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Stor suksess på Oppdal

I de siste årene har vi stadig vekk 
skrevet om lavere deltagelse i ulike artikler. 
Troppen til LS var også den minste på flere 
år. Selv om vi har hatt meget gode resultater 
hele veien, så har vi hatt en følelse av at 
pilene har pekt nedover på noen områder.

Men i løpet av de siste månedene har 
det rent inn med positive resultater og hen-
delser. Noe som gjør at denne utgaven fikk 
flere sider, enn det som først var planlagt.

Det startet med LS, som ble mer 
suksessrikt, enn det den største optimisten 
kunne håpe på. Det kan leses mer om LS 
lengre bak i nummeret. Men vi må fremheve 
Guro Hollunds og Anders Madsens innsats 
i juniorklassen. De ikke bare vant hver sin 
øvelse, de regelrett regjerte i klassen. På 
toppen av det hele tok de, sammen med 
Jenny Aardalen, tidenes beste Oslo plasser-
ing i samlagsskytingen. 

For seniorenes del tok Lars Bugge 3. 
plass i NM-felt. Vår første pallplass siden 
2005, da Jan Håkon Jørgensen ble skyt-
terkonge.

Så kom ett par historiske hendelser. 
Magnu Bjerke ble vår første nordiske ung-
domsmester. Det skjedde i baneskytingen, 
med et resultat som ville holdt til omskyting 
om 3. plassen i seniorenes mesterskap. 

I årets siste baneskyting, en cuprunde 
mot Jondalen, ble det 350 for første gang på 
en Østreskytter. Det var Nils Thomas Valand 
som sto for den prestasjonen, siden det 
skjedde på Østre ble det også ny banerekord.

De store prestasjonene til tross, det aller 
viktigste er det som har hendt med ungdom-
savdelingen. Heidi Grimstad har fått organi-
sert opp avdelingen og de har gjennomført 
flere tiltak med gode resultater. Vi vil gjerne 
ha mye å skrive om i mange år fremover, så 
det er bare for alle å gi Heidi og ungdom-
savdelingen den støtten de trenger.

Alt dette gir motivasjon for innendørs-
sesongen og treningen for neste banesesong.
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ERTERFESTEN 2012
Lørdag 19. oktober 

kl. 18:30

Pris per deltager kr. 300,-, innbetales innen mandag 14.oktober 
til Oslo Østres kontonummer 1503.02.84086.  

Merk innbetalingen med “Erter - ditt navn”.

I tillegg sender du en epost eller en sms til Eirik Ahdell  
og bekrefter påmelding. 

E-post: eirikahdell@hotmail.com
Tlf: 91164015

Aldersgrense 18 år.

GENERALFORSAMLING SKI- OG HOVEDLAGET
Torsdag 7. november 

kl. 19:00

Eventuelle saker må være styret i hende  
innen 24. oktober 2013.

Saksliste og eventuelle sakspapirer vil være  
tilgjengelig på Østre fra 31. oktober.

Styret
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Styreleder
har ordet

Selv om året ikke er over, kan man på 
mange måter si at sesongen er over. Og hvilken 
avslutning vi fikk. Jeg synes vi har hevdet oss 
meget godt i hele år, og som jeg ha sagt før er det 
mange som kan slå til når det virkelig gjelder.

Og på LS viste særlig ungdommene dette. 
Guro har alltid vært en god skytter,og ei jente 
man kan stole på i de store sammenhengene. 
Iskald og jordnær som få, klinte hun virkelig til 
på baneskytingen. De juniorskytterne hadde ikke 
en sjanse, og Guro dro iland en velfortjent seier 
og gullmedalje. 

Mer overraskende, men minst like moro var 
Anders sin prestasjon på feltskytinga. Han har 
skutt mye godt i hele år, men kanskje ikke hatt 
helt stang inn, og slitt litt med toppresultatene. 
Derfor var det ekstra hyggelig at han, en etter en, 
parkerte de andre på felten med 12/12 i finalen 
og tilslutt kunne juble over å ha tatt Østres andre 
gullmedalje i klasse junior. 

At Østre skulle vinne begge øvelsene i 
klasse junior, det hadde jeg aldri trodd før jeg 
satte snuppa mot Oppdal. 

Og som om ikke det var nok klinte de til, 
sammen med Jenny, og sikret sølvmedalje under 
samlagsskytinga for rekrutter og juniorer, en 
bragd ingen i samlaget har klart før. Bare å ta av 
seg hatten og gratulere.

Nå må vi ikke glemme Lars da. For mens en 
skarvelig 4.klassing ble beste baneskytter, viste 
Lars Bugge at erfaring kommer med årene. På 
felten skøyt han seg like godt opp på pallen, og 
fikk en velfortjent bronsje etter meget god skyting 
i finalen. Lars har kanskje vært den beste feltskyt-
teren vår i en årrekke, og jeg må ærlig innrømme 
at jeg synes det er meget godt jobba av en 47 
åring når man ser nivået til de unge og lovende 
skytterne her i landet. Grattis Lars!

I etterkant av LS klarte også Magnus å bli 
historisk. Ikke bare ble han Østres første deltaker 
i Nordisk mesterskap for ungdom, han gikk like 
godt til topps på baneskytingen og ble nordisk 
mester. Meget sterk prestasjon, når vi vet at han 
bla kjempet nok NC-vinneren Katrine A. Lund. 
Det ble også seier i lagskytingen både på bane 
og felt, så Magnus fikk med seg 3 gullmedaljer 
i bagasjen. Meget godt skutt av unggutten, som 
vi kommer til å se mye mer av på toppen av 
resultatlistene. 

Gratulasjoner må også sendes til lagets siste 
350-medlem. Når det nok en gang ikke lot seg 
gjøre å slå Jondalen i semifinalen i Østlandscupen, 
var det et digert plaster på såret at Nils Thomas 
skøyt fullt hus, 350 poeng på sin skyting. Det 
er ikke bare personlig rekord, men også nokså 
naturlig både Østre- og banerekord. Det er noe å 
ta med seg inn i oppladningen mot neste sesong, 
ikke så mye å forbedre akkurat, men noe å 
forsøke å kopiere. Ikke mange som kan slå et slikt 
resultat i bordet, Nils Thomas.

Sist vil jeg rette en takk til Heidi, ungdom-
savdelingen, og de andre aktive skytterne som 
har hjulpet til med de nye skytterne våre etter 
LS. Meget hyggelig at mange nye fjes har entret 
porten etter ferien, og at de stadig kommer tilbake 
for å trene mer. La oss krysse fingrene at vi klarer 
å beholde de, hjelp til hvis du lir bedt om det, 
dette er viktig folkens.

Vel, det var alt for denne gang, husk Erter-
festen den 19.oktober og generalforsamlingen 7. 
november. 

Vi ses på Østre

Mvh
i 
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Stengun 
(forts. av artikkel  i Østre Posten nr. 4 2012)

Stengun MK 2
Under den 2.verdenskrig var denne 

maskinpistolen det mest brukte våpenet i 
Milorg. Stengun kunne deles i tre like deler 
og skjules i en veske eller en ryggsekk. Den 
ble produsert på fire større fabrikker i Eng-
land i et antall av ca fire millioner. Prisen 
var 2 Pund - 16 sh. - 6 p. pr stk. Våpenet 
veide 3.6 kg med 32 skudd i magasinet. 
Kalibret var 9 m/m. Den var forsynt med 
omstiller for hel -  og halvautomatisk ild. 
Førstnevnte med en skuddtakt på 550 - 575 
skudd i minuttet.

Stengun MK 2 Norskprodusert
I Norge ble det produsert illegalt ca 800 

Stenguns under krigen. De fleste ble tegnet 
og produsert av ingeniør Bror With. Han er 
kanskje mest berømt for skibindingen “Rot-
tefella” som han oppfant i 1928. Thorleif 
Nygård, medlem av  Oslo Sportsskyttere, 
riflet løpene. Hjemmefrontmuseet huser 
denne riflemaskinen som laget kun to brede 
rifler i hvert løp. Maskinen er en kopi av en 
200 år gammel amerikansk oppfinnelse. Det 
var en stor bragd at tyskerne aldri  oppdaget 
den illegale produksjonen av Stenguns i 
Norge.

Over: Stengun MK 2, under: Stengun MK 2 Norskprodusert.
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Stengun MK 3
Dette våpenet ble produsert i London 

av  firma Lines Bros. samt Glaver & Mains 
og var den rimeligste av alle Stenguns. Det 
ble laget i alt 876.886 stk. Løpet var inte-
grert i våpenet og kunne derfor ikke skiftes 
ved for eksempel slitasje. Det var heller ikke 
mulig å montere lyddemper på grunn av 
våpenets konstruksjon. Finland kjøpte etter 
krigen store mengder av MK 3 fra England. 
Mange av våpnene ble levert med sluttstyk-
ke støpt i en bronselegering.

Stengun MK 4
Denne modellen kom aldri i produksjon. 

Den eksisterte kun på eksperimentstadium.

Stengun MK 5
Denne modellen var en påkostet 

maskinpistol av MK 2, og var utstyrt med 
pistolgrep og geværkolbe i tre. Den ble kalt 

“The Cadillac of the Stengun World”. Totalt 
ble det laget 527.428 våpen fra 1. februar 
1944 til mai 1945. MK 5 fikk sin ilddåp i de 
fryktelige kampene ved Arnhem. Våpenet 
ble aldri droppet i Norge under krigen.

Jeg tar våpenet  med i denne artik-
kelen da vi fikk en god del MK 5 til våre 
beredskapslagre til “den kalde krigen” (Stay 
behind). Disse beredskapslagrene var hem-
melig oppbygget, og bestod av en masse 
merkelig utstyr og våpen. En børsemaker i 
Oslo, Bjørn Grøtting, konstruerte og laget 
150 - 200 stk. lyddempere til Stengun MK 5, 
enkle men effektive til sitt bruk.

Over: Stengun MK 3, under: Stengun MK 5.
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Organisasjons- og Oslomedaljen
24 skyttere deltok på Organisasjons- 

og Oslomedaljen. Det var samme skyting, 
men for Oslomedaljen er det respitt, så alle 
klasser skal ha en fair sjanse. 

Organisasjonsmedaljen
Det var mye god skyting, med 13 skyt-

tere på 290-tallet og 9 hadde 295 eller bedre. 
Best var Kurt Eirik Bekkevold og 

Rasmus Lillekvelland, Nordstrand, som 
begge skjøt 296. Den gylte medaljen gikk 
på 285. Jenny Aardalen skjøt også 285, men 
tapte gylt på rangering, men hun fikk sølv. 
Syv av våre skyttere var bedre enn 285 og 
fikk stjerne.

Oslomedaljen
Om Oslomedaljen, var resultatene 

til Jenny Aardalen (ER) og Øivind Mørk 
(V73) så gode, at de med respitt føk opp til 
maksimale 300p. 

Medaljegrensen gikk så høyt som 296 
og ingen hadde medaljen fra før. I tillegg 
til Jenny og Øivind ble det medalje på Kurt 
Eirik Bekkevold og Bjarne Muri. Spesielt 
artig var det for Jenny, som tapte Oslom-
edaljen i fjor på ett manglende skudd. 

Organisasjonsmedaljen

1. Kurt Eirik Bekkevold ...................296 Stjerne
3. Bjarne Muri  ...............................296 Stjerne
6. Nils Thomas Valand...................295 Stjerne
7. Lars Bugge ................................295 Stjerne
8. Magnus Bjerke ..........................295 Stjerne
12. Sverre Brovoll ..........................293 Stjerne
13. Arne Grøtting ...........................290 Stjerne
16. Jenny Aardalen ........................285 Sølv
18. Øivind Mørk .............................275
21. Arne Ånneland .........................267
23. Helge Norberg .........................245

Oslomedaljen 
(klasse og respitt)

1. Jenny Aardalen (ER/15p) ...........300 Medalje
2. Øivind Mørk (V73/25p) ..............300 Medalje
3. Kurt Eirik Bekkevold (5/0p) ........296 Medalje
5. Bjarne Muri (5/0p) ......................296 Medalje
8. Nils Thomas Valand (5/0p) ........295 
9. Lars Bugge (5/0p) ......................295
11 Magnus Bjerke (5/0p) ................295
12. Arne Grøtting (V55/5p) .............295 
15. Sverre Brovoll (5/0p) ................293
21. Arne Ånneland (5/0p) ..............272
23. Helge Norberg (5/0p) ...............245

Kurt Eirik Bekkevold ble best i skytingen om 
Organisasjonsmedaljen.

Jenny Aardalen ble best i skytingen om 
Oslomedaljen og tok sølv i Org. medaljen.
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Oppdal var arrangør av årets LS og det 
ble et arrangement som vil bli husket for or-
kanen som herjet skyttercampen og arenaen 
på lørdag og at 9 skyttere var i omskyting 
om hele Kongetittelen. 

Skytterne på tre første skivene sviktet 
og 9 endte på 346, inkludert to kvinner. 
Så presset NRK avgjørelsen inn på ett 
par minutter i deres sending og ødela all 
spenning da de stilte seg bak Skytterkonge 
Kim-André Lund, Jondalen under anvisnin-
gen og raste gjennom anvisningen i løpet av 
sekunder. 

Like dramatisk var orkanen og det så 

ut som en aldri så liten krigssone der den 
hadde passert, med raserte telt og en ødelagt 
storskjerm på stadion. Fra oss ble to familier 
rammet da forteltene til campingvognene 
forsvant. Men alt i alt gikk det bra, uten 
store personskader.

Våre 33 påmeldte ble til 31 deltagere. 
Det er en halvering av den deltagelsen vi 
hadde for 3-4 år siden og vi må tilbake til 
våre 29 deltagere Os i 2002 for å finne en 
mindre tropp. Liten tropp eller ei, vi fikk 
oppleve noen ekstraordinære prestasjoner 
og det ble et uforglemmelig og meget godt 
LS for oss.

Landsskytterstevnet Oppdal

Baneskyting
Guro Hollund juniormester

En av de ekstraordinære prestasjonene 
kom på banen i J hvor Guro Hollund tok 
vår første ungdomsseier siden 1955, da Per 
Harald Hansen ble juniormester. Guro har 
ikke fått skutt mye i år, det hun har skutt har 
vært av høy kvalitet, men med 350 kun en 

gang tidligere i år, kunne hun ikke regnes i 
favorittsjiktet. Men Guro er velkjent for å 
yte ekstra jo mer som står på spill, er det en 
plass presset er stort så er det på LS. Det er 
derfor alltid spennende å følge Guro, og det 
var imponerende å se hvordan hun bekreftet 
sitt rykte. 

Guro Hollund øverst på pallen som juniormester bane.
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Den innledende skytingen på tirsdag 
var preget av vekslende og til dels kraftig 
vind og juniorene slet med å holde blinken. 
Vår andre junior, Anders Madsen, skjøt 
tidlig på dagen og fikk seriene noen ganger 
til venstre, så til høyre. Det kom poengtap 
både på ligg og kne og han kunne til slutt, 
litt oppgitt, konstatere at det ble 244. Det 
sier alt om forholdene at det holdt til beger.

Guro skjøt senere, forholdene hadde 
bedret seg noe, men fortsatt hadde ingen 
skutt 250. Hun begynte oppskriftsmessig 
med 50 på ligg, så kom dramaet, det kom 
riktignok 5 tiere på kneserien med 4 inne, 
men det kom flere skudd. En annen hadde 
skutt i Guros skive og Guro måtte skyte om. 
Med hele oppmerksomheten rettet mot seg, 
så skyter Guro jammen 50 igjen, nå med 3 
inne. Meget imponerende fullfører hun med 
50 og 100 og blir den første som skyter 250. 
Tilslutt viser det seg at kun to til klarte 250.

Finalen blir neste kapittel i “sagaen” 
om Guros evne til å prestere under press. 
Guro ligger på skive 2 og alle vet at de er tre 
som i praksis vil gjøre opp om seieren. Etter 

at skytingen er ferdig fylles standplass av 
tilskuere og Guro kan melde til Østre gjen-
gen at hun var spent under prøveskuddene, 
men at det roet seg da serien startet og at 
hun var sikker på at det var 100!!. De andre 
to med 250 hadde kjent spenningen og var 
mer usikre på prestasjonen. 

Anvisningen av skive 3 viste 99 og 
Guro ville gå i tet med 100. Med høy og 
økende puls kunne Østregjengen se at serien 
var ett halvt knepp skjev, men godt inne i 
blinken. Til slutt kunne det jubles, da alt 
satt i tieren, med hele 8 innertiere. De to 
yttertierene var for øvrig 2x10,3, en super 
serie gitt omstendighetene. Skive 1 måtte da 
ha 100 med 9 inne for å vinne, med 8 inne 
var det omskyting. Det viste seg at skytteren 
var preget av situasjonen og ganske tidlig 
ble det klart at Guro vant. Skive 1 skjøt 99 
og Guro ble eneste skytter i J med 350, På 
LS er det blitt unikt med 1p seier i ungdom-
sklassene. 

Guros prestasjon er enestående og går 
inn i Østrehistorien blant de store. Hun 
bruker presset til å øke fokus og håndterer 

Guro Hollund i det 100 serien er et faktum. Bjørnar Sæther (t.v) for utløp for spenningen.  
Linnea Bugge-Thorbjørnsen sees nærmest.



Østre Posten 3-1310

dårlige forhold, omskyting og finale på en 
suveren måte, og utklasser resten av feltet. 
Dette med et trenings-/konkurransegrunnlag 
som normalt skal være for tynt. Man kan 
ikke annet enn å la seg imponere.

Jenny Aardalen i ER finalen
Jenny Aardalen har hatt en glimrende 

sesong i ER med så mange 350 resultater 
at vi for lengst har mistet tellingen. Ambis-
jonen var dermed klar. Det startet bra med 
150 på klassen, men tidlig i grunnlaget glapp 
ett skudd ut i nieren og det ble 249.

En meget god LS-prestasjon, men det 
var en svært skuffet Jenny som gikk av 
standplass. Et lite plaster på såret var at det 
ga både finale og beger. Finalen ble gjen-
nomført uten feil og Jenny avanserte til 37. 
plass. Selv om Jenny hadde ønsket seg mer, 
så fikk hun oppleve sitt store høydepunkt 
med medalje i samlagsskytingen. Jenny har 
også en flott evne til å glede seg over andres 
suksess, så hun hadde nok et fantastisk LS. 

Arne Grøttings åttende V55-medalje
Arne Grøtting har uten tvil vært den 

store V55-skytteren over flere år og følges 
alltid med stor interesse. Han innfridde i 
år igjen med å skyte 246 innledningsvis, et 
resultat han var godt fornøyd med, selv om 
han irriterte seg litt over en 9er på andre 
liggserie. 

En ny triumf var med dette innen rek-
kevidde, Arne var en av syv på 246, bak en 
ensom leder på 247. Med så mange på 246 
så var det 100 som gjaldt i finalen, med 
mange innertiere. Det ble mange innertiere, 
hele 7 stykker, men det kom to niere også. 
Den ene så han, mens den andre kom som 
en overraskelse. I praksis betydde den ene 
nieren fra eller til, lite. Arne endte på 344, 
det var 2p bak vinneren, men viktigst, det 
holdt til en flott 6. plass og en ny LS-
medalje. 

På ni forsøk i V55 har Arne tatt åtte 
medaljer, kun i Voss i fjor har han endt uten 

Jenne Aardalen skjøt 100 i ER finalen. Arne Grøtting med sin LS medalje nr. 8 i V55.
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medalje. Så glemmer vi heller ikke at inne 
blant de åtte medaljene, så er det hele tre 
seire. En slik rekke er han alene om og vi 
tviler sterkt på at dette blir kopiert av andre.

Øivind Mørk tok medalje i V73
I V73 har vi to gode skyttere i Øivind 

Mørk og Oddbjørn Nyhagen. På banen var 
det Øivind som slo til med å skyte fullt og 
250. Med 18 innertiere ble han rangert til 3. 
plass og var en av syv med 250. Dermed har 
han i posisjon for det store, men hvis en tar 
sikte på seier i V73, så er det snakk om bare 
innertiere i finalen. Øivind skjøt en meget 
god finale, det ble riktignok 99, men med 6 
innertiere så var tetplassene utenfor rekkevi-
dde. Da gleder vi oss over at 349 holdt til en 
flott 7. plass og ikke minst ble det medalje. 
Øivind er en av våre store LS-veteraner og 
det er svært moro at han ble belønnet med 

medalje. Med denne medaljen så har Øivind 
nå banemedalje fra tre ulike klasser på LS. 
I tillegg til denne har han både medalje og 
stjerne i kl. 3-5 og to medaljer i V55 (han 
gikk for øvrig rett over til V73 fra V55). 
Med fare for å ta feil, så finner vi at kun 
Jens-Kristian Larsen har oppnådd dette før, 
med sine banemedaljer fra R, ER og kl. 3-5.

Eirik Ahdell tok stjerne
I kl. 3-5 ble det ikke de helt store 

resultatene for våre 5. klassinger, da var det 
godt at styrelederen selv slo til. Selv om han 
innimellom glimter til så må vi si at Eirik 
Ahdell overrasket med å skyte 243. Eirik 
har utvilsomt evnene, men han skyter så lite, 
at han har havnet i kl.4. Da 4. klassingene 
skjøt var det vanskelige forhold. Det viste 
seg at 243 var en meget god prestasjon, så 
god at det holdt til 3. plass i kl. 4. 

Øivind Mørk med banemedalje.
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Naturlig nok bar det noe nedover sam-
menlagtlistene når 5. klassingene skjøt, men 
han endte så høyt som nr. 61 i kl. 3-5 etter 
25-skudden. Ingen av våre 5. klassinger 
klarte å passere han. Litt skuffende må vi si, 
og det var heller ingen som var spesielt nært. 
Nærmest kom Jens-Kristian Larsen, Magnus 
Bjerke og Sverre Brovoll med 241. Fredrick 
Bjerke og Nils Thomas Valand kvalifiserte 
seg også til finalen med 240. 

Medaljegrensen går gjerne på 340 eller 
341, så flere av våre hadde en reell sjanse. 
Men det var bare Eirik som kom innenfor 
medaljegrensen, som viste seg å gå på 341. 
Eirik skjøt en grei omgang på 98 og det 
holdt akkurat. For Eirik sin del så betydde 
det stjerne, siden han har medaljen fra før. 

Både Sverre og Jens-Kristian hadde 
lenge kurs mot 100, men det glapp mot slut-
ten av finalen. Begge skjøt 99 og endte på 
340. For Sverre sin del kom nieren på siste 
skudd. Ellers skjøt Fredrick 98 og Magnus 
97, mens Nils Thomas droppet finalen. Kan-

skje noe skuffende innsats av 5. klassingene, 
men snittet på 25-skudden var faktisk bra, 
det lå litt over 238, noe som er blant det 
bedre på 2000-tallet. Det ligger gjerne rundt 
238. Som eksempel var det litt under 238 i 
Evje i 2009 da det ble 6 stjerner/medaljer. 
Det spesielle i år var at mange samlet seg på 
poengsummene 238-241.

Vegard Ånneland topp-10 i kl. 3
Ellers på 200m må vi fremheve innsats-

en til våre tre i kl. 3. Med Vegard Ånneland 
i spissen, hentet alle hjem begre. Vegard har 
skutt minimalt i det siste, men var bare ett 
poeng unna årsbeste og endte på 236. Det 
holdt til en flott 9. plass i kl. 3. For både 
Aslak Hollund og Jørgen B. Elstad ble det 
230. Felles for alle tre er at de har skutt lite 
av ulike grunner, Jørgen på grunn av hard 
satsing på matchskyting. Det er jo moro at 
de blir med til LS, selv om de sportslige 
ambisjonene ikke er så store.

Styrelederen selv, Eirik Ahdell måtte ta ansvar og 
ble vår eneste på medaljeplass i kl. 3-5.

Vegard Ånneland skjøt ett av sine beste resultat i 
år og kom inn blant topp-10 i kl. 3.
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Mesterskap
Kl. 3-5   96. Eirik Ahdell ...............341 Stjerne 
 129. Sverre Brovoll ..........340 
 138. Jens-Kr. Larsen........340 
 189. Fredrick Bjerke .........338 
 192. Magnus Bjerke .........338
Aftenposten  19. Magnus Bjerke ...338
V55 6. Arne Grøtting ...............344 Sølv
ER 37. Jenny Aardalen ..........349
J 1. Guro Hollund................350 Raufoss
V73 7. Øivind Mørk .................349 Sølv
Ikke møtt: Kl. 3-5 Nils Thomas Valand

Hovedskyting 
Kl. 5 126. Jens-Kr. Larsen........241 Middels 
 138. Magnus Bjerke .........241 Lite 
 151. Sverre Brovoll ..........241 Lite 
 188. Fredrick Bjerke .........240 Lite 
 201. Nils Th. Valand .........240 Lite 
 281 Kurt E Bekkevold ......239 
 309. Tore Johansen .........238 
 337. Toni Hovdedalen ......238 

 340. Helge Norberg .........238 
 343. Bjarne Muri ..............237 
 406. Lars Bugge ..............236 
 559. Morten Musiol ..........230
Kl. 4 3. Eirik Ahdell ...................243 Stort 
 399. Kjetil Jansen ............229 
 504. Rune Landrø ............226 
 689. Anne Grimstad .........218
Kl. 3 9. Vegard Ånneland 236 Stort 
 80. Aslak Hollund 230 Middels 
 92. Jørgen B. Elstad 230 Middels 
 327. Trond Landrø 221
Kl. 2 220. Fredrik Holtmoen .....232 
 241. Knut Utne Hollund ....231
V55 3. Arne Grøtting ...............246 Stort 
 234. Arne Ånneland .........233
ER 56. Jenny Aardalen ..........249 Middels
J 2. Guro Hollund................250 Stort 
 92. Anders Madsen ..........244 Lite
V65 274.Nils Hovde ................239
V73 3. Øivind Mørk .................250 Stort 
 100. Oddbjørn Nyhagen ..245 
  200. Magne Landrø .........236

Magnus Bjerke var i Aftenposten finalen, men 
var neppe helt fornøyd, hverken med 241 på 25-
skudden og 97 i finalen.  

Aslak Hollund var med, fikk banebeger og kunne 
fornøyd se at søsteren Guro rykket fra i antall  
ungdomsmedaljer på LS og er Østres mestvin-
nende med sin fjerde, mens Aslak endte med 3.
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Tidenes prestasjon av ungdommene
Vi hadde med tre av de fire ungdom-

mene som utgjorde Oslos lag i samlagsslyt-
ingen. Det var Jenny Aardelen (ER), Anders 
Madsen (J) og Guro Hollund (J). Med seg 
hadde de Nordstrand skytteren Lars Østerud. 
Samme gjeng ble nr. 5 i Viken II med 396, 
slikt sett var de i beste fall i outsiderposis-
jon. Samlagsskyting på LS er imidlertid noe 
eget, presset er stort, men når et lag med 
gode skyttere får flyten kan det meste skje.

Jenny skjøt første etappe og hun satte 
standarden for laget med å prikke inn en su-
per serie på 100 med 8 innertiere. Oslo var 
1 av 23 lag med 100, men bare 4 lag hadde 
flere innertiere. 

Lars fra Nordstrand fulgte opp med en 
serie som faktisk var hakket bedre og skjøt 
100 med 9 innertiere. Da var Oslo ett av 16 
lag med 200, men i delt ledelse på innertiere. 
Det er gjerne mange lag som fyller på R/ER 
etappene, så skiller det mer på de to juniore-
tappene. Juniorene skyter som kjent 6 kne 
og 4 ligg, i tillegg til at det ofte blir tøffere 

mot slutten. Dette kan illustreres med at 11 
skyttere skjøt 100 på de to siste etappene, 
mot 49 på de to første. 

Anders hadde 3. etappen. Han taklet 
presset, kontrollerte spenningen inn til riktig 
nivå, og skjøt en av de aller beste juniore-
tappene. Det ble 100 med 6 innertiere. Tre 
av yttertierne kom på ligg, så knedelen var 
glimrende. 

Dermed kunne en noe overrasket, men 
meget imponert Oslogjeng se at laget nå var 
1 av 3 lag med 300, sammen med de to an-
dre Viken II-samlagene Akershus og Follo. 
Oslo og Akershus var likt med 23 innertiere, 
mens Follo hadde 20.

Siste etappe var selvsagt betrodd Guro. 
Er det noen vi helst vil se på siste etappe i 
en slik situasjon, så er det Guro. Men det er 
flere som takler press. Før Guro fikk anvist 
fra skive to hadde Follos skytter fått anvist 
100. Med 100 ville Oslo ta ledelsen, 99 ville 
sikre pallplassen, mens pallen helt sikkert 
ville ryke med 98. Guro taklet presset godt, 
men var ikke helt fornøyd med gjennom-

Lag- og samlagsskytinger

Ungdomslaget følger spent med på anvisningen, f.v Lars Østerud, Nordstrand, Jenny Aardalen, Anders 
Madsen og Guro Hollund
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føringen. Det åpnet meget bra med gode 
tiere, men på det femte skuddet kom en 
9er. Resten satt imidlertid i tieren og Oslo 
kunne juble for en pallplass. Da Akershus 
ankermann måtte se to skudd ut i nieren, ble 
det 2. plass og tidenes beste prestasjon. Oslo 
har bare vært på pallen en gang før, det var 
i Evje i 2009 hvor ett rent Østre lag tok 3. 
plassen. Skytterne den gang var for øvrig 
Christian Ytterhaug Sæther, Robin Berget, 
Aslak Hollund og Jens-Kristian Larsen.

Vi lar oss imponere over dette laget. 
Det er ikke hard kamp om plassene, slik det 
gjerne er i de andre samlagene som kjemper 
i teten. 

Seniorene
I seniorenes samlagsskyting fikk 

samme gjeng som i fjor tillit. Det betød at 
laget besto av Nils Thomas Valand, Lars 

Bugge, Tobias Lillekvelland fra Nordstrand 
og Jens-Kristian Larsen. De skjøt i nevnte 
rekkefølge, som var den samme som i fjor.

Det åpnet meget lovende, Nils 
Thomas skjøt 98, som var ett poeng over 
fjorårsskjema. Oslo lå da i god posisjon 
bak teten på tre lag med 99. Lars åpnet sin 
serie glimrende med to innertiere, men slet 
fryktelig med siste ståskudd. Tiden gikk og 
til slutt måtte han skyte, med en 7er som 
resultatet. Med tre tap til ble det 94 og Oslo 
falt nedover resultatlisten, men var fortsatt 
nr. 10. 

Håpet var der, men Tobias og Jens-
Kristian fikk heller ikke klaff og begge skjøt 
95. Oslo endte til slutt på en 16. plass. Slik 
er det. Hvis man skal hevde seg så må allr 
fire ha dagen og flyten. Det er ikke mange 
samlagene, kanskje med unntak av Numedal, 
som klarer å være i tetkampen gang på gang.

Ungdomslaget som ble historiske med tidenes prestasjon. Bak f.v Lars Østerud, Nordstrand og Anders 
Madsen, foran f.v Jenny Aardalen og Guro Hollund.
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Lagskyting
Kl. 3-5  44. Oslo Østre ............281 
Magnus Bjerke ...............................99 
Jens-Kristian Larsen .......................95 
Eirik Ahdell  ...................................87

Samlagskyting
Kl. 3-5  16. Oslo ....................382 
Nils Thomas Valand ......................98 
Lars Bugge  ..................................94 
Tobias Lillekvelland (Nordstrand)  ..95 
Jens-Kristian Larsen ......................95

Ungdom 2. Oslo ......................399 
Jenny Aardalen ..............................100 (8*) 
Lars P. E. Østerud (Nordstrand) ....100 (9*) 
Anders Madsen .............................100 (6*) 
Guro Hollund .................................  99 (4*)

Veteran 41. Oslo ....................385 
Øivind Mørk  ..................................100  
Oddbjørn Nyhagen ........................  99  
Arne Ånneland ...............................  86 
Arne Grøtting .................................100

Veteranene
Veteranenes lag var et rent Østrelag 

med Øivind Mørk, Oddbjørn Nyhagen, Arne 
Ånneland og Arne Grøtting. 

Øivind åpnet og gjorde det glimrende 
da han la inn 100. Oslo var ett av 15 lag i tet 
med 100.

Oddbjørn måtte tåle å se at ett skudd 
i nieren, men 99 var en solid serie og Oslo 
var ett av 12 lag med 199, bak kun fem lag 
med 200. 

Så var det Arne Ånnelands tur. Arne 
har ikke i nærheten samme erfaring som de 
andre tre, men han klarte seg skytemessig 
godt. Imidlertid skjedde det ulykksalige at 
han skjøt ett skudd i feil skive og endte med 
86. Trøsten for være at selv en tier på det 
manglende skuddet ikke hadde vært nok til 
å holde Oslo i tet. Så tøft er det. 

Arne Grøtting kunne i ro og fred 
avslutte fra skive 42. Han avsluttet med 
stil, skjøt samlagsskytingens neste beste 
V55-serie. Det ble glimrende 100 med 7 
innertiere. To av yttertierne kom faktisk på 
liggskuddene.

Uhell kan skje, og vil skje igjen, det er 
bare å stille opp med godt mot neste gang. 
Prestasjonen er i hvertfall bedre enn i fjor, 
da Oslo ikke stilte lag.

Lagskyting kl. 3-5
Laget ble i år bestående av Magnus 

Bjerke, Jens-Kristian Larsen og en rimelig 
overrasket ankermann i Eirik Ahdell.

Målet til Magnus og Jens-Kristian var 
å skyte Eirik til tet før siste etappe. Magnus 
åpnet glimrende, med en super serie skjøt 
han Østre til tet som ett av fem lag med 99. 

Jens-Kristian var greit fornøyd med 
gjennomføringen, men med noe manglende  
marginer ble det tre tap på stå og to på ligg. 
Poengsummen 194 betød likevel at ikke 
flere enn fem lag var foran på poeng.

Eirik avsluttet fra skive 7, selv om Eirik  
er brukbar i slike situasjoner så kunne vi 
ikke vente oss det store. Det ble likevel noe 
mindre enn både Eirik og vi håpet på. Han 
slet med innskytingen og det viste seg at 
serien, med et par unntak, satt godt samlet i 
åtteren/nieren ut til høyre og summerte seg 
til moderate 87. 

Moro var det uansett, selv om det 
selvsagt er prestisje å gjøre det godt, så blir 
det en del morsomme poenger når lagene 
utelukkende skal settes opp basert på resul-
tatene fra 25-skudden. Eirik sa også spøke-
fullt, at han ikke tok 87 så tungt. Han var 
mer oppgitt over 5. klassingene som ikke 
skjøt bedre enn at han måtte ta ankeretappen.
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Anders Madsen juniormester
Vår suksess i J stoppet ikke med Guro 

Hollund. I feltskytingen slo vår andre junior 
til. Anders Madsen fikk ødelagt baneskyt-
ingen av dårlige forhold og fikk også utsatt 
feltskytingen av enda dårligere forhold. 

Juniorene skulle skyte 30-skudden 
på lørdagen. Guro skjøt tidlig under greie 
forhold, men hun merket nok manglende 
treningsgrunnlag, for det kom ett par lave 
serier på 4 treff og hun endte med 26 treff. 

Før Anders fikk skutt kom den berøm-
melige orkanen som utsatte all skyting. 
Dermed ble skytingen for de gjenstående ju-
niorlagene utsatt til onsdag. Da de fikk skutt 
var det fine forhold. Anders har skutt mye 
felt i år, med gode resultater, og nå kom en 
ny solid gjennomføring med 30 treff.

Juniorklassen er hard og med 20 in-
nertreff plasserte han seg som nr. 20 av de 
35 med 30 treff.

Feltfinalene gikk siste dag og junior-
finalen var faktisk den siste som ble skutt. 
Med 35 skyttere på 30 treff så måtte final-
istene fordeles over to lag. For å hevde seg 
så måtte man selvsagt skyte 12 treff og det 
med mange innertreff. 

Anders hadde skive 20 i siste finalelag 
og før de gikk inn på standplass var ledelsen 
på 12/9. Anders hadde troen på at han kunne 
hevde seg og var godt forberedt. Etter skyt-
ingen var han usikker på det første skuddet, 
som han følte gikk litt over, resten så greit 
ut. Skivene ble anvist tre og tre og da det var 
Anders sin tur var ledelsen fortsatt på 12/9. 

Det var ingen fare med det første 
skuddet, det satt i innertreffen og så rant 
innertreffene inn. Far Espen viste knapt nok 
hvor han skulle gjøre av seg, mens Anders 
rolig kunne se at alle – absolutt alle – skud-
dene satt i innertreffen. Det ble fantastiske 
12/12, som er en vinnerserie, men det var 

Anders Madsen øverst på pallen etter sin seier i J-felt.

Feltskyting



Østre Posten 3-1318

likevel spennende å følge anvisningen av de 
resterende skivene. Far Espen var veksels-
vis inne på standplass og travende frem og 
tilbake bak standplass, men det var ingen 
fare. Skive etter skive ble anvist og det duk-
ket opp en bom eller yttertreff ganske tidlig 
i alle seriene. Når den endelige bekreftelsen 
kom, kunne jubelen slippes løs. Anders var 
Norgesmester i felt i juniorklassen. 

Etter å ha ventet på en ungdomsseier 
siden 1955 fikk vi to med ett par dagers mel-
lomrom. Det var bare til å klype seg i armen. 

Selv om vi vet at Anders er en glim-
rende skytter så må vi si at dette resultatet 
kom litt overraskende. Dette mest fordi hele 
35 skyttere hadde 30 treff og da må man 
virkelig ha full klaff for å vinne. Både med 
selve skytingen og innskytingen. Vi minner 
om at på LS så brukes reduserte figurer. 

I det hele tatt jobber Anders forbilledlig 
godt med skytingen. Fra han begynte som 
siste års rekrutt til nå så har han trent jevnt 
og trutt og har hatt en jevn positiv utvikling. 

Anders er flink til selv å finne ut hva som 
passer og han har plukket opp tips fra ulike 
hold, blant annet ved å delta på sommer-
skoler i skyting. 

Han har fått satt sammen både 
skytemessige og mentale teknikker til en 
pakke som tydeligvis fungerer godt i slike 
situasjoner.

Som Guro sto også Anders for en 
enestående prestasjon. Anders vinnerresultat 
på 42/12 er ganske unikt i J. Nå har vi ikke 
full oversikt over vinnerresultatene i J, men 
dette har neppe vært oppnådd mange ganger 
siden reduserte feltskiver ble innført på LS. 

Lars Bugge nr. 3 i NM grovfelt
Like før avgjørelsen i juniorklassen 

falt, ble siste finalelag på grovfelten anvist 
og Østregjengen som var igjen fikk oppleve 
en utrolig halvtime denne fredags ettermid-
dagen. 

Med en del vind i løpet av LS, var 
det ikke flere enn 27 skyttere som skjøt 30 

Lars Bugge (t.h) med nr. 2 Tor Harald Lund, Søgne (t.v) og Roger Ottosen, Vestre Toten. Lund og 
Ottosen tok forøvrig dobbelt i nordisk mesterskap i felt noen uker senere, da med Lund som best. LS-
felten ansees gjerne som en felt for baneskyttere, dvs. med korte avstander og finale på 200m banen. 
Noe er det sikkert i det, men i år ble i hvertfall pallen bestående av tung feltkompetanse. Alle tre er godt 
voksne og har skutt mye felt i årevis.
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treff innledningsvis. Blant dem var Lars 
Bugge, han var nest dårligst rangert av de 
27, men som kjent så strykes innertreffene 
før finalen. I praksis ville seieren gå til en av 
de med 30 treff. 

Forventningene våre var som for An-
ders, ganske nullstilte. Finalen ble skutt som 
et dobbelthold med 6 kne + 6 ligg, dette på 
rekruttfiguren 1/10 på 200m, med skytetid 
på 1 min og 50 sekunder. For å nå opp må 
det også her være tilnærmet fullklaff med 
skytingen og innskytingen.

Lars syntes det fløt godt og hadde et 
godt håp da han fikk anvist som en av de 
første med 30 treff. Han fikk raskt se at 
serien satt godt sentrert i blinken og det ble 
mange innertreff. Med den korte skytetiden, 
kan det komme bom like gjerne på ligg som 
på kne, men alle skuddene satt i skiva og 
antall innertreff summerte seg opp til hele 9. 

Det var kort sagt en kjempeserie og 
ledelse. Med mange igjen å anvise var spen-
ningen stor om hvor langt dette vil rekke

Skive etter skive ble anvist og først 
på skive 16 røk ledelsen da Roger Ot-
tosen, Vestre Toten skjøt 12/11. Nå var det 
spenning om det holdt til pallplass. Det så 
svært lovende ut frem til skive 5, da fikk Tor 
Harald Lund, Søgne 12/10. 

Det er stor forskjell på nr. 3 og nr. 4, så 
spenningen steg om mulig mer, men ganske 
tidlig i anvisningen så falt skytterne på de 
siste skivene fra og Lars kunne ta i mot 
gratulasjonene for en pallplass.

Det er svært moro og velfortjent at Lars 
fikk den pallplassen. Han er en av våre ivr-
igste skyttere året rundt. Det over mange år, 
for ikke å si tiår. LS-speakeren trakk da også 
frem dette, inkludert at Lars har tatt flere 
turer til Nord-Sverige for feltskyting.

J-finalen ble skutt sist av alle øvelsene, slik at mange Østrefolk hadde av reist hjem, men våre to beste 
på grovfelten, nr. 3 Lars Bugge t.v og stjernevinner Kurt Eirik Bekkevold fikk båret Anders Madsen ut 
av standplass til ære for  publikum, Østre Posten, Skyttertidende o.a.
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Dette ble altså ikke bare belønning for 
lang og tro tjeneste. Lars har hevdet seg 
meget godt i feltskyting over flere år og har 
også vært på pallen i Østlandsmesterskapet.

Kurt Eirik Bekkevold tok stjerne
Vi hadde noen skyttere til som var i po-

sisjon til å komme innenfor medaljegrensen, 
som viste seg å gå på 40 treff. Best an lå 
Helge Norberg som hadde utgangspunktet 
29 treff. Han lyktes ikke helt i finalen og 
skjøt 9 treff og endte på 38 treff. 

Lyktes gjorde imidlertid Kurt Eirik 
Bekkevold, med utgangspunkt på 28 treff 
måtte han ha 12 treff. Han syntes skytingen 
satt godt og når anvisningen ikke kom med 
noen overraskelser ble det 12 treff. Med 8 
innertreff hadde han en av finalens beste 
gjennomføringer. Kun 9 skyttere hadde 12/9 
eller bedre. Moro var det da denne gode 
skytingen ble belønnet med stjerne. 

Tore Johansen hadde også 28 treff og 
finalegjennomføringen var god, selv om 
han var usikker på et par kneskudd. Ett av 
dem snek seg akkurat over i en tanke høy 
serie. Selv om stjernen røk med ett treff, var 
Tore godt fornøyd med finalen. Han følte 
at stjernen i større grad røk på bommene i 

hovedskytingen, enn den ene i en krevende 
finale. 

Nils Thomas Valand og Morten Musiol 
var også kvalifisert for finale med 27 treff, 
men fordi de i praksis var sjanseløs på med-
alje/stjerne prioriterte de hjemreise.

Noen grovfeltbegre til
Ellers ble ikke grovfeltresultatene de 

helt store. Alle de nevnte 5. klassingene over 
tok beger. 

I tillegg ble det ett beger i kl. 4 og i kl. 
3. I kl. 4 var vår overraskelse på 200m, Eirik 
Ahdell som fikk begeret. Det etter ha fått 
214. plass med 25/14. 

I kl. 3 hadde Trond Landrø også 25 
treff, med 4 innertreff ga det 136. plass og 
beger. Trond skyter kun LS og i fjor gjorde 
han det så bra i kl. 2 at han rykket opp til 
kl. 3, men vi ser at han likevel får med seg 
beger fra LS.

Oddbjørn Nyhagen i V73-finale
Vi hadde flere finalister. I V73 var det 

Oddbjørn Nyhagen sin tur å slå til. Innled-
ningsvis ble det 30 treff og i denne klassen 
var det 33 som hadde 30 treff og som var 
i posisjon til det store. Oddbjørn plasserte 

Oddbjørn Nyhagen skjøt seg til V73 feltfinale 
med 30 treff.

Vinnerskiven til Anders Madsen. 
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Mesterskap
Kl. 2-5 3. Lars Bugge ..................42/9 Stjerne 
 35. Kurt E. Bekkevold ......40/8 Stjerne 
 98. Tore Johansen ...........39/5 
 183. Helge Norberg .........38/3
J 1. Anders Madsen ............42/12 Raufoss
V73 20. Oddbjørn Nyhagen ....40/5
Ikke møtt kl. 2-5:  
Nils Thomas Valand og Morten Musiol
Hovedskyting 
Kl. 5 22. Lars Bugge ................30/10 Stort 
 32. Helge Norberg ...........29/17 Stort 
 104. Kurt Eirik Bekkevold .28/13 Middels 
 112. Tore Johansen .........28/12 Middels 
 157. Nils Thomas Valand .27/16 Lite 
 160. Morten Musiol ..........27/16 Lite 
 340. Bjarne Muri ..............25/15 
 448. Sverre Brovoll ..........23/13 
 496. Magnus Bjerke .........22/12 
 551. Fredrick Bjerke .........18/8
Kl. 4 214. Eirik Ahdell ...............25/14 Lite 
 320. Kjetil Jansen ............24/11 
 603. Anne Grimstad .........20/6 
 605. Rune Landrø ............20/6
Kl. 3 136. Trond Landrø ...........25/4 Lite 
 342. Aslak Hollund ...........21/5 
 353. Vegard Ånneland .....20/9
Kl. 2 339. Fredrik Holtmoen .....15/4 
 374. Knut Utne Hollund ....14/1

V55 160. Arne Grøtting ...........23/9 
 174 Arne Ånneland ..........23/4
ER 123. Jenny Aardalen ........29/20 Lite
J 20. Anders Madsen ..........30/20 Stort 
 177. Guro Hollund............26/17
V65 153. Nils Hovde ...............28/16
V73 17. Oddbjørn Nyhagen ....30/19 Stort 
 79. Øivind Mørk ...............28/21 
 119. Magne Landrø ..........27/16

seg ganske midt i feltet på 17. plass med 19 
innertreff. 

Finalen ble skutt på fredags formiddag 
og de med 30 ble fordelt over to lag. Odd-
bjørn skjøt i første finalelag og skytingen 
kunne følges direkte på storskjermen. 

Åpningen var god med en blanding av 
yttter- og innertreff, men treffbildet var høyt. 
Dessverre så seg serien høyere og høyere 
og mot slutten ble det også to bom over. En 
god serie til tross, det ble 10/5, og 40/5 til 
slutt. Det holdt likevel til en flott 20. plass. 
Siste medalje gikk for øvrig på 42/8.

Ellers for våre veteraner på finfelten ble 
det ikke det helt store. Øivind Mørk var kun 
to innertreff fra beger i V73 etter å ha skutt 
28/21. I V65 var Nils Hovde ett treff fra 
beger, etter å ha skutt 28/16.

Jenny Aardalen nær finale i ER
I ER skjøt Jenny Aardalen godt, men 

på siste hold hadde hun et skudd som hun 
så var dårlig. Fasiten ble da også 29/20. Det 
holdt til beger med 123. plass. ER er klassen 
hvor flest skyttere fyller. I år var det 94 med 
30 treff. 

Morten Musiol skyter ikke mye felt, men når han 
gjør det blir det ofte gode resultater. Han kvalifi-
serte seg for grovfeltfinalen og tok beger i kl. 5.
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I minneskytingen ble det 12 medaljer 
på de 29 av våre som skjøt. Best plassering 
ble det på Jenny Aardalen. Hun ble nr. 28 i 
ER, med 58

Det var også var beste poengsum, 
sammen med 5. klassingene Nils Thomas 
Valand og Fredrick Bjerke. 

Så var det moro at Fredrik Holtmoen 
tok medalje etter 75. plass i kl. 2. Fredrik 

har i praksis ikke skutt de siste årene i 
forbindelse med sine studier i Ålesund, men 
etter ett par LS-fravær ble han altså med 
igjen i år. 

Ellers ble det medalje på Lars Bugge 
(kl. 5), Tore Johansen (kl. 5), Sverre Brovoll 
(kl. 5), Rune Landrø (kl. 4), Arne Ånneland 
(V55), Anders Madsen (J), Øivind Mørk 
(V73) og Oddbjørn Nyhagen (V73).

Minneskyting

Kl. 5 41. Nils Thomas Valand ...58 Medalje 
 58. Fredrick Bjerke ...........58 Medalje 
 96. Lars Bugge ................57 Medalje 
 130. Tore Johansen .........57 Medalje 
 143. Sverre Brovoll ..........57 Medalje 
 286. Bjarne Muri ..............55 
 302. Jens-Kristian Larsen 55 
 302. Kurt Eirik Bekkevold .55 
 434. Helge Norberg .........52 
 473. Morten Musiol ..........51 
 563. Magnus Bjerke .........27
Kl. 4 176. Rune Landrø ............56 Medalje 
 301. Anne Grimstad .........54 
 313. Eirik Ahdell ...............54 
 671. Kjetil Jansen ............46

Kl. 3 274. Vegard Ånneland .....52 
 301. Aslak Hollund ...........52 
 448. Trond Landrø ...........48
Kl. 2 75. Fredrik O. Holtmoen ..53 Medalje 
 316. Knut Utne Hollund ....45
V55 77. Arne Ånneland ...........55 Medalje 
 129. Arne Grøtting ...........53
ER 28. Jenny Aardalen ..........58 Medalje
J 43. Anders Madsen ..........56 Medalje 
 126. Guro Hollund............53
V65 178. Nils Hovde ...............53
V73 52. Øivind Mørk ...............56 Medalje 
 57. Oddbjørn Nyhagen ....56 Medalje 
 216. Magne Landrø .........44

Nils Thomas Valand fikk minnemedaljen i kl. 5. 
Ellers ble det finaleplass på banen, i felten, og 
premie i alle øvelsene unntatt felthurtigskyting. 
Likevel var han kanskje ikke helt fornøyd.

Fredrik Holtmoen med et aldri så lite comeback 
på LS, ble premiert i minneskytingen. 
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Bjarne Muri i Stangfinalen
I Stangskytingen fikk vi også en kjem-

peprestasjon. Finalen består som kjent av 
de 16 beste etter innledende skyting. Bjarne 
Muri klarte å skyte seg til finalen etter å ha 
åpnet med meget gode 13 treff på kortholdet 
og avsluttet med utmerkede 11 treff på 
langholdet. 

Det var prestasjonen på langholdet som 
brakte Bjarne inn i finalen. Det var bare seks 
skyttere som hadde flere enn 11 treff på det 
holdet.

I finalen ble langholdet skutt først, med 
den noe merkverdige ordningen at kun de ti 
beste får fortsette til siste hold. Bjarne fikk 
ikke helt draget på langholdet og med 7 treff 
fikk han ett treff mindre enn de som fikk 
fortsette. Akkurat det var kanskje litt bittert, 
men finale er en kjempeprestasjon og Bjarne 
fikk med seg finalebeger. 

Bjarne legger ikke mye krefter i hur-
tigskytingene, men har det tydeligvis i seg. 
Tidligere har han vært i felthurtigfinalen og 
nå har han Stangfinalen også på merittlisten. 

Det spiller faktisk ikke så stor rolle 
hvor man plasseres seg, hvis man ikke vin-
ner. Det som regnes i Stangskyting er seier, 
finale eller beger.

Mange begre og topplasseringer
Begre fikk vi flere av etter blant annet 

flere topplasseringer. Både Arne Grøtting 
og Oddbjørn Nyhagen tok hver sin 4. plass. 
Arne etter 19 treff i V55. I V73 hadde  
Oddbjørn Nyhagen 12 treff. 

V73-skytterne gjorde det i hele tatt 
meget godt. Øivind Mørk skjøt også 12 treff 
og kom også akkurat inn blant de ti beste. 
Så er det meget moro å se av LS-legenden 
Magne Landrø stadig drar med seg premier. 
Han har over mange år kun skutt LS og tok 
en flott 22. plass med 11 treff. 

I V55 ble det også beger på Arne Ån-
neland som skjøt 14 treff.

Landrøfamilien er på LS kun for 
standen til Magne Landrø AS. Da slenger 
de seg med på skytingen også og kommer 
gjerne med på premielistene og har innimel-

Stangskyting

Bjarne Muri slo til med finaleplass i  
Stangskytingen.

Det ble mange begre i Stangskytingen.  
Knut Hollund tok en av dem i kl. 2
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Finale 11.Bjarne Muri ................7 
(ikke videre fra hold 1)

Kl. 5 3. Bjarne Muri ................... 13+11 24 Beger 
 12. Nils Thomas Valand .... 11+11 22 Beger 
 47. Sverre Brovoll ............. 13+8 21 Beger 
 62. Kurt Eirik Bekkevold .... 11+9 20 Beger 
 166. Lars Bugge ............... 10+8 18 Beger 
 203. Jens-Kr Larsen ......... 7+10 17 
 237. Helge Norberg .......... 10+7 17 
 261. Tore Johansen .......... 7+9 19 
 402. Magnus Bjerke .......... 9+5 14 
 419. Fredrick Bjerke .......... 7+6 13 
 427. Morten Musiol ........... 8+5 13
Kl. 4 8. Rune Landrø ................. 11+11  22 Beger 

 11. Eirik Ahdell .................. 10+11  21 Beger
Kl. 3 27. Aslak Hollund .............. 9+9  18 Beger 
 132. Vegard Ånneland ...... 9+6  15 Beger 
 164. Trond Landrø ............ 7+7  14 Beger
Kl. 2 69. Knut Utne Hollund ....... 7+6  13 Beger 
 338. Fredrik Holtmoen ...... 4+3  7
V55 4. Arne Grøtting ................ 11+8  19 Beger 
 65. Arne Ånneland ............ 6+8    14 Beger
J 131. Guro Hollund ............. 9+2  11
V65 58. Nils Hovde .................. 6+5  11
V73 4. Oddbjørn Nyhagen ....... 6+6  12 Beger 
 10. Øivind Mørk ................ 7+5  12 Beger 
 22. Magne Landrø ............ 6+5  11 Beger

lom smått imponerende resultater. I kl. 4 
slo Rune Landrø til med 22 treff og ble så 
høyt plassert som nr. 8. Eirik Ahdell hadde 
ett treff mindre og fikk også en kjempegod 
plassering som nr. 11.

Vi hadde tre med i kl. 3 og alle tre tok 
faktisk beger. Der ledet Aslak Hollund an 
med gode 18 treff og 27. plass. Vegard Ån-
neland hadde 15 treff og Trond Landrø kom 
seg akkurat inn på begerlista med 14 treff.

I kl. 2 kom Knut Hollund seg inn på 
begerlista etter gode 13 treff. Tilbake til kl. 5 
så ble det beger på Nils Thomas Valand (22 
treff), Sverre Brovoll (21 treff), Kurt Eirik 
Bekkevold (20 treff) og Lars Bugge (18 
treff). Nils Thomas ble best plassert av disse 
som nr. 22.

Stangskytingen ble vår beste øvelse når 
man ser på antall premierte, det ble hele 16 
begre på våre 25 som skjøt øvelsen.

Beret Mørk fikk klare bevis på at hun har en sprek mann i Øivind. Han tok beger i felthurtigskytingen i 
V73 og ble nr 2 i Stangskytingen.
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I felthurtigskytingen var Kurt Eirik 
Bekkevold vår raskeste og han fikk en flott 
16. plass i kl. 5 med 10,14. Men vi kan ikke 
si at Kurt jublet noe særlig for den prestas-
jonen. Kurt satser en del på dette og for han 
er alt annet enn en finaleplass en skuffelse. 
Nå måtte han bruke fire skudd og da var det 
utenfor rekkevidde. Marginene er små, så 
det er ikke annet å gjøre enn å satse videre 
til neste år, noe alltid offensive Kurt er klar 
for å gjøre.

Beste plassering ble det imidlertid på 
Øivind Mørk. I V73 slang Øivind seg ned 

og fullførte på imponerende 13,43. Det ga 
en flott 2. plass, kun 7 hundredeler bak vin-
neren. Tider ned på 13-tallet er meget raskt 
for V73-skytterne.

Ellers ble det to begre til i kl. 5. Disse 
gikk til Sverre Brovoll med 10,88 og Bjarne 
Muri med 13,47. Trond Landrø fikk med seg 
nok en premie i kl. 3 med 13,25.

Arne Ånneland (V55) fikk ikke draget 
på banen eller feltskytingen, men gjorde 
det godt på resten, og kom også inn på be-
gerlista i felthurtigskytingen med 16,83.

Felthurtigskyting

Kl. 5 16. Kurt Eirik Bekkevold ...10,14 Beger 
 43. Sverre Brovoll ............10,88 Beger 
 130. Bjarne Muri ..............13,47 Beger 
 218. Nils Thomas Valand .15,72 
 220. Lars Bugge ..............15,75 
 293. Helge Norberg .........17,76 
 316. Magnus Bjerke .........18,78 
 317. Tore Johansen .........18,81
Kl. 4 248. Eirik Ahdell ...............16,66 
 Rune Landrø ....................***
Kl. 3 51. Trond Landrø .............13,25 Beger 

 Aslak Hollund ...................*** 
 Vegard Ånneland .............***
Kl. 2 Knut Utne Hollund ............*** 
 Fredrik O. Holtmoen ........***
V55 70. Arne Ånneland ...........16,83 Beger 
 116. Arne Grøtting ............19,33
J Guro Hollund....................***
V65 Nils Hovde .......................22,70
V73 2. Øivind Mørk  ................13,43 Beger 
 Magne Landrø .................***

Arne Ånneland fikk ikke helt klaff på banen og 
grovfelten, men ble premiert i minne-, felthurtig- 
og Stangskyting.

Kurt Eirik Bekkevold ble vår raskeste i felthur-
tigskytingen, men ambisjonene strakk seg nok 
lengre enn som så.
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LS er for mange en vel så stor sosial 
begivenhet som skytemessig. De fleste fra 
Østre bodde på Oppdal gjestetun, som var 
meget sentralt lokalisert i Oppdal sentrum. 
Såfremt det ikke regnet var det alltid noen 
utenfor som grillet eller bare slappet av 
og oppsummerte dagens skyting. Onsdags 
samlingen ble da også arrangert der. Det var 
også meget hyggelig at noen tidligere Østre 
medlemmer stakk innom.

Vi oppsummerer skytingen med en del 
tørre tall. Det ble 59 standardpremier. Det 
er det laveste siden 2004, men i forhold 
til deltagelsen så er det suverent best på 
2000-tallet. Vi legger også merke til at antall 
skyttere fra oss som ble premiert var høyt da 
premiene fordelte seg på 27 skyttere.

Antall finaleplasser og medaljer, ble 
hhv. 19 og 7. Sett mot 2000-tallet så er det 
bare årene 2008-2011 som er bedre, men i 
forhold til antall deltagere blir årets igjen 
det beste.

Når vi får oppleve to seire i J til 
Anders Madsen og Guro Hollund, pallplass 
på grovfelten til Lars Bugge og at Jenny 

Aardalen sammen med Anders og Guro var 
med på tidenes beste prestasjon i sam-
lagsskytingen for ungdom, da kan vi bare si 
at dette var et fantastisk LS for oss. Rett og 
slett ett av de beste på mange år.

Østregjengen samlet på LS-arenaen.

Oppsummert

Etter på-/avmeldinger og endret ferie, endte 
Bjørnar Sæther som skytefri turist. Selv om  
han kanskje var den som hadde det mest moro, 
bedyret han at det ikke skulle det skje igjen.
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NM i skogsløp
Under LS ble NM i skogsløp arrangert 

Det ble tatt utgangspunkt i resultatene fra 
felten og så var det jaktstart, hvor hver bom 
på feltskytingen ga 1 minutt tilleggstid.

Vi hadde med tre stykker i senior klasse 
B, som sprang en løype på 6 km. De tre 
var Helge Norberg, Nils Thomas Valand og 
Bjarne Muri. Med 29 treff hadde Helge et 
godt utgangspunkt. Kun en i klasse B hadde 
30 treff og startet da 1 minutt foran Helge. 
Helge deltar på en del løp som halvmaraton 
og var godt rustet for dette. Men han som 
åpnet var så sprek at han ga NM vinneren 

kamp og ble nr. 2 i klasse A+B. Helges 
oppgave ble å holde resten av feltet bak seg 
og det klarte han med god margin og ble 
nr. 2 i klassen. Det var over 1 min ned til 
nestemann. En av de som halset bak var for 
øvrig den kjente langrennsløperen, fra en 
del år tilbake, Pål Gunnar Mikkelsplass fra 
Bromma. Han hadde bare 13 på felten så det 
ble langt frem, men han hadde beste løpstid 
i klassen og nestbeste totalt. 

Nils Thomas og Bjarne hadde ikke 
samme steget som Helge, men de gjennom-
førte greit, la oss si, i god stil.

Bjarne Muri avbildet noe lengre tid etter målgang 
av hensyn til fotoobjektet.

Helge Norberg rett etter målgang, hvor han ble  
nr. 2 i senior kl. B.

Klasse Senior B .................Felt .... Tilleggstid ....Løpstid .........Totaltid
1. Ole Anders Hagen Ådal .............30/10 ....00:00:00 ............ 00:25:56 .............00:25:56 
2. Helge Norberg ...........................29/17 ....00:01:00 ............ 00:29:06 .............00:30:06 
12. Nils Thomas Valand .................27/16 ....00:03:00 ............ 00:32:26 .............00:35:26 
15. Bjarne Muri ..............................25/15 ....00:05:00 ............ 00:34:35 .............00:39:35

PS: Når man studerer resultatliten nøye så 
dukker det opp andre Østrenavn. Det er 
navnene Fredrik Oseth Holtmoen, Kjetil 
Jansen, Fredrick Bjerke, Jens-Kristian Lar-
sen og  Magnus Bjerke. Men foran navnene 

står det “DNS”, som kort sagt betyr “startet 
ikke”.

Hvorfor de ikke var på startstreken aner 
vi ikke, men vi tviler sterkt at det var på 
grunn av overtrening.
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Høstens portrett - ANDERS MADSEN

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
12-13 år tror jeg.

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Farmoren min så en innbydelse på Grefsen 
til skytingens dag i 2009 eller 2010. Jeg 
hadde lenge hatt lyst til å begynne på skyt-
ing, men viste ikke om OØS før dette.

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
5000-6000 6,5 og noe mer 22

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Absolutt, må først få til kne og stå skikkelig, 
men er absolutt et mål.

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Favorittbanen min er vel faktisk Lunde 
skytterlag sin bane, men skyter i snitt best 
på Rælingen.

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Gikk en stund på speideren før skytingen, 
men driver ikke med noe annet.

Hva slags musikk hører du på?
Hører for det meste på lett reggae og hip 
hop/rap

Hva er din favoritt mat?
Favorittmaten min er bestefar sin salte torsk 
i fløtesaus

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
Bear Grylls, så hadde jeg kanskje overlevd. 
hahaha

Hva er ditt beste LS-minne?
Første LSet mitt, Elverum 2010. Jeg var 
eneste i finalen både på bane og felt med 
finkaliber. Det var utrolig moro. Oppdal var 
selvfølgelig også kjempebra, men ingen ting 
slår følelsen av å skyte 30 treff for første 
gang å være eneste med cal.22 i finalen.

Anders Madsen hadde sin første banesesong i Østre 
som siste års rekrutt. Resultatene var gode allerede da 
og siden har han hatt jevn og fin fremgang.

Selv om han selv rangerer ett annet LS-minne høy-
ere, så skrev han seg for alvor inn i Østre historien med 
sin seier i LS-felten i klasse junior. Det attpåtil med å 
skyte uslåelige 42/12.
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Hovedstadsstevnet, København
Hovedstadsstevnet er unnagjort, det ble 

arrangert av København ett år på etterskudd. 
Stvnet ble avlyst i fjor og av den noe hal-
tende tekniske gjennomføringen så skjønner 
vi at alt ikke er på stell i København.

Men troppen fra Oslo hadde en morsom 
tur. Som vanlig går det sosiale meget godt 
hånd i hånd med all skytingen. Med bane 
og losji noen t-bane stopp fra København 
sentrum var det lett å ta seg noen byturer.

Deltagertallet fra hver hovedstad var nå 
redusert til 20, og godt var det. Oslo måtte 
godt ned på reservelisten for å fylle ut trop-
pen, men det gjorde seg ikke særlig utslag 
på resultatlistene. Oslo fikk alle vinnerne 
av de fire skytingene og vant også alle lag-
skytingene. Den gjeveste er forøvrig “de 18 
beste på 60-ligg”, som ble vunnet med 36p.

Liten Østretropp
Østres andel av troppen var liten, så 

liten at den sikkert er tidenes tynneste. Så 
her har vi en jobb å gjøre neste gang. Kun 
5 av våre var med, de var Magnus Bjerke, 
Fredrick Bjerke, Per-Arve Strømstad, Arne 
Ånneland og Tore Johansen. Men med Mag-
nus i storslag så markerte vi oss godt.

Åpningsseremoni
Åpningsseremonien ble et noe ufrivillig 

morsomt innslag og kontrasten var stor til 
forrige gang i Stockholm. Seremonien ble 
først flyttet til fredag kl. 14:00 og inn blant 
konkurransene, visstnok pga tilgjenge-
ligheten til et korps. Oslos tropp skiftet om 
til representasjonsantrekket og videre forløp 
ble slik: Troppene stilte seg opp, marsjerte 
frem til hver sin flaggstang, nasjonal-
flaggene ble heist, korpset spilte en trudelutt, 
Københavns formann sa noen ord, korpset 
spilte en trudelutt og alle marsjerte ut. Alt i 
løpet av få minutter og attpåtil var alt ferdig 
før kl. 14:00, slik at noen fra Oslo ikke rakk 
seremonien, etter at de dro til forlegningen 
for å skifte. Men i år var man mest fornøyd 
med at stevnet i det hele tatt ble arrangørt, 
slik at det kunne gå videre.

Fire konkurranser
Første skytedag ble skytingene 10 ligg, 

1/4 Match og nasjonalt program arrangert. 
Danskenes nasjonale program er som vår 
25-skudd, med det unntak at grunnlaget 
skytes på 5 min. 

Fem staute karer utgjorde Østres tropp til Hovedstadsstevnet, f.v Fredrick Bjerke, Tore Johansen, Mag-
nus Bjerke som vant to konkurranser, Arne Ånneland og Per Arve Strømstad.
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10 skudd ligg
Det åpnet med 10-ligg. Her ble det 

dobbeltseier til Nordstrand med Tobias 
Lillekvelland (100) og Jens Pettersen (99). 
Tre av våre skjøt 98 og kom seg inn blant de 
ti beste, Magnus (nr. 5), Fredrick (nr. 8) og 
Tore (nr. 9). Per Arve og Arne fikk det ikke 
helt til. At ikke flere skjøt 100 må tilskrives 
en 300m bane og vekslende vind.

1/4-match
10-ligg inngikk også i 1/4-matchen som 

ble skutt i forlengelsen. Her viste Magnus 
hva han kan, med å være best både på stå 
og kne, innhentet han forspranget til  Tobias 
og dro i fra. Det endte med en klar 3p seier 
foran Tobias. Fredrick skjøt også godt og 
endte på 7. plass med 279. Per Arve hadde 
en dårlig ligg serie, men skjøt seg opp og 
fikk 20. plass med 274. Tore misset på stå 
og ramlet ned til 26. plass med 272. Som 
V55-skytter så har ikke Arne stående på 
programmet, så han fikk det noe tøft.

Nasjonalt program
Dagen ble avsluttet med det nasjonale 

programmet og Magnus forsatte suksessen 
og vant igjen. Seieren ble tatt på rangering 
etter at Magnus og en fra København skjøt 
235. (All skyting ble skutt på internas-

jonal skive). Per Arve tok en flott 7. plass 
med 230. Resterende hadde mer moderate 
resultater.

60-skudd ligg
Andre og siste konkurransedag var 

det hovedøvelsen 60-ligg. På internasjonal 
skive så blir det en solid utfordring for 
DFS-skyttere. Det ble Fredrick som ble vår 
beste. Han skjøt solide 589 og ble så høyt 
plassert som nr. 5. Magnus og Tore skjøt 
begge 584 og de ble hhv. nr. 15 og 16. Arne 
var brukbart fornøyd med 572, som holdt 
til 42. plass. Med var han godt inne blant de 
som ble tellende i lagskytingen. Per Arve 
var ikke langt bak med 570.

Bankett
Stevnet ble som vanlig avsluttet med 

bankett. Som en del av tradisjonen deler da 
delegasjonene ut noen hedersbevisninger. 
En overrasket Arne ble hedret for sin innsats 
av delegasjonen fra Helsinki.

Når det gjelder neste hovedstadstevne, 
så er det Helsinki som står for tur. Signalene 
er at de er klare og ser for seg 2016 eller 
2017 som arrangementsår (avhengig av 
tilgang til elektronisk bane). Da håper vi på 
en større representasjon av Østre skyttere.

Arne Ånneland var leder i tillegg til å være deltagende skytter. I ledermøtene markerte han seg så sterkt 
at det var medvirkende til at han fikk hederstegn av delegasjonen fra Helsinki.
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Skyting A - Mesterskap 60 ligg
1. Tobias Lillekvelland, Nordstrand ...........592 
2. Helene Farestveit, Nordstrand .............592 
3. Jan Larsen, København .......................591 
..... 
5. Fredrick Bjerke, Oslo Østre ..................589 
15. Magnus Bjerke, Oslo Østre .................584 
16. Tore Johansen, Oslo Østre .................584 
42. Arne Ånneland, Oslo Østre .................572 
48. Per Arve Strømstad, Oslo Østre .........570 

Skyting B - 10 ligg
1. Tobias Lillekvelland, Nordstrand ...........100 
2. Jens Pettersen, Nordstrand ..................  99 
3. Sara Borg, Stockholm ..........................  99 
..... 
5. Magnus Bjerke, Oslo Østre ..................98  
8. Fredrick Bjerke, Oslo Østre ..................98 
9. Tore Johansen, Oslo Østre ...................98  
45. Arne Ånneland, Oslo Østre .................95 
57. Per Arve Strømstad, Oslo Østre .........94

Skyting C - 1/4-match
1. Magnus Bjerke, Oslo Østre  ..................287 
2. Tobias Lillekvelland, Nordstrand ...........284 
3. Helene Farestveit, Nordstrand .............283 
..... 

7. Fredrick Bjerke, Oslo Østre ..................279 
20. Per Arve Strømstad, Oslo Østre .........274  
26. Tore Johansen, Oslo Østre .................272 
60. Arne Ånneland, Oslo Østre .................251
 
Skyting D - nasjonalt program
1. Magnus Bjerke, Oslo Østre  ..................235 
2. Jan Larsen, København .......................235 
3. Helene Farestveit, Nordstrand .............233 
..... 
7. Per Arve Strømstad, Oslo Østre ...........230 
22. Fredrick Bjerke, Oslo Østre ................222 
28. Tore Johansen, Oslo Østre .................218 
38. Arne Ånneland, Oslo Østre .................213
Friis ærespremie
Beste skytter - skyting B+C+D 
1. Magnus Bjerke, Oslo Østre  ..................620

Generalmajor G. Lindstrøms premie
Beste skytter - skyting A+B 
1. Tobias Lillekvelland, Nordstrand ...........692 
3. Fredrick Bjerke, Oslo Østre  .................687

Generalmajor G. Lindstrøms dolk
Beste skytter - skyting A+B+C+D 
1. Tobias Lillekvelland, Nordstrand ...........1208 
3. Magnus Bjerke, Oslo Østre  .................1204

De fleste av vandrepremiene det skytes om på Hovedstadstevnet ble stilt ut under årets SM bane. Dette 
var alle som Oslo tok. Oslo tok forøvrig alle som kunne tas! 
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

Sommeren og Landskytterstevnet på 
Oppdal er over og vi kan trygt si at dette har 
vært den beste sommersesongen ungdoms-
avdelingen har hatt.

På landskytterstevnet hadde vi kun med 
tre ungdommer, men de gjorde det også vel-
dig bra. Guro Hollund tok en suveren seier 
i  J, som eneste skytter med 350p. Anders 
Madsen fulgte opp med seier på finfelt for J 
som eneste skytter med 12/12 i finalen.

Under samlagskytingen tok ungdom-
mene en 2. plass og 3 av 4 
skyttere var fra Østre. Jenny 
Aardalen (ER), Anders(J) og 
Guro(J). Siste man på laget 
var Lars Østerud (ER) fra 
Nordstrand.

Aktiviteten i ung-
domsavdelingen har vært 
ganske laber så langt i år, 
så etter landskytterstevet 
har ungdomsutvalget tatt et 
skikkelig tak og arrangert 
Skytingens dag, og vi har 
også holdt åpent to dager på 
15m under jegertreningen, 
noe som har gitt oss mange 
nye aspiranter.

Under klubbmesterska-
pet stilte hele 7 aspiranter og 
under baneavslutningen var 
det hele 13 aspiranter som 
stilte.

Flere har allerede valg å 
melde seg inn i skytterlaget 
og er å finne på treningene 
hele uken, noe ungdom-
savdelingen er veldig glade 
for. Velkommen til Østre!

Våre litt eldre ung-
dommer har også hatt en 
treningskveld på 200m, 

med fokus på stående skyting, med kyndig 
veiledning av Jens Kristian. Ungdommen 
syntes tydelig at dette var en bra kveld siden 
de siste ikke ga seg før det nærmest var blitt 
mørkt.

Vi satser på at aktiviteten videre utover 
innendørssesongen holder seg like bra som 
den er nå og vi ønsker å rette en stor takk til 
alle dere som stilte opp på skytingens dag 
og som fremdeles stiller opp på treninger.

En tilfeldig dag på 15-meteren i begynnelsen av september.  
Mange ivrige nye aspiranter prøver seg.
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Klubbmesterskap bane
40 skyttere møtte opp på klubbmester-

skapet. Det er et gledelig hopp opp fra 
fjorårets 33. Hovedforskjellen ble utgjort av 
deltagelsen i aspirantklassen.

Det var mye god skyting i klasse 
3-5, hvor syv skyttere på endte 341p eller 
bedre.  Bjarne Muri ble best med 345p. Nils 
Thomas Valand ble nummer to med samme 
poengsum, men rangert bak på innertiere. 
Tredjeplassen tok Tore Johansen etter å ha 
prestert årsbeste med 344p.

Stein Heggen skjøt kveldens beste 
omgang med 100p og 7 sentrum. Med totalt 
346p. tok han en suveren seier i klasse V55. 

Suveren var også Bjørnar Sæther i 
klasse 2, en flott omgang på 96p gav totalt 
329p. 

De øvrige klassevinnere på 200m ble: 
klasse 4, Kjetil Jansen 236; klasse 3, Aslak 
Hollund 236 og i klasse 1, Per Olsen 233.

Når vi kun hadde tre deltagere totalt 
i klassene R,ER og J. var det hyggelig og 
se at 8 aspiranter deltok, mange i sin første 
konkurranse. Ungdomsavdelingen har job-
bet godt med rekrutteringsarbeid nå etter 
Landsskytterstevnet.  

I klasse Junior vant vår ferske felt-
mester fra LS, Anders Madsen med 343p, 
men fikk tøff konkurranse fra Jonas Johan-
sen som skjøt 342p. I klasse ER var Jenny 
Aardalen best med 344p. 

I veteranklassene på 100m tok Nils 
Hovde seieren i klasse V65 med 340p, mens 
Øivind Mørk vant V73 etter en tett duell 
med Oddbjørn Nyhagen.  Øivind skjøt 348 
og Oddbjørn 347.

Per Olsen vant klassemedaljen i kl. 1

Våre deltagere i ER og J. F.v Jonas Johansen som ga den nybakte LS-vinneren Anders Madsen hard 
kamp i J og Jenny Aardalen som var alene i ER. Jenny skjøt forøvrig juniorprogrammet.
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Mesterskap
Kl. 3-5 1. Bjarne Muri ..................345 
 2. Nils Thomas Valand .....345 
 3. Tore Johansen .............344 
 4. Sverre Brovoll ..............343 
 5. Helge Norberg .............343 
 6. Jens-Kristian Larsen ....342 
 7. Kurt Eirik Bekkevold .....341 
 8. Lars Bugge ..................338 
 9. Magnus Bjerke .............337
V55 1. Stein Heggen ...............346 
 2. Arne Grøtting ...............340 
 3. Arne Ånneland .............333
Kl. 2 1. Bjørnar Sæther ............329 
 2. Knut Utne Hollund ........295
ER 1. Jenny Aardalen ............344
J 1. Anders Madsen ............343 
 2. Jonas Johansen...........342
V65 1. Nils Hovde ...................340
V73 1. Øivind Mørk .................348 
 2. Oddbjørn Nyhagen ......347
Hovedskyting 
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand .....247 
 2. Helge Norberg .............245 
 3. Bjarne Muri ..................245 
 4. Tore Johansen .............244 
 5. Sverre Brovoll ..............243 
 6. Jens-Kristian Larsen ....243 
 7. Kurt Eirik Bekkevold .....242 
 8. Magnus Bjerke .............240 

 9. Lars Bugge ..................239 
 10. Morten Musiol ............234
Kl. 4 1. Kjetil Jansen ................236 
 2. Eirik Ahdell ...................232 
	 3.	Anne	Sofie	Grimstad ....225
Kl. 3 1. Aslak Hollund ...............236 
 2. Arild Båheim.................224 
 3. Nikolai Brodin ...............222 
 4. Vegard Ånneland .........218 
 5. Christian Y. Sæther ......208
Kl. 2 1. Bjørnar Sæther ............233 
 2. Knut Utne Hollund ........226 
 3. Fredrik O. Holtmoen ....216
Kl. 1 1. Per Olsen .....................233 
 2. Stian Rettum ................227 
 3. Solbjørg Arntsen ..........201
V55 1. Stein Heggen ...............246 
 2. Arne Grøtting ...............241 
 3. Arne Ånneland .............238
ASP Even Brockstedt...............214 
 Linnea B-Thorbjørnsen ....225 
 Stephan Granset..............169 
 Anna Krage Opheim ........193 
 Odin Skagmo ...................243 
 Vetle Skagmo...................219 
 Michelle Winge ................198
ER 1. Jenny Aardalen ............244
J 1. Jonas Johansen...........244 
 2. Anders Madsen ............244
V65 1. Nils Hovde ...................242
V73 1. Øivind Mørk .................249 
 2. Oddbjørn Nyhagen ......248

Medaljevinnerne på 200m, f.v vinner av kl. 2 Bjørnar Sæther, nr. 3 i kl 3-5 Tore Johansen, vinner av 
V55 Stein Heggen, vinner av kl. 3-5 Bjarne Muri og nr. 2 i kl. 3-5 Nils Thomas Valand.
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Samlagsmesterskap bane
Årets SM bane ble arrangert av Skarp-

skytten på Løvenskioldbanen. Vi hadde 26 
av de 58 skyttere som møtte opp. Det ble et 
meget suksessrikt stevne for oss.

På 200m hadde vi de tre første plassene 
før finalen og endte også opp med de tre 
første plassene etter finalen, men det ble 
noen omrokkeringer. 

Jens-Kristian Larsen vant 25-skudden 
og fikk aksjen i Stockmanns vandrepremie 
med 245. Kurt Eirik Bekkevold og Magnus 
Bjerke skjøt også 245. På 244 kom Nils 
Thomas Valand og Tobias Lillekvelland, 
Nordstrand. Bjarne Muri var en av tre som 
skjøt 243. 

Skivene ble anvist en og en, og når det 
var Bjarnes tur, så viste han hvorfor han er 
en våre beste omgangsskyttere. Det ble 100 
og ledelse før de på 244 og 245 ble anvist. 

Nils Thomas var først ut, litt skeptisk 
var han, men det ble en god 100 serie og 
ledelse. Tobias fikk så 99 og endte også 
bak Bjarne. Da var det klart at Østre fikk 
mesteren. 

Magnus var neste, også han var skep-
tisk til omgangsformen, men det ble en god 
serie på 99 og han gikk inn mellom Nils 
Thomas og Bjarne. Når både Kurt og Jens-
Kristian surret seg vekk, med hhv 97 og 95 
ble pallen som følger. Nils Thomas forsvarte 
fjorårsseieren foran Magnus og Bjarne. 

I tillegg til aksje i Oslo skyttersamlags-
premie som samlagsmester vant han også 
Anton Fricks premie for beste 15-skudd.

Suksessen fortsatte på 200m. I V55 fikk 
vi et oppgjør mellom Stein Heggen og Arne 
Grøtting. Stein ledet med 2p før finalen og 
når begge skjøt hver sin 99 serie ble Stein 
mester. 

I kl. 2 hadde vi en meget godt fornøyd 
Bjørnar Sæther som skjøt 243 og perset med 
5p. Før finalen var Fredrik Holtmoen nærm-
est med 238. Bjørnar var imidlertid også 
best i finalen, han skjøt gode 96 og vant med 
339, også det var klar ny pers.

Vi tok også klassemedaljen i kl. 3 og 
det var Arild Båheim som vant den med 222. 
I kl. 4 hadde vi bare med Kjetil Jansen, han 
ble nr. 7 med 232. 

Vi har fått samlagsmesteren stadig vekk de siste årene, men hele pallen er sjelden. F.v nr. 3 Bjarne Muri, 
mester Nils Thomas Valand og nr. 2 Magnus Bjerke.
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Christian Ytterhaug Sæther vant G. O. 
Thesens premie som beste skytter under 20 
år i kl. 3/4.

På 100m var det dessverre tynt i ung-
domsklassene, men det tar ikke glansen av 
seirene til Jenny Aardalen i ER og Anders 
Madsen i J. Begge skjøt 350 og hadde vært i 
tet uansett deltagelse. Jenny hadde forøvrig 
hele 29 innertiere. Det ble ungdomsmedalje 
på Jonas Johansen som ble nr. 2 i J.

V73 er klassen med best deltagelse 
på 100m og både Oddbjørn Nyhagen og 
Øivind Mørk kjempet om tittelen med 249 
innledningsvis. Oddbjørn fikk best drag på 
finalen og tok tittelen med en 100 serie. I 
V65 hadde vi med Nils Hovde, han ble nr. 2 
med 342. 

Ellers var det skyting om Skymoens 
premie og lagskyting på 200m. I skytingen 
om Skymoens premie tar man med seg 15-
skudden og skyter et nytt grunnlag. Dette 
ble også et skikkelig Østreoppgjør da Nils 
Thomas og Bjarne måtte ut i omskyting etter 
at begge endte på 245. Omskytingen tok 
Nils Thomas med 99 mot Bjarnes 98. 

I lagskytingen på 200m lå vi godt 
an etter at de tre første hadde skutt (Kurt, 
Magnus og Nils Thomas), men denne gang 
hadde Jens-Kristian Larsen en dårlig dag 
på siste etappe og Nordstrand snek seg 
forbi med 1p. Kurt vant imidlertid aksjen i 
Kongsbergs våpenfabrikks pokal som beste 
lagskytter.

Våre tre deltagere i ungdomsklassene, f.v Jonas Johansen nr. 2 i J, Jenny Aardalen mester i ER og 
Anders Madsen mester i J. Begge vinnerene hadde feilfrie 350.

Christian Y. Sæther vant G. O. Thesens premie.
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Mesterskap
Kl. 3-5  1. Nils Thomas Valand .....344 Gylt 
 2. Magnus Bjerke ............344 Sølv 
 3. Bjarne Muri ..................343 Sølv 
 6. Kurt Eirik Bekkevold ....342 
 10. Jens Kristian Larsen ..340 
 12. Helge Norberg ...........339 
 13. Sverre Brovoll ............339
V55 1. Stein Heggen ...............346 Sølv 
 2. Arne Grøtting ...............344
Kl. 2 1. Bjørnar Sæther ............339 Sølv 
 2. Fredrik Holtmoen .........327
ER 1. Jenny Aardalen ............350 Raufoss
J 1. Anders Madsen ...........350 Raufoss 
 2. Jonas Johansen ..........342 Ungdoms
V65 2. Nils Hovde ...................342
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ......349 Sølv 
 3. Øivind Mørk .................347
 
Hovedskyting 
Kl. 5 1. Jens Kristian Larsen ....245 
 2. Kurt Eirik Bekkevold .....245 
 3. Magnus Bjerke .............245 
 5. Nils Thomas Valand .....244 
 7. Bjarne Muri ..................243 
 12. Helge Norberg ...........241 
 13. Sverre Brovoll ............241 
 15. Fredrick Bjerke ...........239 
 18. Lars Bugge ................238 
 23. Tore Johansen ...........233 
 24. Eirik Kristiansen .........230
Kl. 4 7. Kjetil Jansen ................232
Kl. 3 1. Arild Båheim.................222 Klassem. 
 4. Christian Y. Sæther ......172
Kl. 2 1. Bjørnar Sæther ............243  
 2. Fredrik Holtmoen .........238 
 3. Knut Utne .....................226
V55 1. Stein Heggen ...............247  
 2. Arne Grøtting ...............245
ASP Linnea B-Thorbjørnsen ....242
ER 1. Jenny Aardalen ............250 

J 1. Anders Madsen ............250  
 2. Jonas Johansen...........243 
V65 2. Nils Hovde ...................245
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ......249  
 2. Øivind Mørk .................249

Lagskyting
Kl. 3-5  2. Oslo Østre ...................387 
Kurt Eirik Bekkevold (5) .................99 (4*)  
Nils Thomas Valand (5) .................98 (3*)  
Magnus Bjerke (5) .........................97 (3*)  
Jens Kristian Larsen (5) .................93 (2*) 
Trofeer
Oslo Skyttersamlags premie (35 skudd kl. 3-5) 
Nils Thomas Valand ......................344 
Stockmanns Vandrepremie (25 skudd kl. 3-5) 
Jens Kristian Larsen ......................245
Anton Frick premie (15 skudd kl. 3-5) 
Nils Thomas Valand ......................148
G. O. Thesens premie (under 20 år kl. 3-4) 
Christian Ytterhaug Sæther ...........172
Skymoens premie (15 skudd + ny 10-skudd) 
Nils Thomas Valand ......................245
Kongsberg Våpenfabrikks pokal (lagskytter) 
Kurt Eirik Bekkevold ......................99

Oddbjørn Nyhagen ble mester etter tett kamp i 
V73.
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Årets skytter i Oslo
Finalene i “Årets skytter” ble skutt 

under samlagsstevnet, før samlagsfinalene. 
Inntil 5 skyttere i hver klasse kvalifiserer seg 
for finalen basert på alle samlagsstevnene og 
org. medaljen. 

I kl. 5-finalen hadde vi med 3 av 5 skyt-
tere.De tre var Nils Thomas Valand, Kurt 
Eirik Bekkevold og Sverre Brovoll. Nils 
Thomas fortsatte suksessen og vant finalen 
klart. Kurt holdt stand lengst og ble nr. 2.

I kl. 3, kl. 2 og V55 var finalen en ren 
duell mellom to Østre skyttere. Kl. 3 vinner 
ble Arild Båheim som slo Christian Yt-
terhaug Sæther. I kl. 2 vant Bjørnar Sæther 
med Fredrik Holtmoen som motstander. 
Stein Heggen tok V55 duellen på bekostning 
av Arne Grøtting. Vi hadde forøvrig ikke 
med deltagere i kl. 1 og 4.

På 100m var Jenny Aardalen ute i en 
durabelig duell med Lars Østerud, Nord-
strand. De fulgte hverandre som skygger og 
var helt likt før siste skudd. Der avgjorde 
Jenny med en innertier mot Lars yttertier. 

Anders var helt suveren i J og vant med 
100 med 8 inne. Jonas Johansen var også 

kvalifisert for finalen og ble nr. 3.
Oddbjørn Nyhagen vant den jevne V73 

klassen, hvor Øivind Mørk ble nr. 3. 
I V65 kjempet Nils Hovde godt. Han 

var i tetkampen helt ut og måtte ut i omskyt-
ing. På første ekstraskudd ble det tier, men 
motstanderen skjøt innertier og Nils ble 
henvist til 2. plass. 

Også Bjørnar Sæther (t.v) og Stein Heggen vant dobbelt. Begge ble både samlagsmester og Årets skyt-
ter i hhv kl. 2 og V55. Bjørnar satte attpåtil ny pers i samlagsmesterskapet.

Arild Båheim hadde suksess denne søndagen og 
vant både Årets skytter og SM-medalje i kl. 3.
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Norgescup 2. runde
Årets andre runde av Norgescupen ble 

arrangert i forkant av landsskytterstevnet 
av arrangørene Sunndal, Rennebu og Budal, 
med rekordstort besøk. Rennebu hadde flest 
deltagere med 1304. 20 av våre skjøt minst 
ett av stevnene.

Selv om vi fikk bedre plasseringer så 
må starte med Helge Norbergs 21. plass i 
Sunndal etter 248/345. 

Helge skjøt stevnets siste dag på lørdag 
ettermiddag og de som var på Oppdal vet 
hvilket vær det var på det tidspunktet. Nå 
var det på langt nær så ille i Sunndal, men 
det blåste bra og hele laget med unntak av 
Helge havnet på 30-tallet. Spesielt var 25-
skudden imponerende og arrangørene sa til 
Helge at det var den råeste prestasjonen de 
hadde sett på deres bane.

Ellers fikk vi tre til inn på 40-tallet; 
nr. 58 Nils Thomas Valand 242/342, nr. 74 

Fredrick Bjerke 242/341 og nr. 100 Sverre 
Brovoll 231/340.

Beste plassering og beste laginnsats 
kom i Rennebu. Lars Bugge ledet an med å 
skyte årsbeste med meget gode 247/347, det 
holdt til en flott 8. plass. 

Fredrick perset like godt med 247 på 
25-skudden og 345 på 35-skudden. Det ga 
15. plass. Ellers fikk vi fem til inn på 40-tall-
et; nr. 52 Helge 245/343, nr. 58 Nils Thomas 
243/342, nr. 95 Bjarne Muri 243/341, nr. 
123 Jens-Kristian Larsen 241/340 og Kurt-
Eirik Bekkevold 240/340.

I Budal ble Nils Thomas vår beste med 
en fin 20. plass etter 246/345. Tre av våre 
kom inn på 343, Helge ble best rangert til 
77. plass. Tore Johansen kom to plasser bak 
og Bjarne ble nr. 83. To til kom inn på 40-
tallet med Jens-Kristians 241/341 (nr. 115) 
og Kurts 244/340 (nr. 160).

Helge Norberg imponerte arrangøren i Sunndal 
med god skyting i sterk vind.

Lars Bugge satte årsbeste i Rennebu og ble nr. 8 i 
stevnet og ble til slutt vår nest beste sammenlagt.
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Sunndal
Mesterskap
Kl. 3-5  21. Helge Norberg .......................345 
 58. Nils Thomas Valand...............342 
 74. Fredrick Bjerke ......................341 
 100. Sverre Brovoll ......................340 
 121. Tore Johansen .....................339 
 183. Bjarne Muri ..........................337 
 185. Magnus Bjerke ....................337 
 298. Lars Bugge ..........................333 
 311. Kurt Eirik Bekkevold ............332 
 388. Vegard Ånneland .................328 
 402. Jørgen Bruserud Elstad .......327
V55  9. Arne Grøtting ...........................342 
 44. Arne Ånneland .......................334
J 30. Anders Madsen .....................345
V73 5. Øivind Mørk .............................349
Hovedskyting
Kl. 5 3. Helge Norberg .........................248 
 87. Nils Thomas Valand...............242 
 90. Fredrick Bjerke ......................242 
 113. Sverre Brovoll ......................241 
 142. Magnus Bjerke ....................240 
 146. Tore Johansen .....................240 
 159. Jens-Kristian Larsen ............240 
 203. Bjarne Muri ..........................238 
 262. Lars Bugge ..........................236 
 289. Kurt Eirik Bekkevold ............234
Kl. 3  11. Vegard Ånneland ...................232 
 18. Jørgen Bruserud Elstad .........231
V55  23. Arne Ånneland .......................243 
 25. Arne Grøtting .........................243
J 29. Anders Madsen .....................246

V65 34. Nils Hovde .............................246
V73 6. Øivind Mørk .............................249 
 21. Oddbjørn Nyhagen ................245

Budal
Mesterskap
Kl. 3-5  20. Nils Thomas Valand...............345 
 77. Helge Norberg .......................343 
 79. Tore Johansen .......................343 
 83. Bjarne Muri ............................343 
 115. Jens-Kristian Larsen ............341 
 160. Kurt Eirik Bekkevold ............340 
 229. Sverre Brovoll ......................337 
 236. Magnus Bjerke ....................337 
 247. Lars Bugge ..........................337 
 270. Fredrick Bjerke ....................336 
 433. Vegard Ånneland .................325
V55  7. Arne Grøtting ...........................344 
 44. Arne Ånneland .......................334
Hovedskyting
Kl. 5 21. Nils Thomas Valand...............246 
 79. Helge Norberg .......................244 
 86. Kurt Eirik Bekkevold ..............244 
 99. Magnus Bjerke ......................243 
 105. Bjarne Muri ..........................243 
 105. Tore Johansen .....................243 
 145. Jens-Kristian Larsen ............241 
 183. Lars Bugge ..........................240 
 190. Fredrick Bjerke ....................240 
 213. Sverre Brovoll ......................239
Kl. 3 31. Vegard Ånneland ...................229
V55 10. Arne Grøtting .........................245 
 67. Arne Ånneland .......................233

For de andre klassene regnes disse stev-
nene som åpne stevner. Vi legger merke til 
at Jenny Aardalen skjøt 350 i ER i Rennebu, 
men i denne tøffe klassen holdt det faktisk 
bare til 10. plass denne gang. 

I V55 kom beste plassering med Arne 
Grøttings 5. plass i Rennebu etter 246/344. 
Arne var også inne blant de 10 beste i de 
andre to stevnene. 

Øivind Mørk skjøt 349 to ganger i V73 
og tok med det en 4. plass og en 5. plass.

Sammenlagt
Sammenlagt er de fem beste stevnene 

tellende så langt. Best sammenlagt er Nils 
Thomas på en 30. plass. Han får da plass i 
et av de seedete lagene i avslutningsstevnet. 
Det samme gjelder da Helge som holder 41. 
plassen.
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Rennebu
Mesterskap
Kl. 3-5  8. Lars Bugge ..............................347 
 15. Fredrick Bjerke ......................345 
 52. Helge Norberg .......................343 
 58. Nils Thomas Valand...............342 
 95. Bjarne Muri ............................341 
 123. Jens-Kristian Larsen ............340 
 139. Kurt Eirik Bekkevold ............340 
 301. Magnus Bjerke ....................335 
 311. Sverre Brovoll ......................334 
 433. Toni Hovdedalen ..................329 
 531. Jørgen Bruserud Elstad .......320
V55  5. Arne Grøtting ...........................344 
 68. Arne Ånneland .......................330
ER 10. Jenny Aardalen ......................350
V65 47. Nils Hovde .............................344
V73 4. Øivind Mørk .............................349 
 12. Oddbjørn Nyhagen ................347

Hovedskyting
Kl. 5 7. Fredrick Bjerke ........................247  
 9. Lars Bugge ..............................247 
 40. Helge Norberg .......................245 
 75. Nils Thomas Valand...............243 
 78. Bjarne Muri ............................243 

 138. Jens-Kristian Larsen ............241 
 139. Kurt Eirik Bekkevold ............240 
 184. Magnus Bjerke ....................240 
 284. Sverre Brovoll ......................236 
 337. Toni Hovdedalen ..................232 
 355. Tore Johansen .....................228
Kl. 3 52. Vegard Ånneland ...................225 
 60. Jørgen Bruserud Elstad .........223
V55 2. Arne Grøtting ...........................246 
 75. Arne Ånneland .......................236
ER 19. Jenny Aardalen ......................250
V65 30. Nils Hovde .............................248
V73 3. Øivind Mørk .............................250 
 25. Oddbjørn Nyhagen ................247

Sammenlagt: 5 beste stevner  

30. Nils Thomas Valand ..........1718 
41. Helge Norberg ..................1715 
61. Lars Bugge .......................1709 
80. Bjarne Muri .......................1704 
99. Fredrick Bjerke .................1700 
99. Kurt Eirik Bekkevold .........1700 
99. Jens-Kristian Larsen .........1700 
116. Magnus Bjerke ................1697
(de 5 beste + siste i Leikanger er tellende, kun 
de med 5 35-skudd er tatt med)

Også Fredrick Bjerke imponerte i Rennebu med 
ny pers.

Bjarne Muri har vært blant våre beste i NC og ble 
vår tredje beste sammenlagt.
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Norgescup 3. runde
Avslutningsrunden gikk i Indre Sogn 

med stevnene til Leikanger, Hafslo og Sogn-
dal. Åtte av våre tok turen.

Beste plassering og resultat kom i det 
avsluttende stevnet i Leikanger. Ikke over-
raskende var det Nils Thomas Valand som 
sto bak det. Han ble nr. 11 etter 246/346. 
Neste best resultat og plassering kom også 
Leikanger. Det sto Lars Bugge bak da han 
skjøt 246/345 og ble nr. 26. Ellers på 40-
tallet kom Bjarne Muri på 79. plass etter 
244 og til han å være en moderat omgang på 
97. Så har Stian Eliassen luftet børsa litt på 
tampen av sesongen og han skjøt 242/340.

I Sogndal ble Jens-Kristian Larsen vår 
beste på en 35. plass etter 244/344. Bjarne 
skjøt gode 247, men omgangene satt ikke 
denne helgen. På nytt ble det 97 og han ble 
rangert til 49. plass. Videre på 40-tallet kom 
Nils Thomas med 243/341. Stian fikk et nytt 
40-resultat med 241/341 og Kurt Eirik Bek-
kevold fulgte hakk i hæl med 242/341.

I Hafslo ble Bjarne vår beste på 64. 
plass etter 244/342. Nils Thomas hadde 
også 342 etter gode 245 på 25-skudden. På 

341 kom Helge Norberg og på 340 endte 
Jens-Kristian og Lars. Tore Johansen var 
den eneste av våre som ikke skjøt ett 40-
talls resultat, men han var i hvertfall jevn 
med 339, 338 og 337.

Sammenlagt
Sammenlagt så var seks stevner tel-

lende. Leikangers stevne + de fem beste av 
de andre. 

Som i fjor ble Nils Thomas vår beste 
og han avanserte fra en 44. plass til 38. plass 
i år. Lars Bugge ble vår nest beste og også 
han avanserte fra fjorårets 86. plass til 56. 
plass i år.

Men hvis vi ser på topp-100 plassering-
er så gjorde vi det dårligere i år. Kun to til 
kom inn på den listen. Det var Bjarne på 63. 
plass og Helge på 98. plass. Med den nye 
poengberegningen og ikke minst at det siste 
stevnet er obligatorisk, så blir det ikke helt 
riktig å sammenligne med tidligere år. Men 
vi kan kanskje ikke si oss helt fornøyd med 
årets Norgescup. Det ble med noen gode 
enkeltplasseringer.

Nils Thomas Valand ble vår beste sammenlagt på 
en 38. plass.

Jens-Kristian Larsen trives i Sogndal og ble vår 
beste der, som han ble det under Lerumcup i vår.
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Leikanger
Mesterskap
Kl. 3-5  11. Nils Thomas Valand ...............346 
 26. Lars Bugge ............................345 
 79. Bjarne Muri ............................341 
 95. Stian Eliassen ........................340 
 114. Kurt Eirik Bekkevold ............339 
 137. Tore Johansen .....................337 
 202. Helge Norberg .....................328
Hovedskyting
Kl. 5 21. Lars Bugge ............................246 
 23. Nils Thomas Valand...............246 
 76. Stian Eliassen ........................242 
 91. Bjarne Muri ............................241 
 99. Kurt Eirik Bekkevold ..............241 
 107. Jens-Kristian Larsen ............240 
 129. Helge Norberg .....................239 
 142. Tore Johansen .....................237

Sogndal
Mesterskap
Kl. 3-5  35. Jens-Kristian Larsen ..............344 
 49. Bjarne Muri ............................344 
 83. Nils Thomas Valand...............341 
 101. Stian Eliassen ......................341 
 102. Kurt Eirik Bekkevold ............341 
 117. Lars Bugge ..........................339 
 129. Helge Norberg .....................339 
 139. Tore johansen ......................338
Hovedskyting
Kl. 5 17. Bjarne Muri ............................247 
 58. Jens-Kristian Larsen ..............244 
 73. Nils Thomas Valand...............243 
 94. Helge Norberg .......................242 
 98. Kurt Eirik Bekkevold ..............242 
 121. Stian Eliassen ......................241 
 133. Lars Bugge ..........................239 
 136. Tore johansen ......................239

Hafslo
Mesterskap
Kl. 3-5  64. Bjarne Muri ............................342 
 70. Nils Thomas Valand...............342 
 77. Helge Norberg .......................341 
 93. Jens-Kristian Larsen ..............340 
 98. Lars Bugge ............................340 
 101. Tore Johansen .....................339 
 124. Stian Eliassen ......................338 
 174. Kurt Eirik Bekkevold ............332

Hovedskyting
Kl. 5 33. Nils Thomas Valand...............245 
 53. Bjarne Muri ............................244 
 66. Jens-Kristian Larsen ..............243 
 70. Helge Norberg .......................243 
 99. Lars Bugge ............................241 
 110. Tore Johansen .....................240 
 129. Stian Eliassen ......................239 
 158. Kurt Eirik Bekkevold ............235

Sammenlagt:  
(Antall tellende stevner i parentes, merk at alle nødven-
digvis ikke har skutt 35-skudd på de tellende stevnene)  

38. Nils Thomas Valand ................. 2064 (6) 
56. Lars Bugge .............................. 2058 (6) 
63. Bjarne Muri .............................. 2055 (6) 
98. Helge Norberg ......................... 2043 (6) 
103. Kurt Eirik Bekkevold ............... 2041 (6) 
107. Tore Johansen ....................... 2040 (6) 
178. Jens-Kristian Larsen .............. 1947 (6) 
216. Fredrick Bjerke ...................... 1700 (5) 
221. Magnus Bjerke ...................... 1697 (5) 
380. Stian Eliassen ........................ 1019 (3) 
409. Sverre Brovoll ........................ 1011 (3) 
435. Per Arve Strømstad ............... 1006 (3) 
590. Vegard Ånneland ................... 878 (3) 
610. Eirik Kristiansen ..................... 802 (3) 
719. Jørgen Bruserud Elstad ......... 647 (2) 
848. Toni Hovdedalen .................... 329 (1)
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Magnus Bjerke - Nordisk mester
Like før sommerferien kom beskjeden 

om at Magnus Bjerke var tatt ut til Nordisk 
ungdomsmesterskap. Dermed ble han histo-
risk som første Østreskytter i ungdomsdelen 
av Nordisk mesterskap. Han stoppet ikke 
med det.  

Mesterskapet gikk i Varberg i Sverige. 
Baneprogramet er som vår 25-skudd, men 
hvor grunnlaget er på 5 minutter. Det skytes 
en finale til slutt med programmet 5 kne + 5 
enkle stå. Skytingen foregikk på 300m på 
internasjonal skive. 

På banen åpnet Magnus med 142 på 
klassen, for så å distansere konkurrentene 
med 97 på grunnlaget. Med meget gode 
239 tok han en klar ledelse på 5p. Den 
som fulgte nærmest var Eline Tovset Vatne 
fra Nord-Odal. Favoritt var den nybakte 
Norgescupvinneren Katrine Aanestad Lund 
fra Jondalen, men hun kom hele 9p bak. For 

å illustrere prestasjonen ennå bedre, så ville 
239 ha holdt til delt 3. plass i seniormester-
skapet. 

Finalen er tøff og Magnus var spent, 
men hadde god kontroll hele veien. Det ble 
49 på kneserien. Selv om han åpnet med to 
8ere på de første ståskuddene, så beholdt 
han roen og fullførte med 9-X-9. Med 93 i 
finalen ble det 332 og klar seier med 4p på 
Katrine. 

Igjen for å illustrere prestasjonen 
mot seniorenes mesterskap, med 332 ville 
Magnus ha endt opp med omskyting om 3. 
plassen.

Østrehistorien er full av store prestas-
joner, men meritter i nordisk ungdoms-
mesterskap er fraværende. Magnus kan tre 
inn i Østrehistorien som vår første Nordiske 
ungdomsmester.

Nordisk ungdomsmester på bane Magnus Bjerke omkranset av nr. 2 Katrine Lund, Jondalen og nr. 3 
Joakim Gruer, Tingelstad.
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I lagskytingen var Norges ungdommer 
suverene og bekledde de fem første plassene.

I feltskytingen endte Magnus midt 
i feltet på 8. plass med 29 treff. Han kan 
likevel notere seg for en ny seier da han ble 
tellende på laget som vant lagskytingen. 

I felthurtigskytingen ble det 18,89 og 
33. plass. Her ble senior- og ungdomsklas-
sen slått sammen.

I fjor kom en liggendekonkurranse 
på programmet. Også her slås senior- og 
ungdomsklassen sammen. Først skytes det 
15-skudd. De 15 beste skyter så 10 skudd til 
som finale. Litt spesielt, så teller desimalene. 
Magnus skjøt 151,7 og ble nr. 24, men det 
ble seier i lagskytingen til det norske laget. 
Norge vant forøvrig alle lagskytingene.

Magnus var selvsagt strålende fornøyd 
med mesterskapet. Det var ikke bare seieren 
som gledet, han opplevde det som svært 
inspirerende og lærerikt å være med i den 
norske troppen, som var stappfull av topp-
skyttere. 

Det var også en flere dagers lang 
samling i forkant av mesterskapet. Målet for 
neste år er klart, for dette er noe Magnus vil 
være med på igjen!

Magnus Bjerke med medaljefangsten fra Nordisk 
mesterskap. 

Cupskytinger

Veterancup
2. runde - dramatisk seier

I forrige nummer ble resultatene fra 2. 
runde feil, så her er de korrekte resultatene 
fra denne runden. 

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

“Det ble jevnere enn vi hadde godt av, 
men vi klarte oss”.

Det måtte faktisk rangering til for å 
skille lagene. Vårt lag vant da med 64 in-
nertiere mot Jondalens 60.

Oslo Østre 1042 - Jondalen 1042
Oddbjørn Nyhagen ........................349 
Øivind Mørk ...................................348  
Nils Hovde .....................................345
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Semifinale - grei seier
Stange og Romedal 2 var på besøk for 

semifinalen. Vårt lag tok en relativt kom-
fortabel seier med 8p. 

Dermed ble det finale i år igjen. De 
begynner nesten å få det som en tradisjon. I 
år passet det ekstra bra kommenterte Øivind, 
for finalen gikk en uke tidligere og da ble 
det ingen kollisjon med jakta.

Oslo Ø 1037 - Stange og R. 1029
Oddbjørn Nyhagen ........................347 
Øivind Mørk ...................................347  
Nils Hovde .....................................343

Finale - uhell ga sisteplass
Fem lag var med i finalen, som ble ar-

rangert på Kvemyra av Brumunddal. 
Etter det innledende 25-skudd var 

veteranene i tet med 1p på Osen, som var 
nærmest. Det etter at både Øivind og Nils 
skjøt 250 og Oddbjørn 246.

Etter at to mann hadde skutt omgan-
gen var det fortsatt tett, men nå var Osen 1 
poeng foran. Det etter at Nils skjøt 99 og 
Oddbjørn 97.

Øivind skjøt som sistemann. Han 
gjorde en sjelden tabbe og skjøt 6 skudd på 
feil skive og fikk 39. Dermed ble det en klar 
sisteplass. En meget fattig trøst var det at 
seieren hadde vært utenfor rekkvidde, selv 
med 60 på de 6 skuddene, men andreplassen 
hadde vært sikret med 60p.

Nils var i godt slag og ble lagets beste-
mann med 349.

Osen ............................. 1043 (49*) 
Jondalen ....................... 1040 (71*) 
Eidsberg ....................... 1040 (48*) 
Blaker ........................... 1038 (59*)   
Oslo Østre ....................  981  (46*)
Nils Hovde .....................................250/349  
Oddbjørn Nyhagen ........................246/343 
Øivind Mørk ...................................250/289  

Gjengen som har skutt alle rundene i Veterancupen og som var i finalen i år igjen. F.v Oddbjørn Nyha-
gen, Øivind Mørk og Nils Hovde.
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1. runde B-cup - tap mot Sørskogbygda
Etter at vi tapte 1. runde på W.O. tok 

ungdommene turen til Sørskogbygda for 
2. runde i Østlandscupen. Det ble en jevn 
match, men Oslo Østre tapte til slutt med 13 
p. Med på laget hadde vi Johanne som gjen-
nomførte sitt aller første banestevne.

Oslo Ø 1721 - Sørskogbygda 1734
Anders Madsen (J) ........................349 
Jenny Aardalen (ER) ......................349  
Guro Hollund (J) ............................348 
Bjørn Tore Monsrud (J) ..................344  
Johanne	Sofie	Berg	(J) ..................331

Ungdomslaget i 1. runde B-cup. F.v Johanne Berg, Bjørn Tore Monsrud, Jenny Aardalen, Anders Mad-
sen og Guro Hollund.

Østlandscup ungdom

Østlandscup senior

2. runde A-laget slo Frogn og Drøbak
Begge Ø-cuplagene var i sving i på 

samme dag og begge på bortebane. A-laget 
møtte Frogn og Drøbak og B-laget møtte 
Sigdal.

A-laget var klare favoritter mot Frogn 
og Drøbak og de innfridde greit med 2725 
mot 2675. Jens-Kristian og Nils Thomas var 
de beste på laget med hhv. 346 og 345. Jens-
Kristian dro forøvrig ut en 7’er på ståserien.

Oslo Østre 1 2725 - Frogn og D. 2675
Jens-Kristian Larsen  .....................246-346  
Nils Thomas Valand  .....................246-345 
Bjarne Muri  ...................................241-341 
Lars Bugge  ...................................243-341 
Magnus Bjerke  .............................243-341 
Kurt Eirik Bekkevold  .....................239-337 
Eirik Ahdell  ....................................238-337 
Helge Norberg  ..............................240-337
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2. runde B-laget tapte mot Sigdal 
B-laget hadde håp om å gi Sigdal kamp, 
men med det meste av laget under pari 
endte det 32p bak
Oslo Østre 2 2615 - Sigdal 2647
Per Arve Strømstad  ......................240-339  
Øivind Enggrav ..............................241-337 
Sverre Brovoll  ...............................237-335  
Tore Johansen ...............................236-335 
Eirik Kristiansen .............................228-327  
Kjetil Jansen  .................................225-320 
Stian Eliassen ................................225-320 
Vegard Ånneland  ..........................210-302 

Semifinale - tap mot Jondalen
Jondalen gjestet Østre for semifinale og 

vi håpet på en jevn kamp. Det var det også, 
en stund.....

Alle skjøt i ett lag og etter 15-skudden 
lå Jondalen under med 3p, men på grunn-
laget blingset en Østre skytter noe og satte 
kneskuddene i en Jondalen skive. Dermed 
vant Jondalen klart. “Hvis-at-dersom” er 
særdeles usikker vitenskap, men det var på 
en måte greit at Jondalens seier ble på 31p.

Men vi fikk en historisk prestasjon, for 
aller første gang skjøt en Østre skytter 350. 

Les mer om Nils Thomas Valands prestasjon 
nedenfor. Det ble skutt mye godt for Jon-
dalen endte på 2729 og Østre på 2698.

Det har blitt skutt bra i cupen i år. Det 
ble beste poengsum i 1. runde, nestbeste i 
2. runde og laget var bare 2p bak nestbeste 
resultat i semifinalen og det med tre skudd 
for lite. Men finalen går uten Østre.

Man kan lure på om det henger en aldri 
så liten semifinaleforbannelse over Østre. 
Skytingen er år etter år meget god i forhold 
til det antall finaleplasser som oppnås. I år 
fikk vi den verst mulig trekningen, likevel 
var det mulig å matche Norges beste lag de 
siste årene, men så kom det fatale uhellet. 

Det må legges til at laget tok feilskyt-
ingen  fint, alle vet at slikt kan skje og at det 
kan skje alle. Det er bare å stå på videre.

Oslo Østre 1 2698 - Jondalen 2729
Nils Thomas Valand  .....................250-350 
Magnus Bjerke  .............................247-345  
Bjarne Muri  ...................................243-342  
Jens-Kristian Larsen  .....................244-342  
Helge Norberg  ..............................244-340 
Lars Bugge  ...................................237-336 
Sverre Brovoll ................................237-336 
Kurt Eirik Bekkevold ......................211-306

Nils Thomas Valand - første Østre skytter med 350
Nils Thomas Valand sto altså bak den 

fenomenale prestasjon det er å skyte 350 
med kl. 3-5 programmet. Det er aller første 
gang en Østre skytter har klart dette.

Nils Thomas selv var ganske sikker på 
at 350 røk på grunn av ett skudd på omgan-
gen, men det tangerte tieren akkurat. Det var 
forøvrig det eneste skuddet som var i kanten, 
resten var godt innenfor og det ble så mye  
som 22 innertiere. 

Dette var ikke bare 350 for første gang, 
dette er også ny banerekord. Den forrige 
hadde Ola Tore Dokken, Nordre Land, satt i 
en cuprunde. Vi gleder oss stort over at det 
ble en Østre skytter som fikk 350 først.

Nils Thomas, her avbildet med medaljer og Van-
drefat som SM-mester, har skutt mye godt i år og 
ble den første i Østrehistorien med 350.
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Banesesongen - åpne stevner

I forrige nummer avsluttet vi oppsum-
meringen med andre helg i juni. Med Viken 
II den tredje helgen tar vi opp tråden igjen 
med den fjerde helgen. 

Da gikk Kanaltreffen i Telemark og 
Midtsommerstevner i Akershus. Denne 
helgen ble det fire medaljer i kl. 3-5. Beste 
plassering ble det på Nils Thomas Valand 
med 2. plass i Nannestad. Beste poengsum 
fikk imidlertid Jens-Kristian Larsen som ble 
nr. 3 i Eidsvoll Verk med 347. 

Lars Bugge ble nr. 3 i Holla og på tur til 
Nordnorsken for salgsvirksomhet var Kurt 
Eirik Bekkevold innom noen stevner og ble 
nr. 3 i Fustvatn. 

Ellers ble Guro Hollund nr. 2 i J i Holla, 
uten at det ga noen medalje. Det er ikke alle 
arrangører som har tre medaljer i ungdoms-
klassene. Oddbjørn Nyhagen slo til med 350 
på Eidsvoll Verk, men V73-klassen er til 
tider hard, så det ble 4. plass.

Siste helg i juni var det mange stevner 
i kjørbar avstand, i alt 15 stk fordelt på ar-
rangører i Vestfold, Østfold, Østerdal og Op-
land. Våre konsentrerte seg først og fremst 
om Østfold . I Båstad skjøt Guro Hollund på 
nytt meget godt i J og fikk bronsen med 349. 

I Opland gikk det best i Tingelstad 
med to medaljer i kl. 3-5 hvor Nils Thomas 
Valand ble nr. 2 og Lars Bugge nr. 3. 

I Østerdal ble det seier til Arne Grøtting 
i V55 i Nordskogbygda. Men høydepunk-
tene denne helgen kom faktisk andre steder. 

Finalen i den prestisjetunge Romeriks-
blinken ble skutt. Noen i vårt lag bor på 
Romerike og Jens-Kristian Larsen (kl. 5) og 
Jenny Aardalen (ER) var kvalifisert. Jenny 
skjøt fullt og måtte ut i enkeltskudds om-
skyting om seieren og først på det åttende 
skuddet måtte hun gi tapt, med en yttertier 
mot en innertier. Jens-Kristian ble nr. 4 etter 
omskyting om plassene 2-4. 

I tillegg var Bjarne Muri ute på langtur 
og skjøt Lady Arbuthnotts pris i Sunndal. 
Der seiret han med 347.

Juli er ferietid, men stevner arrangeres 
og våre skyttere dukker opp både her og 
der. Første helg i juli kom årets høydepunkt. 
Magnus Bjerke var ikke helt fornøyd med 
utviklingen den siste tiden og tok noen 
ekstra runder både inne på 15m og ute 
på 200m. I Rollag og Veggli løsnet det til 
de grader. Han skjøt fantastiske 250 og 
fulgte opp med 99 på omgangen (9eren var 

“selvfølgelig” 9,9). Kanskje litt bittert med 

Magnus Bjerke skjøt Østres beste resultat 
noensinne i et åpent stevne med 349 i Rollag og V.

Arne Grøtting er en av våre store medaljesankere 
med mange seire i V55.
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9eren der og da, men for en kjempeprestas-
jon. Det var første gang en Østreskytter 
skjøt 250 (cupresultatet til Nils-T Valand 
kom senere). Så nevner vi nærmest som en 
parentes at dette også holdt til seier. Stein 
Heggen var også på tur i Numedal og dro 
med seg to V55 seire. 

En gjeng Østre skyttere har gjort det til 
en tradisjon å dra til Nord-Østerdal. Der ble 
det seier til Øivind Mørk i V73 i Dalsbygda 
og Vegard Ånneland ble best sammenlagt i 
kl. 3. Nils Thomas Valand var på tur på Sør-
landet og tok 3. medalje i kl. 3-5 i Farsund.

Andre helg i juli ble det fire medaljer 
fordelt på to skyttere på langtur. Arne 
Grøtting vant to stevner i Fosenkarusellen i 
Trøndelag og Bjarne Muri var innom både 
Jotunheimtreffen og Sunndal og tok en 3. 
plass i hvert av områdene.

Tredje helg i juli var skyttere fortsatt 
på tur, med stor suksess i Østerdal. Hos 
Bjørnen ble det to seire. Nils Thomas Va-
land vant kl. 3-5 og Jenny Aardalen noterte 
seg for et nytt 350 resultat og vant ER. Noe 
lengre nord hos Øvre Rendal var det Øivind 
Mørk som slo til med 350 og han vant V73. 
Jenny tok en ny medalje med en 3. plass.

Fjerde helg i juli foregår den store 
skyterunden med stevner i Land/Etnedal  og 
Hallingdal. Med felten i Nordre Land og 

Torpo som ny arrangør ble det ni stevner og 
noen av oss skjøt alle. Medaljefangsten vår 
strakk seg til to seire i V55 til Arne Grøtting, 
men det var mye god skyting og vi fikk 
mange topp-10 plasseringer i disse stevnene 
som har stor deltagelse og som trekker til 
seg store deler av Norgeseliten.

Med LS er tredje helg i august neste 
stevnehelg. Kun 2-3 av våre deltok på stev-
nene til Askim og Spydenerg, men det ble 
medalje til Nils Thomas Valand i Spydeberg, 
for en 3. plass i kl. 3-5.

Fjerde helg var det SM. Helgen etter 
var det Norgescup, kun Bjoneroa arrangerte 
stevne i nærområdet. Arne Grøtting var 
innom og vant V55. Eirik Kristiansen var 
på hjemlige trakter i Nordreisa og i stevnet 
med full pakke, vant han Stangskytingen.

Siste stevnehelg gikk 7.-8. september 
med trippel i både Østfold og Vestfold og 
det ble en solid avslutning. Arne Grøtting og 
Stein Heggen herjet i V55, med hhv. tre og 
to seire. Jenny Aardalen skjøt 350 hele tre 
ganger i ER, det ga to pallplasser. Det ble 
også to pallplasser på Guro Hollund i J, ink-
ludert var en seier. Og også to pallplasser på 
Nils Thomas Valand (kl. 3-5). Øivind Mørk 
avrundet medaljefangsten med 2. plass og 
sølv i Sem, som i motsetning til de fleste, ga 
ut to medaljer i V73.

I følge MittDFS har Jenny Aardalen har skutt 
350 hele 17 ganger i år. Hun er tydeligvis god i 
konkurranser for hun har 350 flere ganger enn 
347, 348 og 349 til sammen.

Eirik Kristiansen var i Nordreisa, som prisverdig 
arrangerte et “mini-LS” med alle øvelsene, og han 
tuktet den nordnorske Norgeseliten i Stangskytin-
gen. Premien var forøvrig 10 liter maling.
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Pokalskytinger
Dugleiksmerket /-kruset

 De som skjøt kl. 3-5 programmet skjøt 
også om Dugleikskruset. Det var Bjarne 
Muri som gikk seirende ut av den kampen 
med gode 248, det med god margin. Den 
eneste som var nært en stund var Helge 
Norberg, men etter 6 skudd og 60 på de siste 
ti ligg, så stoppet det helt opp etter noe  
lad(d)ekluss. På 100m var Øivind Mørk best 
blant veteranene med meget gode 249.

Med skoleferie start, noen på 
skyteskole i Meråker + noen andre ukjente 
årsaker, så var det bare en av den yngre 
garde. Odin Skagmo, som er aspirant, gjorde 
det til gjengjeld meget godt. Han satte en ny 
fin pers på 238, det tross en noe uheldig start 
med en godt samlet, men skjev serie.

Kl. 5  Bjarne Muri .....................248 
 Tore Johansen .................245 
 Lars Bugge ......................245 
 Eirik Kristiansen ...............243 
 Magnus Bjerke .................243 
 Øivind Enggrav ................242 
 Per Arve Strømstad .........229 
 Helge Norberg .................207
V55 Arne Ånneland .................239
V65 Nils Hovde .......................240
V73 Øivind Mørk .....................249 
 Oddbjørn Nyhagen ..........248
Dugleiksmerket for ungdom
ASP  Odin Skagmo ...................238
Oppsamlingsheat 1
Kl. 5  Sverre Brovoll .................244 
 Kurt Eirik Bekkevold .........240 
Kl. 3 Arild Båheim ....................239
V55 Stein Heggen ...................249 
 Arne Grøtting ...................242
Oppsamlingsheat 2
Jenny Aardalen og Nils Thomas Valand tok 
også merket, det i en egen skyting.

Kurts premie II
Aksjen i Kurts premie går til beste 

mesterskapsskytter i kl. 3-5 på Landsskyt-
terstevnet. Som beskrevet i artikkelen fra LS, 
i år ble det Eirik Ahdell

Kl. 3-5 1. Eirik Ahdell ...................341 
 2. Sverre Brovoll ..............340 
 3. Jens-Kr. Larsen............340 
 4. Fredrick Bjerke .............338 
 5. Magnus Bjerke .............338

Østrecupen
Seks møtte opp til denne cupskytingen 

hvor skytingen er et minigrunnlag på 2 min. 
Først ble det skutt en runde hvor de 

fire beste gikk videre. Her overrasket kl. 2 
skytter Fredrik Holtmoen med å komme seg 
videre etter 57. Så holdt vi på å få en bomde 
da V55-skytter Arne Ånneland nesten vippet 
ut Lars Bugge. Begge hadde 55 med 1 inne, 
men Lars hadde en yttertier mer.

I første semifinale ble det en tett duell 
mellom Lars og Kurt, Lars gikk seirende 
ut med 58 mot 57. I den andre fløt det ikke 
like godt for Fredrik og Magnus fikk en grei 
seier. 

Fredrik hevet seg igjen i bronsefina-
len, men det holdt ikke mot Kurt som skjøt 
dagens beste serie på 59 (3*).

Finalen mellom Magnus og Lars ble 
jevn. Begge hadde 5 tiere med 2 inne, men 
der Magnus hadde en 9er ble det 8er på Lars 
og Magnus vant nok en intern konkurranse. 

Innledende
Kurt Eirik Bekkevold ......................58 (2*) 
Fredrik Holtmoen ...........................57 (3*) 
Magnus Bjerke ..............................57 (1*) 
Lars Bugge ....................................55 (1*) 
Arne Ånneland ...............................55 (1*) 
Tore Johansen ...............................52 (2*)
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Finaler
Semifinale	1:	 Lars ..............58 (4*) 
  Kurt ...............57 (3*)
Semifinale	2	 Magnus ........57 (2*) 
  Fredrik ..........43
Finale  Magnus ........59 (2*) 
  Lars ..............58 (2*)
Bronsefinale	 Kurt ...............59 (3*)  
  Fredrik ..........53 (2*)

Erterkongens vandrekjede
I skytingen om Erterkongens vandrekjede 
fikk vi en aldri så liten overraskelse i 
Christian. Programmet var 5 skudd ligg på 
20-delt skive og Christian var faktisk eneste 
skytter som skjøt 100. Førsteårssenioren 
var nok ikke helt klar over alle følgene med 
denne seieren, men han tok beskjeden, om 
at han nå har æren av å holde Erterkongens 
trontale på Erterfesten, med fatning.

1. Christian Ytterhaug Sæther (3) ..100 
2. Arne Grøtting (V55) ................... 99 
2. Øivind Mørk (V73) ..................... 99 
4. Tore Johansen (5) ...................... 98 
4. Sverre Brovoll (5) ....................... 98 
4. Stein Heggen (V55) ................... 98 
7. Kurt Eirik Bekkevold (5) ............. 97 
7. Bjarne Muri (5) ........................... 97 
9. Bjørnar Sæther (2) .................... 97 

9. Helge Norberg (5) ...................... 97 
9. Lars Bugge (5) ........................... 97 
12. Magnus Bjerke (5) ................... 94

Skarpskytterkruset
Skarpskytterkruset ble skutt på samme 

dag som Erterkongen og Christian var i 
storslag og vant nesten Skarpskytterkruset 
også. Programmet var 5 enkle kne og 5 
ligg på 25 sek med ferdigstilling, det siste 
er krevende og alle skuddene endte ikke i 
skivene. Christian var en av fem med 98 og 
ble rangert midt i feltet med 3 innertiere og 
en åtter. Vinneren ble Bjarne som hadde 5 
innertiere og som såvidt hindret Stein i å ta 
kruset til odel og eie. Stein hadde 4 inner-
tiere. Bjarne har nå to aksjer, sammen med 
Stein, Lars og Kurt.

1. Bjarne Muri (5)  ..........................98 5* 
2. Stein Heggen (V55)  ..................98 4* 
3. Christian Ytterhaug Sæther (3)..98 3* 
4. Tore Johansen (5) ......................98 3* 
5. Lars Bugge (5)  ..........................98 2* 
6. Sverre Brovoll (5) ......................97 3* 
7. Helge Norberg (5)  .....................97 1* 
8. Magnus Bjerke (5) .....................96 6* 
9. Kurt Eirik Bekkevold (5)  ............96 5* 
10. Arne Grøtting (V55) ..................87 2* 
11. Bjørnar Sæther (2) ...................84 0*

Christian Ytterhaug Sæther overrasket med å bli 
Erterkonge. En av de yngste i historien.

Bjarne Muri knep Skarpskytterkruset foran Stein 
Heggen og sørget for at kruset gikk videre.
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Skytterhøvding
Årets Skytterhøvding er den beste 

sammenlagt i følgende baneskytinger: 
Klubbmesterskap, Samlagsstevne, Viken II 
og en valgfri 35-skudd fra intern pokalskyt-
ing, Østlandscup eller åpent stevne.

Det var jevnt i teten, men så satte Nils 
Thomas et solid punktum med 350 og vant 
med 4p på Bjarne.

Valgfri + Viken II + KM + SM    Sum
1. Nils Thomas Valand ...350+341+345+344 1380 
2. Bjarne Muri ................347+341+345+343 1376 
3. Jens-Kristian Larsen ..347+343+342+340 1372 
4. Helge Norberg ...........345+342+343+339 1369 
4. Magnus Bjerke ...........349+338+337+344 1368

Baneavslutning
Årets baneavslutning samlet 35 skyttere 

og meget gledelig så samlet aspirantklassen  
hele 13 deltagere. Som vanlig ble det skutt 
om Åpningsfatene 2. avdeling. 

Med noe forskjellig deltagelse på 
baneåpningen og -avslutningen så ble ikke 
kampen om Åpningsfatene så stor i flere av 
klassene. Hardest var det i V73 hvor Odd-
bjørn Nyhagen hadde 1p på Øivind Mørk. 
Oddbjørn ga Øivind en åpning med å skyte 
147 og Øivind benyttet muligheten og la inn 
149 og vant.

I kl. 5 var det ett oppgjør mellom Jens-
Kristian Larsen, Sverre Brovoll og Kurt 
Eirik Bekkevold, hvor Jens-Kristian hadde 
1p på de andre to. Jens-Kristian avgjorde 
med å være best av de tre også nå.

I J var Bjørn Tore Monsrud kun 1p bak 
Anders Madsen, men Bjørn Tore har vært 
borte fra skytingen en stund og den ferske 
Norgesmesteren Anders levnet ingen tvil 
med å skyte 150. I kl. 3 vant Vegard Ån-
neland på bekostning av Nicolai Brodin.

I de andre klassene var det kun 1 som 
fullførte begge avdelingene og vi fikk 
følgende vinnere: Tom Monsrud (kl. 1), 
Arne Grøtting (V55), Henrik Oppen (kl. 4), 
Nils Hovde (V65) og Jenny Aardalen (ER). 
Jenny skjøt for øvrig fullt med 150.

Det ble også skutt om to evigvandrende 
premier. Vennskapspokalen, som går til vin-
neren av kl. 3-5, ble vunnet av Nils Thomas 
Valand som var i en klasse for seg selv med 
149. 

Vandrekjedet kl. 1 gikk til Tom Mon-
srud, som dessverre var alene i klassen.

Etter skytingen var det premieutdeling, 
som vanlig fra et voksenbord og ungdoms-
bord. Premieutdelingen ble ledet av Heidi 
Grimstad og Helge Norberg. 

Etter premieutdelingen dro de frem 
en stor kake, for å gjøre stas på våre LS 
helter. Anders Madsen, Jenny Aardalen og 
Lars Bugge ble trukket frem. Guro Hollund 
kunne ikke være til stede.

Det var passende at Nils Thomas Valand ble Skyt-
terhøvding, jevnt over har han vært vår beste i år.
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Vennskapspokalen
 1. Nils Thomas Valand ...........149 
 2. Henrik Oppen ....................147 
 3. Jens-Kristian Larsen ..........146 
 4. Sverre Brovoll ....................145 
 5. Vegard Ånneland ...............144 
 6. Helge Norberg ...................144 
 7. Lars Bugge ........................143 
 8. Tore Johansen ...................143 
 9. Kurt Eirik Bekkevold ..........142 
 10. Kjetil Jansen ....................141 
 11. Arild Båheim .....................140 
 12. Nikolai Brodin ..................134 
	 13.	Anne	Sofie	Grimstad........124
Vandrekjede klasse 1
 1. Nils Thomas Valand ...........149
Åpningsfatene 2. avd
Kl 5.  1. Nils Thomas Valand ...........149 
 2. Jens-Kristian Larsen ..........146 
 3. Sverre Brovoll ....................145 
 4. Helge Norberg ...................144 
 5. Lars Bugge ........................143 
 6. Tore Johansen ...................143 
 7. Kurt Eirik Bekkevold ..........142
Kl 4.  1. Henrik Oppen ....................147 
 2. Kjetil Jansen ......................141 
	 3.	Anne	Sofie	Grimstad..........124
Kl. 3  1. Vegard Ånneland ...............144 
 2. Arild Båheim ......................140 
 3. Nikolai Brodin ....................134
Kl. 2 1. Fredrik Holtmoen ...............135
Kl. 1 1. Tom Monsrud .....................139
V55 1. Arne Grøtting .....................145
V65 1. Nils Hovde .........................147
V73 1. Øyvind Mørk ......................149 
 2. Oddbjørn Nyhagen ............147
ASP Brede Brockstedt ...................139 
 Linnea B-Thorbjørnsen ..........135 
 Christopher Buhrs..................144 
 Leander Etemad ....................130 
 Stephan Elias Granseth.........140 
 Fabian Hauge Sandvik ..........138 
 Sindre Holm ...........................145 

 Anna Krage Oppheim ............117 
 Heidrunn Kristiansen .............120 
 Hans Bertil Olsson .................132 
 Vetle Skagmo ........................129 
 Odin Skagmo .........................148 
 Michelle Winge ......................127
ER 1. Jenny Aardalen ..................150
J 1. Anders Madsen..................150 
 2. Bjørn Tore Monsrud ...........141
Åpningsfatene 1 + 2. avd
Kl. 5   1. Jens-Kristian Larsen .......146+146 292 
 2. Sverre Brovoll .................145+145 290 
 3. Kurt Eirik Bekkevold .......145+142 287 
 4. Lars Bugge .....................142+143 285
Kl. 4 1. Henrik Oppen .................133+147 280
Kl. 3 1. Vegard Ånneland ............144+138 282 
 2. Nicolai Brodin .................130+ 134 264
Kl. 2 Ingen deltok på begge avdelinger
Kl. 1 1. Tom Monsrud ..................146+139 285
V55 1. Arne Grøtting ..................147+145 292
V65 1. Nils Hovde ......................148+147 295
V73 1. Øivind Mørk ....................149+149 298 
 2. Oddbjørn Nyhagen .........150+147 297
R Ingen deltagere
ER 1. Jenny Aardalen ...............150+150 300
J 1. Anders Madsen...............148+150 298 
 2. Bjørn Tore Monsrud ........147+141 288

Pga studentmedlemskap har det blitt Rakvåg for 
Henrik Oppen i sommer, men han fikk med seg 
Åpningsfatet i kl. 4.
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Våre store LS-triumfatorer som det ble gjort ekstra stas på under baneavslutningen. F.v Anders Madsen, 
Jenny Aardalen og Lars Bugge. Guro Hollund var ikke til stede.



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 22. september 2013

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Baneavslutningen er unnagjort.
Vel møtt til innendørssesongen 

og husk Erterfesten.


