirik 
Ahdell på kne. På bildet t.h er Morten Musiol i gang med å montere lysarmatur.
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Baneåpning
Skuffende deltagelse da kun 28 møtte 

opp til årets baneåpning. For noen år siden 
var vi som regel godt over 40 deltagere, i 
2007 var vi over 50. Nå har antallet sunket 
jevnt de siste par årene og i tillegg var været 
riktig guffent i år, men færre enn vi kunne 
håpe møtte opp. Det er synd, for baneåpnin-
gen er på mange måter vårt mest høytidelige 
arrangement. Det er hyggelig når denne 
dagen blir prioritet og mange møter opp for 
å sparke i gang sesongen på en skikkelig 
måte. 

En kraftig sur vind denne dagen gjordet 
at styreleder Eirik Ahdell holdt den tradisjo-
nelle talen inne i skytterhuset. Etter talen bar 
det ut for flaggheis, og åpningsskudd. 

Æren av å skyte åpningsskuddet ble i 
år gitt til Oddbjørn Nyhagen. Eirik under-
strekte Oddbjørns uvurderlige innsats med 
instruksjon for våre ungdommer, og at han 
er blant dem som alltid er å se på banen og 
gjør en utrettelig innsats for laget. Oddbjørn 
kvitterte ved å plassere åpningsskuddet midt 
i sentrumstieren. 

Oddbjørn imponerte også under skyt-
ingen om åpningsfatene 1. avdeling, 150p 
ble det, og en knapp ledelse i kampen om 
åpningsfatene med 1p foran Øivind Mørk i 
klasse V73. 

To andre klarte 150p på 100m, Guro 
Hollund i klasse J og Jenny Aardalen i ER 
stod for denne prestasjonen. Som eneste 
deltager i ER kan Jenny sikre seg åpnings-
fatet bare ved å delta på åpningsfatene 2. 
avdeling under baneavslutningen til høsten. 
Selv om Guro har et godt grep om fatet i 
sin klasse er det fortsatt helt åpent. Anders 
Madsen, Bjørn Tore Monsrud og Jonas Jo-
hansen følger henholdsvis 2p, 3p og 5p bak 
og samtlige er innenfor rekkevidde av Guro 
med en god baneavslutning. 

Når vi ikke hadde noen deltagere i 
rekruttklassen i år var det ekstra hyggelig å 
se tre aspiranter på standplass. 

Hyggelig var det også å se at Nils 
Hovde endelig får litt konkurranse i V65. 
Bjørn Wilhelmsen har funnet frem Saueren 
igjen etter lengre tids opphold fra skytingen, 

Oddbjørn Nyhagen skjøt åpningsskuddet, som ble plassert i innertieren.
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han startet bra i comebacket med 145p. Det 
holdt ikke til å slå Nils som skjøt 148p, men 
vi kan forvente tette oppgjør mellom disse 
to på internskytingene fremover. 

På 200m gjentok Magnus Bjerke 
fjorårets prestasjon med å bli best i klasse 
3-5. Han tok dermed sitt andre napp i Dame-
klubbens pokal, og leder også åpningsfatet 
i klasse 5. 

I kampen om åpningsfatene i de øvrige 
klassene ble Heidi-Iren Olsen Grimstad 
best i klasse 4, mens Vegard Ånneland tok 
ledelsen i klasse 3. Klasse 1 og 2 hadde bare 
en deltager hver i Tom Monsrud, og Knut 
Hollund, så spenningen er ikke stor i disse 
klassene. 

Litt Spenning er det fortsatt i klasse 
V55 hvor Arne Grøtting har 4 poengs le-
delse på Arne Ånneland, en ledelse som nor-
malt skal holde, men det skal skytes først.

Etter skyting var det sosial samling 
bevertet med sveler, kaker, kaffe og saft. 
Kvelden ble med det et hyggelig startskudd 
for årets banesesong. 

Dameklubbens pokal
 1. Magnus Bjerke...................147 
 2. Jens-Kristian Larsen  .........146 
 3. Sverre Brovoll ....................145 
 4. Kurt Eirik Bekkevold ..........145 
 5. Heidi-Iren O. Grimstad.......143 
 6. Lars Bugge  .......................142 
 7. Morten Musiol ....................141 
 8. Eirik Ahdell .........................141 
 9. Vegard Ånneland ...............138 
 10. Henrik Oppem .................133 
 11. Nikolai Brodin ...................130 
 12. Christian Y. Sæther ..........128
Åpningsfatene
Kl. 5 1. Magnus Bjerke...................147 
 2. Jens-Kristian Larsen  .........146 
 3. Sverre Brovoll ....................145 
 4. Kurt Eirik Bekkevold ..........145 
 5. Lars Bugge  .......................142 
 6. Morten Musiol ....................141
Kl. 4 1. Heidi-Iren O. Grimstad.......143 
 2. Eirik Ahdell .........................141 
 3. Henrik Oppen ....................133

Magnus Bjerke vant aksjen i Dameklubbens 
pokal.

Vegard Ånneland leder kampen om Åpningsfatet 
i kl. 3.
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Pokalskytinger

Underavdelingenes  
Vandrepremie VI
Kurt Eirik Bekkevold vant årets aksje i skyt-
ingen om Underavdelingenes Vandrepremie, 
som vinnes med tre aksjer. Dette var femte 
året for denne pokalen og alle årene har det 
vært ulike vinnere.

1. Kurt Eirik Bekkevold .............. 148 
2. Magnus Bjerke ..................... 147 
3. Lars Bugge ........................... 146 
4. Sverre Brovoll ....................... 144 
5. Arne Ånneland ...................... 132 (+3 respitt)

Damenes pokal XII
Noe labert oppmøte, kanskje mye skyting i 
Lerum cup i helgen før var noe av årsaken...
Uansett, Lars var med og i godt slag og dro 
i land en grei seier. De andre surret bort for 
mye poeng på liggende til å ha sjanse, f.eks 
tapte Helge 8p. Programmet var som for Or-
ganisasjonsmedaljen: Kne - Ligg - Grunnlag 

- Omgang. Pokalen går på tre skjer og Lars 
er i tet sammen med Arne Grøtting, begge 
har to aksjer.  

1. Lars Bugge 49-50-97-100 ....296 
2. Øivind Enggrav 49-49-97-98 ......293 
3. Arne Grøtting 49-48-97-96 ......290 
4. Helge Norberg 50-50-94-96 ......290

Kurt Eirik Bekkevold vant akjsen i Underavdelin-
gens Vandrepremie VI

Kl. 3 1. Vegard Ånneland ...............138 
 2. Nikolai Brodin ....................130 
 3. Christian Y. Sæther ............128
Kl. 2 1. Knut Utne Hollund .............131
Kl. 1  1. Tom Monsrud .....................146
V55 1. Arne Grøtting .....................147 
 2. Arne Ånneland ...................143
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............150 
 2. Øivind Mørk .......................149

V65 1. Nils Hovde .........................148 
 2, Bjørn Wilhelmsen ..............145
ER 1 Jenny Aardalen ...................150 
J 1. Guro Hollund .....................150 
 2. Anders Madsen..................148 
 3. Bjørn Tore Monsrud ...........147 
 4. Jonas Johansen ................145
ASP Christopher P. H. Buhrs .........136 
 Hans Bertil Olsson .................130 
 Odin Skagmo .........................134
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Banesesongen - åpne stevner
Som vi har nevnt tidligere så har vi 

kuttet ut resultatservicen fra de åpne stevner. 
Dette kan nå finnes på MittDFS. Men 
vi prøver å få med oss endel av det som 
foregår og her er høydepunkter fra ban-
esesongen.

De første banestevnene gikk 13-14. 
april, samtidig som det var både var 15m 
og feltstevner. Eirik Ahdell skjøt best av 
klasseskytterne med 244/341 i Randsfjord, 
Jenny Aardalen (ER) og Anders Madsen (J) 
tok hver sin 2. plass samme sted. Det ble to 
medaljer i kl. 3-5 i 15m stevnet til Skiptvet-
daljer i kl. 3-5, sølv til Nils Thomas Valand 
(bildet) og bronse til Bjarne Muri.

Helgen etter åpnet banesesongen for 
alvor med 6 stevner i kjørbar avstand. Lars 
Bugge viste at han også i år kommer til å 
kjøre et heftig stevneprogram og deltok 
på alle 6. Jenny Aardalen slo til igjen på 
Halden banen hvor hun ble medlem i 350-
klubben i fjor, igjen ble det 350 og attpåtil 
ble det seier i ER. Bjarne Muri kom på 
pallen samme sted i kl. 3-5 med 346. Lengre 
sør hos Buer/Kornsjø vant Arne Grøtting 

V55 og Anders Madsen tok sølvmedaljen i J. 
I Skøimåsanstevnet skjøt Øivind Mørk 350 i 
V73, men med Odd Kolsrud, Begnadalen på 
plass så ble det 2. plass.

Neste helg hadde vi deltagere på 9 
stevner spredt over Sørlandet, Vestfold, 
Østfold, Solør/Akershus. Best gikk det hos 
Holmestrand hvor Arne Grøtting (V55 ) og 
Anders Madsen (J) tok hver sin seier, Arne 
la også til en seier i Slagen. Jenny Aardalen 
(ER) skjøt 350 igjen, men endte utenom pal-
len i Skogbygden.

1 mai falt på en onsdag og det var ste-
vner i Stange og Løiten. På 300m hos Løiten 
markerte kl. 5 skytterne seg, Nils Thomas 
Valand vant og Kurt Eirik Bekkevold tok 
3. plassen, Kurt tok også aksjen i grunn-
lagspokalen. Jenny Aardalen (ER) viste at 
nivået er stabilt høyt og det ble 350 i Løiten, 
dessverre havnet hun også denne gang rett 
utenfor pallen.

Så var det ny helg med mange stevner 
4-5. mai med 8 stykker i grei kjørbar 
avstand. Guro Hollund (J) vant og Jenny 
Aardalen (ER) tok bronse i Asker. Hos 

Anders Madsen har skutt godt i J, men 350 og 
seier i Rælingen som det beste.

Guro Hollund (J) har ikke vært så aktiv, men fikk 
med seg seier i Asker.
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Røyken og Hurum var det ikke tvil om 
Østreseier i V55, det ble tredobbelt med 
Stein Heggen som vinner.  Arne Grøtting 
(V55) seiret i Frogn og Drøbak. Anders 
Madsen (J) vant i Trysil og tok sølv i Moss 
og Våler.  Så gjentar vi oss med å si at Jenny 
skjøt 350, denne gang i Nordskogbygda og 
hun ble nr. 2.  

På følgende helg dro 10 skyttere på 
fellestur til Lerumcup. Beste resultat kom i 
Sogndal hvor Jens-Kristian Larsen var en av 
seks med 347 i kl. 3-5, rangering ga 4. plass. 
Stein Heggen (V55) ble igjen på mer hjem-
lige trakter og vant stevnene til Elverum og 
Sørskogbygda.

Stevnetilbudet Pinsehelgen var noe am-
putert og det var kun Spydeberg og Eidskog 
å konsentrere seg om. Etter en helgs pause 
var Jenny Aardalen (ER) med igjen, denne 
helgen ble det ikke 350, men det ble seier i 
Eidskog. Det ble det også på Anders Mad-
sen (J) og Arne Grøtting (V55). I Spydeberg 
ble Oddbjørn Nyhagen (V73) dagens mann 
med seier og Anders tok en ny medalje med 
2. plass.

Siste helg i mai var det trippelstevne i 
Akershus. Om det var en helg uten 350 som 

ga en ekstra trigger er vel tvilsomt, men 
Jenny Aardalen (ER) slo til med 3x350, som 
ga 1., 2. og 3. plass. Seniorene tok også tre 
medaljer med Nils Thomas Valands seier i 
Blaker, 2. plass i Urskog og Lars Bugges 
3. plass hos Høland/Bjørkelangen. Her fikk 
han følge med på medaljelisten av Arne 
Grøtting (V55) som vant. Med Anders Mad-
sens (J) bronse i Urskog ble det 8 medaljer 
denne helgen. I tillegg vant vi lagskytingen 
i Urskog hvor 25-skudden til de 5 beste var 
tellende. Med på laget var Jenny, Anders 
og våre tre veteraner Nils Hovde, Oddbjørn 
Nyhagen og Øivind Mørk.

Den siste skytehelgen vi får med er 
andre helg i juni, da vi hadde vårt Østrest-
evne. Denne helgen ble det endelig 350 på 
Anders Madsen (J) da han vant i Rælingen, i 
tillegg ble det bronse i Degernes. Det ble to 
seire i V55, med Stein Heggen i Rælingen 
og Arne Grøtting på hjemmebane. Jenny 
Aardalen (ER) skjøt 350 igjen, det ga sølv i 
Haga. Oddbjørn Nyhagen (V73) skjøt også 
350, det ga 3. plass i Rælingen. Nils Thomas 
Valand fikk en ny medalje i kl. 3-5 med 
bronse i Degernes.

Jenny Aardalen har hatt en fantastisk første del av 
sesongen med mange 350 resultater.

Arne Grøtting (V55) har som vanlig vært blant de 
mest aktive og har tatt mange medaljer.
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Hovedstadsstevnet - uttak
Som kjent for mange så ble Hoved-

stadsstevnet som skulle arrangeres i 
København i fjor kansellert. Etter flere 
møter mellom representanter for de ulike 
hovedstedene, så er det bestemt å gjøre et 
nytt forsøk i år. Arrangøren er den samme 
og stevnet vil nå foregå i København helgen 
etter LS. 

Det er vedtatt flere endringer. For 
mange er kanskje det viktigste at det ikke 
blir geværbytte i hovedskytingen 60-ligg. 
Dette er hovedsaklig gjort for å spare inn en 
skytedag, siden behovet for innskyting av 
fire våpen forsvinner. Noe av sjarmen med 
stevnet vil bli borte, det var alltid utallige 
diskusjoner om de ulike våpnene en ble “ut-
satt for”. På den andre siden så slipper man 
tilfeller hvor enkelte stiller med utskutte 
våpen og ødelegger for andre.

I tillegg til 60-ligg er det 3 konkurrans-
er: 10-ligg, kvartmatch og et nasjonalt 
program. For å spare ytterligere skyting vil 
10-ligg også inngå i kvartmatchen. 

Dermed blir det avreise torsdag, skyt-
ing på fredag og lørdag og hjemreise søndag. 
Nå har vi ikke hørt noe om banketten, men 
vi for tro at den eller noe tilsvarende vil 

foregå lørdag kveld. 
En annen stor endring er at antall delt-

agere fra hver hovedstad kuttes ned fra 30 til 
20. Dette var Oslo i mot fordi interessen har 
vært stor, men når vi ser på oppslutningen 
rundt uttaket i år så var denne reduksjonen 
bra. Uttaket kunne blitt rene parodien med 
30 plasser å skyte om.

Deltagelsen var på labre 32 og 24 skjøt 
hele uttaksskytingen. Vi hadde en god del 
av skylden for nedgangen for vi stilte med 
kun 11. 

Klart best i uttaket ble Tore Johansen 
og på en nesten like klar 2. plass kom Mag-
nus Bjerke og Nils Thomas Valand. Nå betyr 
dette egentlig lite, det viktige er å kvalifisere 
seg. 

I tillegg til de tre nevnte ble følgende 
uttatt: Bjarne Muri, Fredrick Bjerke, Lars 
Bugge og Arne Ånneland. 

På første reserveplass kom Eirik Kris-
tiansen, videre ble Per Arve Strømstad 4. 
reserve, Helge Norberg 5. reserve og Vegard 
Ånneland 10. reserve. Normalt så vil noen 
av reservene komme med, så Eirik har en 
god sjanse og kanskje blir det plass til Per 
Arve og Helge også.   

  Sk.1 Sk.2 Sk.3 Sk.4 SUM
1. Tore Johansen ....................245 243  246  248  982  Uttatt 
2. Nils Thomas Valand   ..........244  245  241  246  976  Uttatt 
2. Magnus Bjerke   .................240  242  246  248  976  Uttatt
8. Bjarne Muri   .......................241  243  242  242  968  Uttatt
13. Fredrick Bjerke   ................234  242  242  243  961  Uttatt
15. Lars Bugge   .....................237  241  238  242  958  Uttatt
16. Arne Ånneland   ................236  241  238  242  957  Uttatt
21. Eirik Kristiansen   ..............230  230  238  243  941  1. reserve
24. Per Arve Strømstad   ........220  235  236  241  932  4. reserve
25. Helge Norberg   ................Forfall   243  234  477  5. reserve
30. Vegard Ånneland   ............237  238  Ikke møtt  475  10. reserve
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Påmeldte Landsskytterstevnet

Navn  ............................. Klasse
Aardalen, Jenny....................... ER
Ahdell, Eirik.............................. 4
Bekkevold, Kurt Eirik ............... 5
Bjerke, Fredrick ....................... 5
Bjerke, Magnus ....................... 5
Brovoll, Sverre ......................... 5
Bugge, Lars ............................. 5
Elstad, Jørgen Bruserud .......... 3
Grimstad, Anne Sofie .............. 4
Grøtting, Arne .......................... V55
Hollund, Aslak .......................... 3
Hollund, Guro .......................... J
Hollund, Knut Utne .................. 2
Holtmoen, Fredrik Oseth ......... 2
Hovde, Nils .............................. V65
Hovdedalen, Toni ..................... 5
Jansen, Kjetil ........................... 4

Navn  ............................. Klasse
Johansen, Tore ........................ 5
Landrø, Magne ........................ V73
Landrø, Rune .......................... 4
Landrø, Trond .......................... 3
Larsen, Håvard ........................ 1
Larsen, Jens-Kristian ............... 5
Madsen, Anders ...................... J
Muri, Bjarne ............................. 5
Musiol, Morten ......................... 5
Mørk, Øivind ............................ V73
Norberg, Helge ........................ 5
Nyhagen, Oddbjørn ................. V73
Oppen, Henrik ......................... 4
Valand, Nils Thomas ................ 5
Ånneland, Arne ........................ V55
Ånneland, Vegard .................... 3

Det er 5300 påmeldte og vi har 33 
påmeldte til årets Landsskytterstevne og er 
langt unna å være største lag, slik vi var over 
3-4 LS, når vi går tilbake 5-6 år. 

Det er forsåvidt ikke noe stort poeng, 
men det er et faktum at vi har den minste 
troppen vi har hatt på flere år. For finne en 
mindre tropp må vi tilbake til Os i 2002 da 
vi hadde 29 deltagere. 

Årsaken kan sies å være sammensatt, 
som det så fint heter. Uansett, vi konsen-
trerer oss først og fremst om de som skal 
delta. Det er sikkert at de vil få mange fine 
opplevelser. 

Det er fortsatt så mange skyttere at 
det vil være mye å følge med på og det vil 
overraske stort om det ikke blir noen gode 
prestasjoner også.

Ellers ser det også ut til at Østredelt-
agerne blir godt samlet. De fleste har bestilt 
overnatting på Oppdal gjestetun, som ligger 
sentralt i Oppland og få kilometre fra LS-
arenaen. Det er Lars Bugge som prisverdig 
har organisert dette for Oslo Østre og hans 
gamle lag Frogn og Drøbak. Han skal ha 
stor takk for denne jobben, det blir ekstra 
hyggelig når store deler av laget samles.
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