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Nok ett skytterår er unnagjort
Da har vi gjort unna skytteråret 2013 og 

det ble unektelig ett år som vil bli husket. Vi 
fikk sjeldent mange topprestasjoner, spesielt 
under LS og Nordisk. De er vel omtalt i 
tidligere utgaver av Østre Posten og gjentas 
ikke her.

Vi er sikre på at sportslig suksess gir 
motivasjon til hele laget, noe som er godt 
å ta med seg inn i vintersesongen og den 
viktigste treningsperioden. Og som det kan 
leses om i denne utgaven, er det levert flere 
topprestasjoner denne innendørssesongen, 
med Nils Thomas Valands seier i Viken II 
15m som det foreløpige høydepunktet.

I tillegg meldes det at seniorskyttere 
har måttet vente på tur for trening, fordi 
standplassen er full av ungdommer. Dette er 
unektelig et bevis på at den positive trenden 
vi så starten på mot slutten av  baneseson-
gen, er dratt med over til innendørssesongen.

Østre Posten har nå fullført den 67. år-
gangen. Alle har vel registrert at vi har gjort 
noen lay-out- og trykkemessige endringer i 
løpet av året. Det er fortsatt noen justeringer 
igjen før vi er helt i mål med omleggingen.

I denne sammenheng vil redaksjonen 
rette en stor takk til Torborg Galteland for 
verdifullt bidrag. Det samme gjør vi til Lars 
Bugge, som  har vært en god og, til tider, 
nødvendig korrekturleser.

Vi vil takke Heidi Grimstad, som har 
med seg kameraet på stevner og har tatt 
mange fine bilder som er satt på trykk her i 
Østre Posten. 

Avslutningsvis  retter vi også en takk til 
Per Jorsett og Kurt Johannessen, samt alle 
utvalgslederne for sine bidrag.

Og helt til slutt: En stor takk til alle 
lesere for et godt, stoffrikt skytterår, fra 
Sverre og Tore i redaksjonen. 
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Åsne Pihl og Per Arve Strømstad giftet seg 27. september 2013 på den norske 
ambassaden i Madrid, med datteren Frøya til stede. 

Bryllup

Ranking Standplass.no 2013  

Standplass.no har kommet med oppdatert ranking etter 2013 sesongen. 
Vi registrerer dessverre at det i sum går nedover med oss, sammenlignet 
med status etter 2012. På plussiden så avanserer Nils Thomas Valand 
og Lars Bugge, og brødrene Bjerke er nye på listen. Men flere skyttere 
er dårligere plassert. I tillegg har vi tre i avgang. De tre er Per Arve 
Strømstad, Daniel Sørli som har meldt overgang til Høland/Bjørkelangen 
og Eivind Rørhuus-Øie som har meldt overgang til Røyken og Hurum. Vi 
får bare ta dette til inspirasjon og satse både på nye navn og avansement 
når status skal gjøres opp neste år.

Endring i plassering i parentes. 
63. Nils Thomas Valand (+15) 
85. Lars Bugge (+25) 
92. Helge Norberg (-18) 
128. Jens Kristian Larsen (-35) 
131. Bjarne Muri (-35) 
156. Fredrick Bjerke (ny) 
188. Magnus Bjerke (ny) 
203. Kurt Erik Bekkevold (-92) 
300. Sverre Brovoll (+3)
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Styreleder
har ordet

Det nærmer seg jul, og det er på tide 
å runde av det gamle og ønske det nye 
velkommen. Først må jeg takke for tilliten 
nok en gang, hyggelig at dere ønsker meg 
videre som styreleder, eller formann som 
jeg liker å kalle meg. Selv om noen nå har 
valgt å trekke seg ut av styret, er det hyg-
gelig at både gamle kjente og helt nye fjes 
finner veien inn i styret. Det er viktig både 
å få inne nye, friske og unge hoder, samt at 
gamle travere gjør comeback. Velkommen 
skal dere være, jeg setter stor pris på å få 
samarbeide med dere i året som kommer.

Denne gangen tenkte jeg ikke å kom-
mentere sportslige prestasjoner, men heller 
skrive litt om mine tanker om fellesskapet, 
laget, vi, Oslo Østre. Vi er et stort lag både 
når du tenker på beliggenhet og prestasjoner, 
og ikke minst historisk. Likevel mener jeg 
på mange måter at vi er et lite lag. Vi er 
avhenging av alle for å fylle lag på cupskyt-
inger og lagskytinger. Vi er avhenging av at 
folk stiller opp på stevner og dugnader. Vi er 
avhenging av at noen koker kaffe og steker 
vafler etter ei treningsøkt, rengjør doene 
eller garderoben. Kort sagt, vi er avhenging 
av hverandre, alle som en, for å få maski-
neriet Oslo Østre til å fungere. Noen må 
skifte gummi på skivene, noen må brøyte 
veien opp til banen, noen må betale regnin-
gene og noen må ta oppvasken når stevnet er 
ferdig. Vi kan ikke bare være best på stevner, 
vi skal være best bestandig.

Når vi arrangerer stevner er det kun ros 
å hente. Vi er dyktige arrangører som kan 
det å mestre store stevner knirkefritt. Vi er 
nå ferdig med de 2 største arrangementene 
våre, og selv om det gikk veldig bra, har vi 

fortsatt et forbedringspotensiale. Vi må bli 
flinkere i forkant av stevner med forbere-
delser. Har vi alt vi trenger? Fungerer det 
tekniske? Er lokaler tilstrekkelig klargjort? 
Er vi klare til å ta imot skyttere nå? Alt dette 
er ting vi alle må bli flinkere til, sammen. 
Og det er der kjernen min ligger. SAMMEN.

Sammen må vi, familien Oslo Østre, 
løfte laget videre. Ikke bare sportslig, men 
også i det daglige. Hver og en må tenke etter 
hvordan de kan løfte laget fremover. Kan 
jeg bidra mer utenom å reise rundt og skyte 
gode stevner? Har jeg husket vaskevakta 
mi? Har jeg notert ned dugnaden slik at jeg 
ikke booker inn andre avtaler? Kan jeg ta en 
vakt i kafeteriaen? Trenger ungdomsavdelin-
gen instruktørhjelp? Kan jeg dra i gang en 
fellestrening for Østreskyttere en kveld? 
Kan jeg få meg med noen nye på feltstevne 
i helga?  Kan jeg ringe et gammelt medlem 
og spørre om han kan børste støvet av skyt-
edressen? Har jeg kunnskaper, egenskaper 
og erfaringer som styret kan dra nytte av? 

Alle har en hektisk hverdag. Men 
kanskje vi kan gjøre hverdagene våre litt 
enklere med å hjelpe litt ekstra til. Jeg tror 
bestemt vi gjør det, ved å svare JA på punk-
tene over. Da vil vi sammen løfte Oslo Østre 
skytterlag både sportslig og i det daglige. 

Tilslutt vil jeg takke for det gamle året 
sammen med dere. Dere har vært gode 
ambassadører for Østrefamilien, og gjort en 
styreleder stolt både titt og ofte. Nå venter 
julen og litt fri, nyt tida med familie og 
kjente, og kos dere masse. Ha en god og 
fredfull jul, og et riktig godt nytt år, både på 
og utenfor standplass.
                                             Mvh   i 
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

I grenselandet mellom det militære 
og det sivile i Norge finner vi borgerbev-
æpningen. Dette var korps eller avdelinger 
som ble opprettet i flere større byer så langt 
tilbake som til første halvdel av 1600-tallet. 

I utgangspunktet skulle disse korpsene 
være til hjelp ved byenes forsvar i krig. 
Borgerne hadde plikt til å delta i slikt fors-
var, men i praksis skjedde det svært sjelden. 

Mot slutten av 1700 tallet var borg-
erbevæpningens fremste oppgave å danne 
eskorte for Kongen og øvrige personer av 

høy rang når disse kom på besøk. Det fantes 
både borgerlige infanterikorps, artillerikorps 
og ridende korps. 

Det lå betydelig prestisje i å inneha 
en offisersstilling, noe uniformene sterkt 
bidro til. Uniformene kunne være meget 
dekorative. En offiser måtte betale ikke bare 
uniformen, men også hest og våpen.  

I 1801 ble borgerbevæpningene omor-
ganisert, og fra da av hadde de uniformer og 
bevæpning som i stor grad baserte seg på 
det samtidens militære bar. 

Min fineste sabel
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Det finnes en del våpen som skiller seg 
ut. Jeg kan nevne et av blankvåpnene fordi 
de representerer  praktvåpen fra begyn-
nelsen av 1800-tallet. Slike er mer sjeldne i 
Norge enn i de fleste andre europeiske land. 
De fineste sablene, eller kanskje rettere sagt 
de mest påkostede, er våpen som Karl Johan 
forærte enkelte borgerkorps, blant annet i 
forbindelse med kroningen i Trondheim i 
1818. 

Min offiserssabel  er av sistnevnte kat-
egori og er kjent i fire eksemplarer. Den har 
tilhørt Christiania Ridende Borgerbevæpn-
ing og infanterikorps. 

Sabelen har en stor buet klinge laget 
for et skjærende hugg fra hest. Klingen er 
blånert og har forgylt dekor, blant annet 
Karl Johans delte våpen. Den ene delen 
viser at han er fyrste av Ponte Corvo, og 
den andre er Christiania byvåpen. Grepet er 
kledd med plater av perlemor og har Karl 
Johans kronede monogram. Balgen er av 

lær med store forgylte messingbeslag. Øvre 
beslag er forsynt med ornamentene Minerva 
og Den norske løve.

Da jeg kjøpte min Karl den XlV Johans 
offiserssabel i år, var 3 av 4 utleverte sabler 
i kjent eie. Plutselig dukker den fjerde sabel 
opp for salg på Blomquist auksjon i Oslo. 

Med flotte fotografier i katalogen 
skrives det om dens opprinnelse at sabelen 
har tilhørt familien Treschow Kraft, Chris-
tiania.

Karl Johan kom fra Frankrike til 
Sverige senhøstes i 1810 som Sveriges 
tronfølger. Hans egentlige navn var Jean 
Baptiste Jules Bernadotte, sønn av en fransk 
sakfører. Under den franske revolusjonen 
steg han i gradene fra general til armefører, 
og senere krigsminister. Da Karl Johan ble 
kronet i Nidarosdomen 7. september 1818, 
ble han herre i to kongeriker. Han var i sine 
siste leveår meget populær i Norge. Han 
døde i Stockholm 8. mars i 1844.

LS boka
Bokprosjektet om Landsskytterstevnet 

gjennom 120 år ble lansert som planlagt un-
der årets Landsskytterstevnet. Per Jorsett er 
en av forfatterne sammen med skytterkon-
torets Terje Vestvik og LS-speaker Tor Idar 
Aune. Resultatet ble en bok både organisas-
jonen og forfatterene kan være stolte av.

Vi kan ikke annet enn å slutte oss til de 
som sier at dette er et praktverk og noe en 
«må ha».

Boka tar ikke bare for seg Landsskyt-
terstevnets historie, men man gir også et 
meget godt innblikk i DFS’ opprinnelse og 
utvikling. 

For oss Østreskyttere blir boka ekstra 
interessant. Vi er på trygg grunn når vi sier 
at Oslo Østre er det mest omtalte skytter-
laget i boka.

For de som ønsker å skaffe denne boka, 
så kan den kjøpes på Skytterkontoret. 
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

I skrivende stund er det en måned til jul 
og Østrestevnet er i full gang. Det er glede-
lig å se at så mange av de nye som startet i 
høst, fremdeles er like ivrige og at mange er 
meldt på til Østrestevnet.

Siden sist har det blitt startet opp 
treningskvelder for samlagets ungdommer 
to kvelder i uken. Opplegget for de forskjel-
lige kveldene har variert. Vi har blant annet 
hatt et lite foredrag om pust og avtrekk der 
Espen Berg Knudsen, Nordstrand stilte opp.

Under Viken II ble Jenny Aardalen 
beste ungdom fra Østre, med en 3 plass i 
klasse ER, etter at hun måtte ut i omskyting 
om plassen.

Gledelig er det også at Even Brocksted, 
som er en av våre nye ungdommer, stilte i 
klasse ER og dermed deltok på sitt første 
stevne.

Juniorskytterne våre hadde ikke helt 
dagen. Best ble Anders Madsen som sikret 
seg en finaleplass.

Tre av våre skyttere; Jenny, Anders og 
Guro Hollund var med samlagslaget som tok 
en 3 plass.

Under Østrestevnet hadde vi med 
mange nye skyttere både i klasse Asp og 
ER. For flere var dette det første stevnet. 
Ellers trekker vi frem Jenny Aardalen (ER) 
som ble nr 6 med 349p. I klasse J fikk vi en 
topplassering med Guro Hollund, som endte 
på en 2 plass med 349p, kun to sentrum bak 
vinneren. 

Ungdomsavdelingen ønsker alle en god 
jul og ett godt nytt år. Samtidig minner vi 
om juleavslutning 16 desember. Da det blir 
skyting med en tvist.

Laget som sto bak tidenes beste Oslo prestasjon i Landsskytterstevnets samlagsskytingen for ungdom, 
f.v Guro Hollund, Anders Madsen, Jenny Aardalen og Lars Østerud (Nordstrand).
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Sommer og høst er stort sett rolige perioder for Skilaget, men noen faste aktiviteter står på 
programmet. De siste årene har Høstmanøveren blitt arrangert på Østre, og høsten er også 
tid for dugnader.

Høstmanøveren

11 skyttere møtte til dyst om Høst-
manøveren på en litt kald, men fin høstdag. 
Skytingen ble gjennomført med tre hold 
på 100m og et avsluttende dobbelthold på 
200m. Alle skjøt i én klasse. De som nor-
malt skyter kun ligg, skjøt alt liggende. 

Opplegget var: Hold 1: Bilhjul - ligg 
(kun dekket var treff), hold 2: Nøkkel-
hull - kne, hold 3: Pyramiden - ligg og hold 
4/5: 11/40 stripe og C20 - 6 kne og 6 ligg. 
Skytetidene var 60 sek og 2,5 min på dob-
beltholdet.

Tore Johansen skjøt i første lag og tok 
ledelsen med 29 treff. Etter tre hold i andre 
lag lå Sverre Brovoll og Jenny Aardalen 
best an. Sverre hadde 18 treff, mens Jenny 
hadde ett tap, men mange innertreff. Sverre 
fullførte med stil og med 12 treff ble det 
seier. Jenny, som til vanlig skyter i klasse 
ER, måtte tåle to tap til, og sikret seg tredje-
plassen bak Tore. 

Dette var for øvrig første gang i 
Høstmanøverens 5-årige historie at det ble 
skutt 30 treff. Dette sier noe om at denne 
skytingen, utenom sesongen, ikke er helt 
enkel. Litt utradisjonelle figurer og dårlig 
innskutte våpen forklarer mye, til tross for at 
det var lagt opp til et innskytingshold.

Innlagt i Høstmanøveren er pyra-
mideskytingen. Pyramiden er en ti-delt 
trekant med tieren i toppen. Anne-Lise Hol-
stad er den som oftest er på pallen i denne 
skytingen og lenge så hun ut til å bli årets 
vinner. Men Jenny hadde en god dag og fikk 
en perfekt plassert serie. Det ble meget gode 
53p, og en klar seier foran Anne-Lise. Dette 

var også forbedring av Østrerekorden med 
4p. Det spørs om ikke denne rekorden blir 
stående en stund.

Høstmanøveren 
1. Sverre Brovoll (5) .......................30/13  
2. Tore Johansen (5) .....................29/11  
3. Jenny Aardalen (ER) .................27/13  
4. Arild Båheim (4) .........................25/9  
5. Kurt Eirik Bekkevold (5)  ............25/5  
6. Eirik Ahdell (4)  ..........................24/7 
7. Anders Madsen (J) ....................23/10  
8. Arne Grøtting (V55)  ..................22/7 
9. Anne-Lise Holstad (3)  ...............22/7  
10. Arne Ånneland (V55)  ..............22/3 
11. Magnus Bjerke (5)  ...................20/5 

Sverre Brovoll ble Høstmanøverens første vinner, 
som skjøt 30 treff.
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Pyramiden
1. Jenny Aardalen (ER)   ................53 
2. Anne-Lise Holstad (3)   ..............47 
3. Arne Grøtting (V55)  ..................44  
4. Sverre Brovoll (5)   .....................42  
5. Kurt Eirik Bekkevold (5)  ............41  
6. Tore Johansen (5)   ...................41  
7. Arne Ånneland (V55)   ...............36  
8. Arild Båheim (4)  ........................34  
9. Anders Madsen (J)  ...................33  
10. Magnus Bjerke (5)  ..................30  
11. Eirik Ahdell (4)  .........................27

Høstmanøveren - vinnere
2009 Arild Båheim  ...................29/8 
2010 Stein Heggen ...................29/5 
2011 Arne Grøtting ...................29/10 
2012 Stein Heggen ...................29/10 

Pyramiden - vinnere
2009 Fredrick Bjerke  ................43 
2010 Anne-Lise Holstad ...........46 
2011 Arne Grøtting ...................42 
2012 Magnus Bjerke .................49

Jenny Aardalen satte ny rekord i Pyramideskytin-
gen og viser frem vinnerskiven.

Dugnader

Høsten er tid for dugnader og forbere-
delser til feltsesongen. Skilaget tok initiativ 
til to dugnader. 

Først en på Østre for å sette opp 
skiverammer og rydde busker og kratt fra 
områdene langs siden og bak 200m. 

Den andre var Skilagets årlige på 
Sørum. I tillegg til klargjøring av skiveram-
mer og - stativ, var det det også der nødven-
dig å rydde unna kratt.

Innenfor et rimelig antall timer, ble alt 
som nødvendig gjort, men man må likevel si 
at oppmøtet ikke var den aller beste. 

På Østre stilte 10 og på Sørum var det 
6, nå må det legges til at det kom inn noen 

“gyldige forfall”, så vi får håpe at dette ikke 
bærer bud om interessen for feltskyting i 
vinter. 

Fredrick Bjerke er en kløpper med motorsaga og 
trår gjerne til med både redskap og arbeidsinnsats.
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Dugnadsgjengen på Sørum har en matpause med pølser, f.v Anne-Lise Holstad, Sten Heggen, Arild 
Båheim og Kurt Eirik Bekkevold.

NM i skogsløp - sprint
Øvelsen ble arrangert på Løvenskioldbanen av Skarpskytten. Vi hadde med en enslig deltager i Nils Thomas 
Valand. Nils Thomas er med for moro skyld og det ble et greit resultat. Han endte akkurat midt på resultatlisten 
i senior kl. B og noterte seg for en 5. plass. Totalt ble det 10. plass. Mesterskapet samlet 67 deltagere og 
senior kl. A og B summerte seg til 14 deltagere. Bjarne Muri hadde også som intensjon å delta, men det som 
ofte skjer med (topp-) idrettsutøvere, skjedde med Bjarne  - en skade satt en  stopper for hans mesterskaps-
deltagelse. En vond fot gjorde at han ble sjåfør for Nils Thomas, slik at de rakk Erterfesten. Han var for øvrig 
uklar på om det var en idrettsrelatert skade.

F.v Helge Norberg, Sverre Brovoll og Stein Heggen setter opp skivestativ.
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Viken II 15m, Oslo Østre
Årets Viken II stevne var det sjette i 

rekken, hvis vi teller med det uoffisielle ste-
vnet i 2008. Vi er fortsatt eneste arrangør og 
Viken II kretsens leder gikk langt i å antyde 
at vi tildeles stevnet neste år også.

Nå kunne det sikkert vært bra om andre 
kom på banen, men det er tynt med gode 
alternativer. Selv med vår kapasitet, er det 
svært tidkrevende å gjennomføre finaleda-
gen. Skytingene startet kl. 9:00 og klokken 
passerte 17 før alle premiene var delt ut.

Det oppsto riktignok noen min-
dre forsinkelser på grunn av 
datatrøbbel, men det er nesten 
uunngålig på et stevne av denne 
størrelsen og, ikke minst, kom-
pleksiteten.

Våre folk på standplass og 
i sekretariatet gjorde en meget 
god jobb. Med de spesielle 
reglene stevnet har, og et resul-
tatprogram som ikke er tilpasset 
reglene, blir det fryktelig mye å 
holde orden på.

Når alle innertierne skal 
telles og flere titler avgjøres 
over flere finalelag, skjønner 
man at dette er komplekst. 
Denne finalesøndagen er 
utvilsomt den mest krevende 
arrangørdagen vi har.

Oppslutningen om stevnet 
var god og det var meget 
gledelig at deltagerantallet pas-
serte 400 for første gang. 407 
skyttere fant veien til Østre. Vår 
egen deltagelse gikk også noe 
opp fra 31 i fjor til 34 i år. 

Stevnet ble arrangert etter 
samme lest som i fjor, med 
den endring at kretsen endret 
25-skudden til å bli skutt som 
utendørsprogram.

Nils Thomas Valand Viken II mester
I fjor skrev vi om flott laginnsats i kl. 

3-5, mens det manglet noen poeng til top-
plasseringene.

I år kom også topplasseringen og 
laginnsatsen ble så god at vi må kunne kalle 
den overraskende.

Overraskende var det imidlertid ikke 
at Nils Thomas Valand skjøt 246 og var i tet 
på rangering etter 25-skudden.  Etter flere 
stevneseiere i høst var Nils Thomas blant 
favorittene. 

Nils Thomas Valand med trofeene etter Viken II 15m triumfen.
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Det var hele 7 skyttere som skjøt 246p. 
Gledelig overraskende så var Stian Elias-
sen en av dem, og han kunne innta skive 
4 i finalen.  På 245p kom ytterligere seks 
skyttere, deriblant Magnus Bjerke. Disse 13 
skytterne utgjorde Kongelaget, et Kongelag 
hvor alle hadde en fair sjanse til seier.  

Finalegrensen viste seg å gå på 243p og 
flere Østreskyttere kom seg med. Per Arve 
Strømstad skjøt 244p og Jørgen B. Elstad 
noterte seg for 243p, som beste 3. klassing. 
Jens-Kristian Larsen, Kurt Eirik Bekkevold 
og Bjarne Muri skjøt også 243p.

Før Kongelaget gikk på standplass, 
ledet Per Arve Strømstad med 341p. Han 
åpnet med moderate 48p kne, men på de 
fem enkeltskuddene stående tapte han bare 
ett poeng. De andre hadde også gode finaler, 
med 96p på Jens-Kristian og 95p på Bjarne 
og Kurt Eirik. Jørgen møtte ikke og gikk 
glipp av en god sjanse til å ta medaljen til 
beste klasse 3 skytter.

Som nevnt hadde alle i Kongelaget vin-
nersjanser og det ble spennende helt til siste 
skudd var avfyrt. Det var kun fire skyttere 
som åpnet med 50p på kne. Det var Odd 
Martin Nythe, Frogn og Drøbak og våre tre! 

På det første ståskuddet ble det tier på 
Nils Thomas og Bjørnar Sletmo, Trøgstad, 
mens de som fulgte nærmest skjøt niere. 
Dermed ledet Nils Thomas med ett poeng 
på Sletmo, Nythe og Stian. Det var disse fire 
det skulle stå mellom helt til slutt. Faktisk 
var dette de samme som hadde de første 
skivene fra start. 

På det tredje ståskuddet skjøt alle tiere. 
På det fjerde måtte Stian ut i nieren, mens 
de andre holdt tieren. Stian var med dette 
i praksis ute av seierskampen, med færrest 
innertiere. 

Det siste skuddet ble anvist skive for 
skive. Litt utenfor søkelyset hadde Magnus 
Bjerke skutt en meget god finale og med 
kun tre tap så langt holdt han femteplassen. 

Per Arve Strømstad skjøt seg opp i finalen og ble 
nr. 7 i kl. 3-5.

Stian Eliassen overrasket og var med i medaljeka-
mpen. Det ble 4. plass i kl. 3-5.
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Magnus var noe skeptisk til siste skuddet, 
men det ble tier og Magnus tok ledelsen. 
Stian var også skeptisk til siste skudd. Det 
ble da også en nier og han plasserte seg 
poenget foran Magnus. Stian sto for en 
høyst overraskende innsats og imponerte 
med å holde godt følge gjennom hele 
finalen. Konkurranse- og treningsgrunnlaget 
er meget tynt, så dette viser hva som bor i 
Stian. 

Nythe var neste som fikk anvist. Han 
fikk en nier og tok ledelsen. Sletmo fikk an-
vist tier, men Nils Thomas hadde så mange 
innertiere at han ville vinne selv med en nier. 
Nils Thomas holdt koken helt inn og satte et 
skikkelig punktum med en innertier. 

Viken II-triumfen var et faktum, etter 
imponerende finaleskyting. Nils Thomas 
sine 99p ble den beste finalen, og det ble 
levert fra skive 1. Han hadde også et meget 
høyt antall innertiere. De 15 fra 25-skudden 
ble økt med 6 i finalen. 60% innertiere er 
intet mindre enn imponerende innendørs.

Da alt var summert, viste det seg at 
Per Arve hadde klatret helt opp til 7. plass. 
Dermed fikk vi fire inn blant de syv beste. 
Med ytterligere tre kvalifisert for kl. 3-5 
finalen og seks andre skyttere på 240-tallet, 
så kan vi trygt si at det var en meget solid 
laginnsats i kl. 3-5.

Arne Grøtting tok V55 medalje
Arne Grøtting var blant favorittene i 

V55, og det ble 245p på innledende skyting. 
Det var ikke Arne spesielt fornøyd med og 
han mente det var et par poeng for lite. 

Det skulle vise seg at han fikk rett. 
Lederen hadde 247p, men kunne ikke møte 
til finalen. Dermed ble det et finaleoppgjør 
mellom Harald Buuer, Spydeberg på 246p, 
Arne og en til på 245p. 

På fem skudd liggende ble det 50p 
både på Buuer og Arne, mens den tredje falt 
etter med 49p. Den stillingen holdt seg også 
gjennom de fire første enkeltskuddene på 
kne. Begge skjøt vekselsvis niere og tiere. 

Muligheten var fortsatt til stede før siste 
skuddet, men det ble nier på Arne og tier på 
Buuer. 

Arne fikk dermed andreplassen, 2p bak 
Buuer. Men det ble en ny Viken II-medalje 
innendørs. Arne har dermed medalje fra 5 av 
6 mesterskap. Dette inkluderer to seire. Arne 
er utvilsomt den store V55-skytteren i dette 
mesterskapet.

Eirik Ahdell i kl. 4 finalen
Viken II 15m er spesiell, i og med at 

det arrangeres egne finaler for klassene 1 til 
4. Kl. 2 fikk egen banefinale i 2013, men for 
de øvrige klassene er det kun dette mester-
skapet som har egne finaler.

I kl. 4 er Eirik Ahdell nesten å regne 
som fast finaledeltager. Han vant også 
klassen for to år siden. I år ble det en god 

Arne Grøtting tok sin femte Viken II 15m medalje 
i V55. Det på seks forsøk.
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5. plass etter 25-skudden, med noen poeng 
opp til teten. I finalen ble avansementsmu-
lighetene ødelagt med 47p på kne, men 
med solid ståendeskyting og 48p, ble det en 
god finale til slutt. Eirik beholdt dermed 5. 
plassen. 

Det var flere som skjøt godt i kl. 4. 
Heidi Grimstad skjøt 241p og kom på 11. 
plass. Noe mer overraskende, så ble det 
240p på Kjetil Jansen og 12. plass. Dette 
holdt til standardpremie for begge. 

Flere finalister i kl. 3
Vi har allerede nevnt at Jørgen B. 

Elstad var beste 3. klassing etter 25-skudden. 
Dessverre hadde han ikke anledning til å 
skyte finalen. 

Vi hadde en finalist til i kl. 3. Nicolai 
Brodin overrasket mange da han skjøt 235p. 
Det er alltid moro med slike resultater og 
han var kun en innertier fra standardpremie. 
Tross god skyting, tror vi han irriterte seg 
over 7’ern på det siste skuddet. Nicolai skjøt 
forøvrig heller ikke finalen, men for han var 
klasseseieren utenfor rekkevidde.

Fredrik Holtmoen ble finalist i kl. 2
Etter å ha etablert seg i Oslo igjen etter 

studier, har Fredrik Holtmoen tatt opp skyt-
ingen. I kl. 2 skjøt han gode 241p. Det holdt 
både til standard premie og finale. Også han 
prioriterte vekk finalen. 

Jenny Aardalen med medalje i ER
Blant ungdommene viste Jenny 

Aardalen at hun hadde beholdt den fine 
formen fra banesesongen. Det ble fullt hus 
og 250p. Som vanlig i ER, så var det flere 
fulle hus. I år presterte hele åtte skyttere 
kunststykket å skyte feilfritt innledningsvis. 
Med 15 innertiere var Jenny noe på et-
terskudd i forhold til seieren, men i selskap 
med fire andre var hun bare en innertier bak 
nummer 2. 

Etter femskuddsserien delte Jenny 
tredjeplassen med to andre. De var kun én 

innertier bak andreplassen. Enkeltskuddene 
ble utrolig spennende og etter første skudd 
var Jenny på 4. plass. Denne plassen holdt 
hun også etter skudd 2, men med yttertier 
på skudd 3 og 4, så var hun nede på 5. plass. 
Medaljen så ut til å glippe. Det siste skuddet 
er alltid tøft i en slik situasjon, men Jenny 
taklet det utmerket og skjøt en innertier. 
Med dette avanserte Jenny til en delt 3. plass 
og berget omskyting. 

Omskytingen ble gjennomført ved at ett 
og ett skudd ble avfyrt. Duellantene fulgte 
hverandre på de to første skuddene, men 
på det tredje ble det avgjort. Jenny skjøt in-
nertier, trakk det lengste strået og kunne avs-
lutte en flott sesong med Viken II-medalje.

Jenny Aardalen fikk ungdomsmedaljen for sin 3. 
plass i ER.
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I J hadde vi med våre to LS-triumfator-
er og Bjørn Tore Monsrud. De var ikke helt 
fornøyde med resultatene. Anders Madsen 
skjøt 245 og Guro Hollund 244. For Anders 
ble det både finale og standard premie. Han 
var sjanseløs på topplasseringer og var en av 
de som prioriterte bort finalen.

Den som kanskje var mest fornøyd var 
Bjørn Tore som skjøt 242. 
 
Gode V73 skyttere

Vi hadde også gode håp i V73, men 
hverken Oddbjørn Nyhagen eller Øivind 
Mørk fikk klaff. Begge endte på 244p og 
dermed rett bak premiegrensen. Oddbjørn 
ble rangert til 8. plass og Øivind til 9. plass.

I V65 hadde vi med Nils Hovde og det 
ble ikke klaff på han heller. Det ble 242p og 
17. plass.

Samlagsskyting
I samlagsskytingene var det seniorene 

som gjorde det best. Ikke bare gjorde de 
det best - de vant! Laget besto av to fra 
Nordstrand og to fra oss. Morten Fuglevåg, 

Nordstrand åpnet med 97p og Oslo var i delt 
ledelse med Follo. 

På andre etappen ble det 97p også på 
Nils Thomas Valand. Oslo var fortsatt i 
delt ledelse, nå sammen med Østfold. Follo 
fulgte 2p bak. Det var disse tre det skulle stå 
i mellom. 

Magnus Bjerke hadde 3. etappe. Oslos 
gode skyting fortsatte med Magnus sine 98p. 
Med 292p etter tre skyttere hadde Tobias 
Lillekvelland, Nordstrand,  2p ned til både 
Follo og Østfold før ankeretappen.

Både Follo og Østfold fikk 99p, men 
Tobias understreket at Oslo denne gangen 
hadde et meget jevnt og godt lag. Det ble 
98p og seier til Oslo. Dette var den fjerde 
seieren av seks mulige.

Ungdommene var også ute i en jevn 
batalje med to andre samlag, nærmere 
bestemt  Akershus og Østfold. 

Oslo hadde det samme laget som ble 
nr. 2 på landsskytterstevnet. Det betød at 
Lars Østerud, Nordstrand og Jenny Aardalen 
skjøt liggetappene. Lars skjøt 99p og Jenny 
skjøt glimrende 100p. Som vanlig var det 

Seniorene som vant samlagsskytingen, f.v Nils Thomas Valand, Magnus Bjerke, Morten Fuglevåg 
(Nordstrand) og Tobias Lillekvelland (Nordstrand)
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jevnt etter de to første etappene og det skilte 
kun 2p mellom de tre samlagene. 

På tredje etappe ble det 98p på Anders 
og Oslo var poenget bak Akershus og Øst-
fold. Guro på ankeretappen skjøt også 98p. 
Med dette kom Oslo likt med Østfold, mens 
Akershus sikret seieren med 99p. Rangering 
ga 2. plass til Oslo.

På veteranenes lag hadde vi med tre 
skyttere. Oddbjørn Nyhagen og Pål Tvedt, 
Nordstrand hadde liggetappene. Med 
hhv. 99p og 98p, var Oslo allerede nå på 
etterskudd i forhold til seier med 3p opp til 
Østfold. 

Både Arne Ånneland og Arne Grøtting 
skjøt 97p på sine etapper. Avstanden til Øst-
fold forble uendret, men bakfra kom Follo 
og passerte oss. 

Oppsummert
Alt i alt var dette et flott mesterskap.

Våre 34 skyttere tok 13 standardpremier, 3 
medaljer og fikk 15 finaleplasser. 

Det er en flott innsats og ganske likt 
fjoråret. Når laginnsatsen ble kronet med 
selveste Viken II-mesteren i kl. 3-5, kan 
vi trygt betegne dette som et meget godt 
mesterskap.

Dugnadsinnsats er en forutsetning for å arrangere stevnet som Viken II 15m. Her er standplassleder 
Henrik Oppen (t.v) og kontrollør Øivind Mørk like før dagens første lag setter i gang.
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Mesterskap
Kl. 3-5 1. Nils Thomas Valand......345 21* Gylt 
 4. Stian Eliassen ...............343 10* 
 5. Magnus Bjerke .............342 15* 
 7. Per Arve Strømstad ......341 12* 
 21. Jens-Kristian Larsen ...339 8* 
 26. Bjarne Muri .................338 5* 
 27. Kurt Eirik Bekkevold ...338 5* 
 29. Eirik Ahdell ..................337 10*
V55 2. Arne Grøtting .......... 342 11* Sølv
Kl. 4 5. Eirik Ahdell .............. 337 10*
ER 3. Jenny Aardalen ....... 350 20* Ungd.m
Kvalifisert – ikke møtt: 
Kl. 2: Fredrik O. Holtmoen, kl. 3: Nicolai Brodin 
Kl. 3-5: Jørgen B. Elstad, J: Anders Madsen

Hovedskyting
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand  ......246 15* Std.pr 
 4. Stian Eliassen .................246 10* Std.pr 
 9. Magnus Bjerke ...............245 11* Std.pr 
 15. Per Arve Strømstad ......244 7* Std.pr 
 22. Jens-Kristian Larsen .....243 7* Std.pr 
 27. Kurt Eirik Bekkevold .....243 4*  
 28. Bjarne Muri ...................243 3*  
 31. Tore Johansen ..............242 9*  
 37. Helge Norberg ..............242 5*  
 47. Morten Musiol ...............240 9*  
 55. Fredrick Bjerke .............238 8*  
 57. Sverre Brovoll ...............237 7*  
 65. Lars Bugge ...................191 4* 
Kl. 4 5. Eirik Ahdell ......................242 8* Std.pr 
 11. Heidi Grimstad ..............241 2* Std.pr 
 12. Kjetil Jansen .................240 9* Std.pr 
 44. Freddy Vollebekk ..........227 0* 
Kl. 3 1. Jørgen B: Elstad .............243 8* Std.pr 
 13. Nikolai Brodin ...............235 5*  
 27. Christian Y. Sæther ......230 3*  
 33. Vegard Ånneland ..........225 1* 
Kl. 2 8. Fredrik O. Holtmoen .......241 6* Std.pr 
 30. Bjørnar Sæther .............221 4* 
V55 3. Arne Grøtting ..................245 10* Std.pr 
 6. Arne Ånneland ................242 8* 
ER 3. Jenny Aardalen...............250 15* Std.pr 

 56. Even Brockstedt ...........220 5* 
J 14. Anders Madsen ............245 11* Std.pr 
 18. Guro Hollund ................244 8*  
 23. Bjørn Tore Monsrud  .....242 8*  
 40. Johanne Sofie Berg ......225 5* 
V65 17. Nils Hovde ....................242 6* 
V73 8. Oddbjørn Nyhagen .........244 10*  
 9. Øivind Mørk ....................244 9* 

Samlagsskyting
(N-Nordstrand)
Kl. 3-5  1. Oslo  ....................390
Morten Fuglevåg (N) 97, Nils Thomas Valand 97, 
Magnus Bjerke 98 og Tobias Lillekvelland (N) 
98
Veteran  3. Oslo  ....................391
Oddbjørn Nyhagen 99, Pål Tvedt (N) 98, Arne 
Ånneland 97 og Arne Grøtting 97
Ungdom 3. Oslo  ....................395
Lars Østerud (N) 99, Jenny Aardalen 100,  
Anders Madsen 98 og Guro Hollund 98

Even Brockstedt debuterte i ER, med mye god 
skyting.
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Oslo Open, Nordstrand
Nordstrands Oslo Open satte i år ny re-

kord med 795 deltagere. Stevnet er Norges 
største 15m stevne og vi var med i toppen. 

Jørgen B. Elstad satser hardt, men det 
er i matchskyting. Han skyter knapt med 
Saueren og er i kl. 3. Jørgen overrasket stort 
med å skyte 248p. Det ga skive 3 i finalen, 
1p bak Øyvind S. Flatla, Tingelstad og Jan 
Kåre Moland, Drangedal. 

Det var mange på 246p eller bedre, og 
de siste finaleplassene ble avgjort på ranger-
ing. Jens-Kristian Larsen, som ble nr. 4 i fjor, 
var nær en ny finale. Han skjøt 246p, men 
med få innertiere ble det 22. plass i kl. 3-5, 
fire innertiere bak siste finaleplass. 

I finalen ble det skutt ti enkeltskudd 
stående. En uvant finale i DFS sammenheng, 
men desto mer likt matchskyting. Selv om 
våpenet kanskje er uvant, så viste Jørgen at 
han behersket dette. Jørgen var med i teten 
hele veien. På det første skuddet ble det tier, 
mens Flatla og Moland skjøt niere. Dermed 
var de tre beste á poeng. 

På de tre neste skuddene fulgte de 
hverandre, og alle skjøt tiere. Så ble det for 
tungt for Moland, mens Flatla og Jørgen 
fortsatte å imponere. De skjøt tiere frem til 

siste skudd. Jørgen misset noe, men skuddet 
holdt nieren. Da Flatla fikk tier ble Jørgen 
nr. 2. Det er en meget stor prestasjon. Det er 
nesten slik at man kan regne Oslo Open som 
et uoffisielt Norges mesterskap. Store deler 
av landet er representert og prestisjen er høy.

Av andre resultater nevner vi at Jenny 
Aardalen ble nr. 24 i ER med 249, Guro 
Hollund nr. 22 i J med 247, Arne Grøtting 
nr. 16 i V55 med 244 og Øivind Mørk nr. 5 i 
V73 med 247.

Denne helgen var det flere stevner. I 
Alfhallen skjøt Jenny Aardalen 250p i ER, 
men hun hadde ikke marginene med seg 
og ble nr. 4. Arne Grøtting var nær seieren 
i V55. Han var en av to med 247p, men det 
ble fire innertreff for lite. Guro Hollund 
fikk en fin 6. plass i J med 248p. Kurt Eirik 
Bekkevold ble beste senior med 243p og 45. 
plass i kl. 3-5.

I Asker fikk vi en sterk prestasjon av 
Guro Hollund. Hun var en av to med 250 i J 
og vant med å ha 16 innertiere, fem mer enn 
nr. 2. Både Magnus Bjerke og Nils Thomas 
Valand skjøt gode 246p i kl. 3-5 og ble hhv. 
nr. 9 og 13.

Guro Hollund skjøt godt i J. Hun vant J i Asker 
og ble nr. 2 på hjemmebane.

Jørgen B. Elstad imponerte i Oslo Open og ble nr. 
2 etter 248p og 99p i finalen.
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Østrestevnet 15m
Vårt Østrestevne er en viktig del 

av «Oslo Open - helgen». Vi hadde 651 
forhåndspåmeldte og fikk 577 deltagere, 
60 flere enn rekorden fra i fjor. Stevnet ble 
godt gjennomført. Dataproblemer skapte 
imidlertid trøbbel, men med rutinerte folk 
på plass var det ikke merkbart for skytterne. 

Med Viken II stevnet samlet vi nesten 
1000 skyttere. Med et slikt arrangements-
bidrag, kan vi reise rundt på andre 15m 
stevner med god samvittighet. 

Disse to storstevnene kan ikke ar-
rangeres uten stor innsats fra medlemmene. 
Nøkkelen er hele tiden å engasjere mange. 
Det klarte vi år, men igjen var det noen 
som stakk seg ut. Gunlaug Nesse gjorde en 
kjempeinnsats på kjøkkenet og hun var der 
nesten hele tiden. Øvind Mørk var også en 
som ofte var å se på banen.

Til resultatene så ble en medalje igjen 
på Østre. Det var sølvmedaljen i J, hvor 
Guro Hollund var en av tre med 349p. Arne 
Grøtting hadde los på seieren i V55, men 
det ble 346p og 1p bak vinneren. I ER tapte 
Jenny Aardalen 1p på første serie, men med 
fullt på resten og mange innertiere, ble det 6. 

plass. I kl. 2 skjøt Fredrik Holtmoen så godt 
at han perset med 344p. Det holdt til en fin 
4. plass. Det var 2p opp til vinneren og tross 
ny pers, Fredrik irriterte seg over to tapte 
poeng på omgangen. Beste senior ble Jørgen 
B. Elstad, som kom rett fra 248p i Oslo 
Open og skjøt 346p. Det ga 14. plass. Lars 
Bugge, som ble nr. 24 i kl. 3-5 med 345p. 
Helge Norberg skjøt 344p og ble nr. 26, det 
etter å ha tapt 4p på liggende. 

Noen av arrangørene på standplass, f.v standplassleder Knut Hollund og kontrollørene Bjørn Tore 
Monsrud og Tom Monsrud.

Fredrik Holymoen perset i kl. 2 med 344 og ble 
nr. 4 på hjemmebane.
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Vinterens portrett - 

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
13 år gammel

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Hadde lyst til å begynne med pistolskyting 
når jeg var 12-13 år gammel. Dessverre var 
det aldersgrense på 16 år. Fatter (red. anm 
Arne Ånneland) sjekket litt rundt på nettet 
og fant frem telefonnummeret til Geir Olsen. 
Geir ønsket oss hjertelig velkommen. 

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Har variert veldig. Siste året skjøt jeg ca. 
2000 skudd.

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Selvfølgelig! Hvert eneste år.

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Hjemmebanen er jo favoritten. Revhiholen 

skytebane oppi Gjøvik liker jeg også godt. 
LS arenaen på Voss er også en av favorit-
tene.

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Driver litt med pistolskyting, men kommer 
nok aldri til å satse sånn skikkelig på det.

Hva slags musikk hører du på?
Alt som gamlinger kaller for “dunk dunk 
musikk”.

Hva er din favoritt mat?
Arne Ånneland’s hjortemiddager! De som 
har smakt det skjønner godt hvorfor.

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
Kjæresten min.

Hva er ditt beste LS-minne?
Da Jan Håkon ble skytterkonge i 2005.

 Vegard Ånneland startet med skyting i Østre 
i 2003 som ungdomsskytter og han ble etter hvert 
en ivrig deltager. Han oppnådde blant annet å 
komme med i 350 klubben og har flere begre fra 
Landsskytterstevner. 

Som seniorskytter har han kanskje ikke vært 
like ivrig på trening, men han stiller støtt og stadig 
opp i konkurranser og på lagskytinger. Han er  
blitt en fast LS deltager og år ble det 9. plass på 
banen i kl. 3. Resultatene i år var også så gode at 
det ble opprykk til kl. 4. 

På den administrative ble han på generalfor-
samlingen i høst, valgt inn som ny vararepresen-
tant til styret.  
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Årskavalkade
Årskavalkaden oppsummerer mye av 

det som har hendt gjennom siste skytterår. 
Vi starter med fjorårets generalforsamling.

November
Generalforsamlingen ble ganske lik de 

foregående, med faste agendapunkter og det 
er mye gjenvalg. Det blir kun utskiftninger 
av en vararepresentant, en revisor og ett 
utvalgsmedlem i ungdomsutvalget.

Vi er fortsatt eneste arrangør av Viken 
II 15m, deltagelsen synker til 378. Hvis vi 
regner med det uoffisielle stevnet i 2008, var 
dette 5. gang på rad vi arrangerte. Oddbjørn 
Nyhagen tok medalje de fire første årene og 
kronet nå innsatsen med å vinne V73. Arne 
Grøtting blir vår andre medaljevinner med 
2. plass i V55. Ellers blir det 14 finaleplasser 
og i samlagsskytingene gjør veteranene det 
best med 2. plass.

Onsdagsserien er i gang og tre av seks 
stevner blir unnagjort. Stevneleder Per Arve 
Strømstad liker ikke utviklingen i delta-
gelsen. 

Blaker følger opp nyvinningen Østland-
scup 15m. Vi har med to lag i begge cupene, 
kl. 3-5 og kne/ligg-cupen. I kne/ligg-cupen 
blir det et ungdomslag og et utvidet veteran-
lag. Første runde blir suksessrik og alle våre 
fire lag går videre. 

Akershusserien starter også opp og vi 
satser med fire lag. Lagene er fordelt med  
to i første divisjon og to i tredje divisjon. 

Desember
I månedsskiftet november/desember 

arrangeres vårt åpne 15m-stevne i tilkny-
tning til Nordstrands Oslo Open. Det blir 
så vidt ny deltagerrekord med 517 skyttere. 
Høydepunktene denne helgen kommer i 
Oslo Open med Jens-Kristian Larsens 4. 
plass i hovedfinalen og Oddbjørn Nyhagens 
2. plass i V73.

På samlagets Ombudsmøte er det tilløp 
til drama, da Eirik Ahdells kandidatur som 
leder blir «oversett» av valgkomiteen til 
fordel for Helge Lillekvelland, Nordstrand. 
Vårt styre synes valgkommiteens innstilling 
vitner om dårlig håndverk og bestemmer 

Det var folksomt i salen under finalevisningen på Viken II 15m siste dag.
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seg for å fremme benkeforslag på Eirik 
Ahdell under Ombudsmøtet. Dette er intet 
mistillitsforslag ift. Helge Lillekvellands 
kandidatur, men snarere et ønske om å 
fronte vår kandidat. Det blir kampvotering 
og Lillekvelland blir valgt med 16 mot 12 
stemmer. Eirik trekker seg naturlig nok fra 
andre samlagsverv. Ellers blir det gjenvalg 
på Tone Ytterhaug (ungdomsleder) og Arne 
Ånneland (styremedlem). Tore Johansen 
gjenvelges som revisor og tar over Østres 
plass i valgkomiteen fra Arne Grøtting. 

Januar
2. runde av Østlandscupen arrangeres. 

Veteranlaget ryker ut, mens de tre øvrige 
lagene går videre.

Ungdomsavdelingens tradisjonelle 
overnattingshelg avholdes første helgen i 
januar. Ulike skyteøvelser og -grener prøves 
ut. På den sosiale siden er taco og uslitelige 
Flåklypa Grand Prix to av stikkordene.

Skilaget skyter sin første interne 
konkurranse og Tore Johansen vinner 
Damenes pokal.

Februar
Østlandscupen avsluttes med semifina-

ler og finaler. Ungdomslaget og et av senior-
lagene kommer seg til finalen. Finaleresul-
tatene blir gode med 2. plass på seniorene 
og 3. plass på ungdommene.

Onsdagsserien avsluttes og vår behold-
ning blir tre medaljer. Øivind Mørk vinner 
V73, Jenny Aardalen rangeres som nr. 2 i 
ER, etter at alle tellende skudd er tiere, og 
Helge Norberg blir nr. 3 i kl. 3-5. Delta-
gelsen forblir laber gjennom hele serien 
og etter innstilling fra primus motor Per 
Arve Strømstad bestemmer styret seg for å 
gravlegge serien.

Klubbmestere på 15m blir Helge Nor-
berg (kl. 3-5), Arne Grøtting (V55), Bjørnar 
Sæther (kl. 2), Jenny Aardalen (ER), Anders 
Madsen (J), Nils Hovde (V65) og Oddbjørn 
Nyhagen (V73).

Samlagsstevnet 15m arrangeres og vi 
har med over av halvparten av deltagerne og 
dominerer tilsvarende med 6 av 7 samlags-
mestere og 12 av 19 medaljer. Nils Thomas 
Valand (kl. 3-5), Arne Grøtting (V55),  
Bjørnar Sæther (kl. 2), Jenny Aardalen (ER), 

Deltagerne på våre to finalelag i Østlandscupen 15m, f.v Bjørn Tore Monsrud, Jonas Johansen, Nils 
Thomas Valand, Anders Madsen, Henrik Oppen, Guro Hollund, Magnus Bjerke, Jenny Aardalen, Jens-
Kristian Larsen og Fredrick Bjerke. 
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Anders Madsen (ER) og Øivind Mørk (V73) 
blir mestere. Ellers blir det medalje på Per 
Arve Strømstad (kl. 3-5), Jonas Johansen 
(J), Bjørn Tore Monsrud (J), Henrik Oppen 
(kl. 4), Vegard Ånneland (kl. 3) og Tom 
Monsrud (kl. 1).

Skilaget skyter sin andre interne 
konkurranse. Lars Bugge er den eneste med 
30 treff og vinner Styrets krus. 

Mars
Akershusserien avsluttes med finaler 

og vi er representert med ett lag i både i 1. 
divisjon og 3. divisjon. Vårt lag i 3. divisjon 
vinner finalen, mens det blir 4. plass i 1. 
divisjon. 

Feltskytternes mesterskapsmåned inn-
ledes med samlagsstevnet. Sverre Brovoll 
vinner grovfelten, mens fjorårsmester Stein 
Heggen må nøye seg med V55-mesterskapet. 
På finfelten vinner vi alle klassene vi har 
deltagere i. Jenny Aardalen (ER), Anders 

Madsen (J), Nils Hovde (V65) og Oddb-
jørn Nyhagen (V73) blir samlagsmestere. I 
tillegg tar følgende medalje: Guro Hol-
lund (J), Jonas Johansen (J) og Anne-Lise 
Holstad (kl. 3).

Neste arrangement er klubbmesterska-
pet. Sverre Brovoll vinner igjen, men han 
må se at Skilagets premie for 30-skudden 
går til Tore Johansen. På finfelten vinner 
flere av de nybakte samlagsmesterne. Jenny 
Aardalen (ER), Anders Madsen (J) og Odd-
bjørn Nyhagen (V73) tar hver sin tittel. Nils 
Hovde må se seg slått av Bjørn Wilhelmsen 
i V65. Forslag til Skyttertinget om å la 
klasse 1 skyte finfelt tas på forskudd og Per 
Olsen blir klubbmester.

Østfold har problemer med å finne 
arrangørsted for Viken II. De ender i Rak-
kestad og arrangerer det beste stevnet på 
årevis. Laginnsatsen er god, men medalje-
fangsten er heller svak. Det blir med stjerne 
til Stein Heggen og Kurt Eirik Bekkevold. 
Stein tar også V55-medalje for sin 2. plass..

I Skilagets skyting om Styrets krus er utgangsstillingen stående. F.v sees Lars Bugge som vant, Kurt 
Eirik Bekkevold, standplassleder Arild Båheim, Anne-Lise Holstad og Atein Heggen.
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I Oslos tropp til Østlandsmesterskapet 
i finfelt er syv av åtte skyttere fra Østre. Det 
blir bronse til Anders Madsen i J. Siden 
laget mangler R-skyttere blir ikke Oslos 
lag tellende i samlagsskytingen. Troppen til 
grovfeltskyttere består som vanlig av åtte 
skyttere og fire er våre. De innfrir ikke helt 
og Lars Bugge blir vår beste på 31. plass. 
Oslo kjemper igjen i teten i samlagsskytin-
gen og blir nr. 3.

April
Påskerally i Nord-Sverige er blitt et fast 

innslag for noen av våre og fire skyttere tar 
turen. Lars Bugge gjør det best, en 4. plass 
på ett av de fire stevnene blir beste resultat.

Samlaget arrangerer vanligvis en 
ungdomssamling på Østre i begynnelsen av 
april, men til skuffelse for mange, så skjer 
det ikke i år.

Baneåpningen går på en kald vårdag 
og deltagelsen står i stil med været. Kun 25 
skyttere møtte. Men, som vanlig, smaker 
kaffen og svelene godt og Magnus Bjerke 
forsvarer fjorårets aksje i Dameklubbens 
pokal. 

Mai
Klubbmesterskapet i Stang- og felthur-

tigskyting arrangeres for første gang på 
Askers anlegg. Det blir ingen overraskelser. 
Sverre Brovoll vinner Stangskytingen. Kurt 
Eirik Bekkevold tar seg av felthurtigskytin-
gen og vinner aksjen i Kjappispokalen som 
beste skytter sammenlagt. 

To interne konkurranser skytes. Lars 
Bugge vinner Damenes pokal og sikrer seg 
talerett på Erterfesten. Kurt Eirik Bekkevold 
vinner Underavdelingenes Vandrepremie.

Veteranene er først ute i cupskytingene 
og tar seg greit videre fra 1. runde.

Etter avlysning i fjor blir et nytt Hoved-
stadstevne berammet i København. Første 
uttaksskyting avvikles og interessen er laber, 

spesielt fra vår side. Til tross for at troppen 
til stevnet er satt ned fra 30 til 20 skyttere, 
så er det lite kamp om plassene. Det ender 
med at alle som deltar på uttaket får tilbud 
om å delta. Tore Johansen vinner for øvrig 
uttaket.

Juni
Samlagsmesterskap i Stang- og 

felthurtigskyting blir unnagjort med uvanlig 
moderate resultater. Kun Tore Johansen 
kommer seg på pallen med sin 3. plass i 
Stangskytingen.

Bjarne Muri er suveren i skytingen om 
Dugleikskruset.

Kurt Eirik Bekkevold blir best i 
skytingen om Organisasjonsmedaljen og får 
stjerne sammen med seks andre Østerskyt-
tere. Oslomedaljen inngår i skytingen. Det 
regnes inn respitt og Jenny Aardalen og 

Tore Johansen med vandrefatet for vinner av ut-
taket til Hovedstadsstevnet.
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Øivind Mørk deler teten. Begge får med-
aljen. Det gjør også Kurt Eirik Bekkevold 
og Bjarne Muri.

Deltagelsen på Østrestevnet øker 
fra fjoråret og ender på 308 deltagere. 
Høydepunktet sett med Østreøyne blir Arne 
Grøttings seier i V55. 

Viken II arrangeres av Fet og vi oppnår 
meget gode resultater. Stein Heggen vinner 
V55. Vi utgjør nesten halve Kongelaget 
med 5 av 12 skyttere og alle kommer på 
medaljelisten. Jens-Kristian Larsen blir 
best med 8. plass. De fire øvrige er Øivind 
Enggrav, Helge Norberg, Bjarne Muri og 
Lars Bugge. I tillegg avanserer Nils Thomas 
Valand inn på medaljelisten. Jenny Aardalen 
blir nr. 4 og tar medalje i ER. Aslak Hollund 
vinner kl. 3. 

I veterancupen må det tys til rangering, 
men laget kommer seg videre til  3. runde. 
Våre to lag i Østlandscupen skyter 1. runde 
på samme kveld på Østre og slår ut hvert 
sitt Østfoldlag. I Østlandscupen for ungdom 
kunne det ikke stilles lag i 1. runde. B-cupen 
blir første skyting og det forblir med en 
runde i B-cupen. 

Første runde av Norgescupen arrang-
eres i Vestfold/Buskerud. Nils Thomas 

Valand tar beste enkelt plassering med en 27. 
plass og han er også vår beste sammenlagt 
på 27. plass. 

Juli
Magnus Bjerke setter en solid personlig 

rekord da han skyter 349p, etter 250p på 
25-skudden, i Rollag og Vegglis åpne stevne. 
Det er første gang en østreskytter skyter 250, 
og 349 er Østres beste resultat i et åpent 
stevne og tangering av Østrerekorden.

Rett etter offentliggjøres første del av 
uttaket til Nordisk mesterskap, Magnus blir 
historisk da han som første Østreskytter blir 
tatt ut til Nordisk ungdomsmesterskap.

August
31 Østreskyttere stiller opp på 

landsskytterstevnet i Oppdal. Det blir et 
særdeles minnerikt stevne. En orkan raserer 
skyttercampen og deler av arenaen, ni skyt-
tere er ute i omskyting om Kongepokalen og 
vi får sjeldent mange topplasseringer. 

Guro Hollund og Anders Madsen 
«ruler», for å bruke et ungdommelig uttrykk, 
i juniorklassen og tar hver sin seier. Guro på 

Flere av Østregjengen samlet på LS arenaen.
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banen, som den eneste med 350 og Anders 
i felten med uslåelige 42/12. Lars Bugge 
skyter seg inn på pallen i NM-felt, med en 
av de aller beste finaleprestasjonene. Det 
blir 12/9 og 3. plass. Kurt Eirik Bekkevold 
har en nesten like god finale med sine 12/8, 
og skyter seg til stjerne. 

På banen tar Arne Grøtting sin åttende 
V55-medalje. Øivind Mørk tar medalje i 
V73 og Eirik Ahdell skyter seg til stjerne i 
kl. 3-5. 

I samlagsskytingen imponerer ungdom-
mene stort og står for tidenes beste Oslo 
prestasjon. Jenny Aardalen, Anders Madsen 
og Guro Hollund er med på laget som blir 
nr. 2.

Andre runde av Norgescupen går i fork-
ant av LS. Deltagelsen er rekordstor med 
over 1300 deltagere.  Lars Bugge tar beste 
enkeltplassering med 8. plass i Rennebu. 
Nils Thomas Valand holder plassen som vår 
beste sammenlagt.

Rett etter LS drar Oslos tropp til 
København for å skyte Hovedstadsstevnet. 
Kun fem Østreskyttere er med. Magnus 
Bjerke markerer seg sterkt med å vinne to 
av fire konkurranser. Fredrick Bjerke blir 
vår beste i mesterskapet (60-ligg) med en 
5. plass. Ellers er Arne Ånneland, Per Arve 
Strømstad og Tore Johansen våre deltagere.

Klubbmesterskap blir flyttet til august 
og Bjarne Muri forsvarer igjen tittelen i kl. 
3-5. Klubbmestre ellers blir Stein Heg-
gen (V55), Bjørnar Sæther (kl. 2), Jenny 
Aardalen (ER), Anders Madsen (J), Nils 
Hovde (V65) og Øivind Mørk (V73). 
Klassemedaljene går til Per Olsen (kl. 1), 
Aslak Hollund (kl. 3) og Kjetil Jansen (kl. 4).

Samlagsstevnet blir suksessrikt. Vi 
inntar hele pallen i kl. 3-5. Nils Thomas 
Valand vinner foran Magnus Bjerke og 
Bjarne Muri. Vi får fem samlagsmestere til i 
Stein Heggen (V55), Bjørnar Sæther (kl. 2), 
Jenny Aardalen (ER), Anders Madsen (J) og 

Jens-Kristian Larsen med vandrepokalen for beste 
på 25-skudd på SM i kl. 3-5.

Bjarne Muri hadde en god august. Han ble nr. 
3 i SM-bane, fikk DFS sitt skjold ifm arbeidet 
i feltutvalget og sist, men ikke minst, han 
ble klubbmester for tredje år på rad og tok 
Klubbmesterkruset til odel og eie.
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Oddbjørn Nyhagen (V73). Arild Båheim tar 
klassemedaljen i kl. 3. 

I Årets skytter-finalene får vi en like 
lang seiersrekke. Vinnere blir Nils Thomas 
Valand (kl. 5), Stein Heggen (V55), Bjørnar 
Sæther (kl. 2), Arild Båheim (kl. 3), Jenny 
Aardalen (ER), Anders Madsen (J) og Oddb-
jørn Nyhagen (V73).

Magnus Bjerke vinner Østrecupen med 
å beseire Lars Bugge i finalen. Christian 
Ytterhaug Sæther blir en noe overraskende 
Erterkonge. Bjarne Muri tar et nytt napp i 
Skarpskytterkruset ved å beseire Stein Heg-
gen med en innertier.

I veterancupen blir det en grei seier i 
semifinalen. Våre to seniorlag skyter igjen 
på samme kveld, men nå på bortebane. 
A-laget tar seg lett videre mot Frogn og 
Drøbak, mens B-laget har en heller moderat 
dag i møtet med Sigdal, og ryker ut.

Heidi Grimstad drar i gang rekrutter-
ingsaktiviteter, med gode resultater. Det ses 
blant annet av deltagelsen i klubbmester-
skap og baneavslutningen. Aktivitetene på 
15m settes allerede i gang. 

September
Magnus Bjerke er på plass i Nordisk 

mesterskap i Varberg i Sverige og han er 
ikke bare deltager. Han vinner baneskytin-
gen og blir Østre første nordiske ungdoms-
mester. Poengsummen hans ville gitt om-
skyting om 3. plassen i seniormesterskapet. 
Ellers blir uttellingen to lagskytingsgull.

Baneavslutningen samler gledelige 35 
deltagere og aspiranter bidrar til deltageran-
tallet. Vinnerne av åpningsfatene blir Jens-
Kristian Larsen (kl. 5), Henrik Oppen (kl. 
4), Vegard Ånneland (kl. 3), Tom Monsrud 
(kl. 1), Arne Grøtting (V55), Jenny Aardalen 
(ER), Anders Madsen (J), Nils Hovde (V65) 
og Øivind Mørk (V73). 

Nils Thomas Valand vinner 
Vennskapspokalen og Tom Monsrud 
Vandrekjedet i kl. 1. Kvelden avsluttes med 

premieutdeling og kakefest til ære for våre 
LS-triumfatorer.

De siste cupskytingene blir preget av 
skyting i feil skiver. Veteranlaget kjemper 
i teten i finalen helt til seks skudd på den 
avsluttende omgangen havner i feil skive 
og det blir siste plass. Seniorenes A-lag får 
verst tenkelig motstander i semifinalen da 
Jondalen kommer besøk. Det er likevel jevnt 
lenge, men da tre kneskudd på et grunnlag 
havner i feil skive, blir det tap.

Tapet overskygges imidlertid av en 
stor prestasjon. Nils Thomas Valand skyter 
350p og blir Østres første med fullt hus i 
seniorklassene. Poengsummen er, nær sagt, 
selvsagt ny banerekord.

Årets Skytterhøvding kåres når alle 
skytingene er unnagjort og vinner blir Nils 
Thomas Valand.

Siste Norgescuprunde går i Indre Sogn. 
Beste enkeltplassering kommer i Leikanger 
med Nils Thomas Valands 11. plass. Nils 
Thomas blir vår beste sammenlagt med 38. 
plass. Ellers får vi tre inn blant de 100 beste: 
58. Lars Bugge, 63. Bjarne Muri og 98. 
Helge Norberg.

Banesesongen avsluttes med de siste 
åpne stevnene. Jenny Aardalen skyter 350p 
tre ganger og ender med sytten 350-poen-
gere i årets sesong.

Ungdommene har sitt «mini-LS» med 
ungdomsstevnene i Numedal. Kun Jenny 
Aardalen og Anders Madsen tar turen. 
Anders blir nr. 4 i J-finalen på bane. Jenny 
vinner ER sin feltskyting med hele 30/29.

Oktober
Det dras i gang dugnader. Området bak 

200m på Østre blir ryddet og Skilaget gjør 
klar Sørum for vinterens feltaktiviteter.

Erterfesten arrangeres på tradisjonelt 
vis. Østre Postens redaksjon tildeler Østre 
Postens ærespremie til Marit Jorsett.

De første 15m-stevnene arrangeres.
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Denne utgaven av Østlandscupen er 
den tredje i rekken og det er Blaker som 
står bak cupen. De fikk inn 26 påmeldinger 
i cup 1 (kne/ligg) og 24 påmeldinger i cup 
2 (kl 3-5). Oppsettet ble da en innledende 
runde (runde 1), en mellomrunde (runde 2), 
semifinale (runde 3) og finale. Vi har med 
ett lag i cup 1 og to lag i cup 2.

Vi har forøvrig med fire lag i Akershus-
serien også, men for de resultatene kommer 
vi med en samlet oppstilling i neste nummer.

Cup 1 (kne/ligg) 1. runde
Vårt lag var trukket ut med hjemmebane 
og en trippelmatch, hvor de to beste gikk 
videre. Det ble en noe amputert match, siden 
Rælingen 2 trakk seg. Dermed forsvant 
spenningen rundt avansementet. Ullensaker 
var uansett best. For vårt lag var det moro å 
se at Odin fikk sin debut i konkurranse hvor 
han skjøt med reim. 

Ullensaker 1686 - Oslo Østre 1678 - 
Rælingen 2 (Ikke møtt)
Jenny Aardalen (ER) ......................346 
Bjørn Tore Monsrud (J) ..................346 
Arne Ånneland (V55) .....................340 
Johanne Sofie Berg (J) ..................336 
Odin Skagmo (ASP m/reim) ..........310

Cup 2 (kl. 3-5) 1. runde – 1. lag
Første runde var en trippelmatch i Rælingen 
og det tredje lag i matchen var Blaker. Vårt 
lag vant matchen. Rælingen kom nærmest 
og var 5p etter.  

Oslo Østre 1 1702 - Rælingen 1697 - 
Blaker 1678
Magnus Bjerke  .............................345 
Jens-Kristian Larsen ......................343  
Nils Thomas Valand  .....................340  
Fredrick Bjerke  .............................339  
Bjarne Muri  ...................................335

Cup 2 (kl. 3-5) 1. runde – 2. lag
2. laget dro til Idrettshøgskolen for trip-
pelmatchen mot Skarpskytten og Høland/
Bjørkelangen 2. Med jevne gode resultater, 
ble det en grei seier. Høland/Bjørkelangen 
hadde forøvrig fire skudd for lite. 

Oslo Østre 2 1689 - Skarpskytten 
1661 - Høland/Bjørkelangen 2 1626
Øivind Enggrav ..............................342 
Per Arve Strømstad .......................339 
Helge Norberg ...............................338 
Lars Bugge ....................................336 
Kurt Eirik Bekkevold ......................334 

Østlandscup 15m 2013/2014

Odin Skagmo debuterte i konkurranse uten bruk 
av støtte, i 1. runde i kne/ligg cupen.
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Erterfesten
I år hadde vi gledelig oppgang i 

oppslutning og antall gjester bikket 40. 
Erterfesten foregikk etter velkjent mønster. 

Oppmøtet var kl. 18:30 i garderoben for 
et glass musserende og småprat. Styreleder 
Eirik Ahdell kalte så gjestene til bords og 
etter noen velkomstord, overlot han videre 

saksgang til toastmaster av året, Tore 
Johansen.

En endring var det imidlertid, muski-
kanten var byttet ut med et stereoanlegg. 
Dansen etter middagen gikk kanskje noe 
tregt i starten, men det løsnet utover kvelden.

Under middagen ble Marit Jorsett 
tildelt Østre Postens Ærespremie av bladets 
redaksjon. I begrunnelsen hørte vi om en 
meget stor og betydningsfull innsats for 
Østre Posten. I tillegg har hun ytt verdi-
fulle bidrag til Hovedlaget, som styreleder, 
styremedlem og sist som medlem av Eien-
domsutvalget.

Christian Ytterhaug Sæther holdt trontalen, som 
en av Østrehistoriens yngste Erterkonge.

Lars Bugge holdt Damenes tale og kom også med 
et ønske om hardere konkurranse neste år.

Nils Thomas Valand fikk, som første Østreskytter, 
tildelt DFS diplom og 350-merke for seniorer.
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En god samling med vinnere av Hovedlagets ulike premier.

Østre Postens redaksjon ved Tore Johansen (t.v) og Sverre Brovoll, tildelte Østre Postens ærespremie til 
Marit Jorsett.
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Protokoll
Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag, 

Hovedlaget og Skilaget, 07.11.2013

Åpning
Lagets 126. ordinære Generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler.
Leder Eirik Ahdell åpnet Generalforsamlingen, 25 stemmeberettigede medlemmer hadde 
møtt frem.

Godkjenning av innkalling og agenda
Det var ingen bemerkning til innkalling og forslag til agenda. 
Bekjentgjøring og innkalling til Generalforsamling var gjort i henhold til lagets lover og 
møtet ble satt kl. 19.07

Valg av representanter til å undertegne protokollen
 Bjørnar Sæther og Eirik Kristiansen ble valgt til å undertegne protokollen.

Agenda
1. Årsberetning
2. Regnskap 2013
3. Lagerbygg
4. Medlemskontingent
5. Budsjett 2014
6. Valg 

1. Årsberetning
Sekretær Sverre Brovoll, leste opp årsberetningen. Med noen små bemerkninger ble års-
beretningen godkjent ved akklamasjon.

2. Regnskap
Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2013. 
Driftsregnskapet viser er et årsresultat med underskudd på kr. 585 503,83 mot et budsjettert 
underskudd på kr 730 000,00. Regnskapet viste en negativ kontantstrøm på kr. 32 103,83
Revisor Nils Hovde leste opp revisjonsberetningen, og anbefalte regnskapet godkjent.
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2013 ved akklamasjon.
 
3. Lagerbygg
Styrets forslag:
Oslo Østre har ikke lager. I dag benyttes 100m og 200m standplass, samt teknisk rom og 
15m som vinterlagring av skivemateriell, verktøy med mer. 
Behovet for eget lager er økende og vil tilta. Det foreligger ulike alternativer:
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 - Nytt bygg ink. grunnarberider
 - Dobbel Grimstadgarasje (byggesett) ink. grunnarbeider
 - To 20 fot containere, ink. grunnarberider. 
Sum for alle alternativer er, alt inkludert, ca. den samme. I størrelsesorden kr. 500 000,00 
ink. mva.
Vedlagt budsjett har en kostnadsramme på 537 500,00 kr. ink. mva. Det må påregnes dugnad.
Det vil bli innhentet konkurrerende tilbud avhengig av løsning som blir valgt. 
Forslag til vedtak:
Styret i OØS gis fullmakt til videre planlegging og gjennomføring av nytt lagerbygg.
Motforslag fra generalforsamlingen:
Generalforsamlingen forslår at styret gis fullmakt til videre planlegging og gjennomføring 
av nytt lagerbygg med kostnadsramme kr. 600 000 ink. mva. 
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente motforslaget (stilt av generalforsamlingen) ved akklamasjon.

4. Medlemskontingent
Styrets forslag:
Medlemskontingenten for 2014 forblir som i 2013.
Motforslag fra generalforsamlingen
Medlemskontingenten økes til 400 kr. 
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente motforslaget (stilt av generalforsamlingen) til medlemskon-
tingent ved akklamasjon.
Medlemskontingent for 2014: 400,00 kr.

5. Budsjett 2013
Kasserer Lars Bugge presenterte styrets forslag til budsjett for 2014. 
Forslaget budsjetterer med et underskudd på kr. 1 242 500,00 og med en negativ kontant-
strøm på kr. 712 500. Av ekstraordinære poster er det budsjettert med kr. 600 000,00 til nytt 
lagerbygg. 
Vedtak: 
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til budsjett ved akklamasjon. 

6. Valg
På vegne av valgkomiteen presenterte Tore Johansen valgkomiteens innstilling og ledet 
gjennomføringen av valget. Generalforsamlingen støttet valgkomiteens innstilling, og samt-
lige ble valgt inn ved akklamasjon. Resultatet av valget ble som følger:
Styreleder: Eirik Ahdell   Gjenvalg
Nestleder: Helge Norberg  Gjenvalg - velges for 2 år
Kasserer: Lars Bugge   Gjenvalg
Sekretær: Tore Johansen   Ny – velges for 1 år
Styremedlem: Per Arve Strømstad Ikke på valg  
Leder ungdomsutvalg: Heidi-Iren O. Grimstad Ny – har fungert
Leder skilaget: Stein Heggen  Gjenvalg
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1. vararepresentant Kurt Eirik Bekkevold Gjenvalg
2. vararepresentant Nils Thomas Valand Gjenvalg 
3. vararepresentant Vegard Ånneland  Ny  

Medlemmer ungdomsutvalg: Espen Madsen  Gjenvalg
  Morten Musiol  Ny 
  Fredrik Holtmoen  Ny 
  Bjørnar Sæther  Ny 
 
Utvalgsmedlemmer skilaget: Eirik Kristiansen  Gjenvalg
  Sverre Brovoll  Ny 
  Arne Grøtting  Ny 

Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen  Gjenvalg

Revisorer: Nils Hovde  Gjenvalg 
  Jens-Kristian Larsen Gjenvalg
Vararevisor: Knut Hollund  Ny    
      
Redaksjonskomité: Tore Johansen  Gjenvalg
  Sverre Brovoll  Gjenvalg

Valgkomité: Morten Musiol  Gjenvalg
  Kjetil Jansen  Ny
  Bjarne Muri  Ny 

Ordenskollegium: Styreleder  Ikke på valg, styreleder
  Finn Amundsen  Ikke på valg, æresmedlem
  Per Jorsett   Ikke på valg, æresmedlem
  Magne Landrø   Ikke på valg, æresmedlem
  Øivind Mørk   Ikke på valg, æresmedlem
  Arne Grøtting  Gjenvalg 
  Stein Heggen  Gjenvalg

Ombudsmenn: Eirik Ahdell, Helge Norberg, Tore Johansen, Heidi-Iren 
   Olsen Grimstad, Fredrick Bjerke, Vegard Ånneland
Nestleder, sekretær og ett styremedlem velges normalt for 2 år. Siden det er sekretær skifte 
midt i perioden, velges sekretær for 1år denne gang.

Avslutning
Styreleder Eirik Ahdell takket for oppmøtet og hevet møtet kl. 21:41

Sverre Brovoll Bjørnar Sæther              Eirik Kristiansen
Referent
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Konstituerende styremøte
Tradisjonen tro ble konstituerende 

styremøte holdt som et utvidet styremøte, 
med et solid sosialt innslag. Æresmedlem-
mer, avtroppende styremedlemmer, drift-
sansvarlige og andre utvalgsmedlemmer ble 
som vanlig invitert.

Styreleder Eirik Ahdell benyttet anledn-
ing til å gi en oppmerksomhet til de avtrop-
pende styremedlemmene Sverre Brovoll 
og Tone Ytterhaug. Den samme oppmerk-
somhet ble viet kokken Arne Ånneland, som 

står bak den utmerkete hjortegryten, som 
etter hvert er blitt en fast innslag på dette 
møtet. Med i gryta var for øvrig kjøtt fra 
to dyr, begge skutt av Østremedlemmer på 
jaktturer til Vestlandet, arrangert av Arne. 
Etter middagen ble det som vanlig ryddet og 
gjort klart for poker. 

Det var meget hyggelig at æresmedlem 
Per Jorsett var blant gjestene og han bemer-
ket at i tidligere tider var man betraktelig 
raskere til å komme i gang med pokeren.

Deler av selskapet er i gang med middagen. Rundet bordet sees Kurt Eirik Bekkevold, Lars Bugge, 
Marit Jorsett, Knut Hollund, Tone Ytterhaug og Per Jorsett.

Eirik Ahdell takker avgående sekretær Sverre 
Brovoll for innsatsen.

Og Eirik takker avgående ungdomsleder Tone 
Ytterhaug for innsatsen.
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Ombudsmøtet
Samlagets ombudsmøte ble holdt på 

Østre og våre ombud var Vegard Ånneland, 
Fredrick Bjerke, Heidi Grimstad, Kurt Eirik 
Bekkevold, Helge Norberg og Tore Johan-
sen. I tillegg var Arne Ånneland til stede 
som samlagets nestleder. Det var en god 
blanding av yngre og noe eldre seniorer. 

Ombudsmøtes forhandlinger ble delt i 
to. Første bolk besto av årsberetning, regn-
skap og budsjett. Andre bolk av innkomne 
saker og valg. Mellom de to bolkene var 
det en pause med servering, markering av 
spesielt gode prestasjoner og noen innlegg.

Årsberetningen kunne fortelle om 
mange gode Oslo prestasjoner, men det er 
bekymringsfullt at ungdomsdeltagelsen er 
lav. Regnskapet viste et underskudd. Årsak-
en var hovedsakelig kostnader i forbindelse 
med Hovedstadsstevnet og ekstraordinære 
premieutgifter. Budsjettet ble vedtatt etter en 
oppjustering av posten for ungdomssatsing.

Samlagets styre hadde innbudt flere 
Oslo skyttere, for å hedre de for spesielt 
gode prestasjoner. Det var for Viken II 

mesterskap, deltagelse i Nordisk og pall-
plasseringer i Landsskytterstevnet og NM 
i skogsløp. Fra oss var følgende invitert: 
Jenny Aardalen (LS: sølv i samlagsskytin-
gen for ungdom), Guro Hollund (LS: sølv 
i samlagsskytingen for ungdom og vinner 
av J-bane), Anders Madsen (LS: sølv i 
samlagsskytingen for ungdom og vinner av 
J-felt), Lars Bugge (LS: 3. plass i NM-felt), 
Magnus Bjerke (Ungdomsnordisk: vinner av 
bane), Oddbjørn Nyhagen (Viken II: vinner 
av V73 15m) og Stein Heggen (Viken II: 
vinner av V55 bane). Guro og Stein kunne 
ikke møte.

Østlandets representant i skytterstyret, 
Jan Åge Gjerstad, var invitert for å in-
formere om de viktigste sakene, som styret 
og skytterkontoret jobber med. Det var et 
meget godt innlegg og han trakk spesielt 
frem viktigheten av jobben til arbeidsgrup-
pen som skal gjennomgå DFS framtidige 
forsvars– og samfunnsrolle. I tillegg til 
andre saker, nevnte han at arbeidspresset er 
så stort at samlagene er bedt om å beg-

Fire av ungdommene som ble hedret. F.v Anders Madsen, Signe Nordli (Skarpskytten), Jenne Aardalen 
og Lars Østerud (Nordstrand). Guro Hollund kunne ikke være tilstede.
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rense saksmengden til skyttertinget, og at 
innkomne saker kan bli utsatt. For eksempel 
er innføringen av elektronikk på felten utsatt, 
slik at det blir pappskiver i 2014.

På vegne av samlagets skytebaneu-
tvalg informerte Jan Tore Berg-Knutsen, 
Nordstrand om skytebanesakene i Oslo, På 
Løvenskiold er utviklingen positiv, selv om 
det meste tar lang tid. Når det gjelder Nor-
dstrands anlegg, så var en fersk konsekven-
sutredning positiv, men det er fortsatt behov 
for flere avklaringer og vanskelig å anslå 
hvor saken eksakt står. 

Det var fire innkomne saker. Sak 1 var 
et forslag fra Oslo Østre om å innføre kik-
kert i forbindelse med feltskytingen. Dette 
kun ment for bruk i forbindelse med anvisn-
ing. Det var ingen innsigelser, tvert i mot ble 
det uttrykt klar støtte til forslaget. 

Sak 2 gikk på endring av statuttene for 
samlagsskytingen bane, slik at skytingen om 
trofeer og kåringen av mestere blir mer likt 
andre mesterskap. Endringene ble vedtatt 
med en endring, etter forslag fra Heidi. For 
ungdommenes lagskyting var det foreslått at 
25-skudden til beste R, ER og J skulle være 
tellende. Heidi påpekte at en slik kåring 
ikke er motiverende og hun foreslo en egen 

skyting, hvor minst en skytter må skyte 
juniorprogrammet. 

Tredje sak var satsing på rekruttering. 
Selv om toppen er meget god, så er delta-
gelsen laber. Saken gjaldt målsetninger for 
rekruttering, og noen andre tiltak. Det ble 
luftet noen tanker, som skal konkretiseres 
mer i en ungdomskonferanse på nyåret.  

Siste sak var et forslag fra Lars Johan 
Hereid, Skarpskytten, som er leder av DFS 
valgkomite. Han forslo at rådgivende utvalg 
skulle utvides til fem representanter, med 
en representant fra hver landsdel. Etter 
utveksling av noen argumenter, ble forslaget 
vedtatt mot to stemmer.

På vegne av valgkomiteen ledet Tore 
Johansen valget. Det sittende styret ble 
gjenvalgt, med det unntak at Morten Musiol 
ble ny ungdomsleder. Arne Ånneland sitter 
i styret og var ikke på valg. Bjarne Muri ble 
foreslått og valgt som ny vararepresentant 
til styret. Ellers ble Tore Johansen gjenvalgt 
som revisor og han fortsetter også som 
Østres representant i valgkomiteen.

Ombudsmøtet ble så hevet av Arne Ån-
neland, som ledet sist bolk av møtet, etter at 
leder Helge Lillekvelland, Nordstrand måtte 
dra rett etter pausen.

Magnus Bjerke (f.v), Oddbjørn Nyhagen og Lars Bugge ble også hedret for sine prestasjoner. Stein 
Heggen kunne ikke være tilstede.
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Medaljeoversikt
Her kommer medaljeoversikten for 

årets sesong. Hvis en og annen medalje er 
glemt, så ber vi om forståelse for dette. Det 
er ikke helt enkelt å få med seg alt, med den 
aktiviteten Østreskyttere har.

For 15m-stevnene regnes for øvrig 
perioden oktober 2012 til mars 2013. Noen 
skyttere er dermed i to ulike klasser.

Av oversikten kan vi se at det totalt ble 
175 medaljer, hvorav 52 fra mesterskap. Det 
er en fin økning fra i fjor hvor tallene var 

hhv. 159 og 44. Årets medaljer fordelte seg 
på 29 skyttere, som er én over fjoråret. 

Ikke uventet er Arne Grøtting beste 
Medaljesanker,  noe han har vært seks 
ganger de siste syv årene. Arne sanket sam-
men hele 31 medaljer. Han ble fulgt av Nils 
Thomas Valand med 22. Videre kommer 
ungdomsskytterne Jenny Aardalen (19) 
ogAnders Madsen (17), mens V55-skytter 
Stein Heggen endte opp med 16 medaljer. 
Disse fem skilte seg ut fra resten.

Klasse 3-5
Nils Thomas Valand
1. gylt  ......... SM, Oslo Østre
1. gylt  ......... Midtukestevne, Rakkestad
2. sølv  ........ Degernes - Innendørs, Degernes
2. sølv  ........ Eidsberg treffen, Eidsberg

2. sølv  ........ Novemberstevne, Spydeberg
2. sølv  ........ Skiptvet Vårstevnet, Skiptvet 
3. bronse  ... Midtukestevne, Råde
3. sølv  ........ Midtukestevne, Sarpsborg
Per Arve Strømstad
3. sølv  ........ SM, Oslo Østre

15 m stevner 
15m ga 50 medaljer, hvorav 14 var 

fra mesterskap. Medaljene fordelte seg på 
16 skyttere. Alle tall er lavere enn forrige 
sesong. Da ble det 61 medaljer, inkludert 15 
mesterskapsmedaljer, som fordelte seg på 
20 skyttere. 

Arne Grøtting troner på topp med sine 
15 medaljer. Ellers har kl. 3-5 hatt god ut-
telling, godt hjulpet av Nils Thomas Valands 
8 stykker.

Arne Grøtting ble beste medaljeplukker i år også. Her avbildet i en øvelse hvor det ikke blir så mange 
medaljer, men han tok medalje i årets klubbmesterskap i Stangskyting.
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Helge Norberg
2. sølv  ........ 15m stevne, Nordre Land
2. sølv  ........ Romjulstreffen, Åsheim
3. sølv  ........ Gjøvikstevnet, Gjøvik og Brusveen
3. sølv  ........ Onsdagsserien, Oslo Østre
3. sølv  ........ Åpent Kveldsstevne, Fiskum
Bjarne Muri
2. sølv  ........ 15m stevne, Søndre Land
2. sølv  ........ Trippelstevne, Rollag og Veggli
3. bronse  ... Skiptvet Vårstevnet, Skiptvet 
Magnus Bjerke
3. sølv  ........ Høststevne 15m, Blaker
3. sølv  ........ Nøtterøstevnet, Nøtterø

Klasse 4
Henrik Oppen
1. klasse  ..... SM, Oslo Østre
Magnus Bjerke
1. klasse  ..... Otto Flågans minnestevne, Sigdal

Klasse 3
Vegard Ånneland
1. klasse  ..... SM, Oslo Østre

Klasse 2
Bjørnar Sæther
1. klasse  ..... SM, Oslo Østre

Klasse 1
Tom Monsrud
1. klasse  ..... SM, Oslo Østre

Klasse V55
Arne Grøtting
2. sølv  ........ Viken II 15m, Oslo Østre
1. sølv  ........ SM, Oslo Østre
1. sølv  ........ Februarstevnet, Frogn og Drøbak
1. sølv  ........ Høststevne 15m, Blaker
1. sølv  ........ Novemberstevnet, Frogn og Drøbak
1. sølv  ........ Nøtterøstevnet, Nøtterø
1. sølv  ........ Raufoss-stevnet, Vestre Toten
1. sølv  ........ Semstevnet, Sem
1. sølv  ........ Trippelstevne, Flesberg
1. sølv  ........ Åpent stevne 2012, Stange og R.
1. sølv  ........ Åpent stevne, Tangen
1. sølv  ........ Åpent stevne Løiten skl, Løiten
1. sølv  ........ Åpent stevne, Stange og Romedal

Klasse ER
Jenny Aardalen
1. Nammo  .. SM, Oslo Østre
2. sølv  ........ Onsdagsserien, Oslo Østre
3. bronse  ... 15m, Høland/Bjørkelangen
3. bronse  ... Ungdomsstevne, Moss og Våler
3. bronse  ... Åpent stevne, Fredrikstad
Anders Madsen
3. bronse  ... Åpent stevne 15 meter, Sarpsborg

Klasse J
Anders Madsen
1. Nammo  .. SM, Oslo Østre
Jonas Johansen
2. ungdoms . SM, Oslo Østre
Bjørn Tore Monsrud
3. ungdoms . SM, Oslo Østre

Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
1. gylt  ......... Viken II 15m, Oslo Østre
Øivind Mørk
1. sølv  ........ Februarstevnet 15m, Aas
1. sølv  ........ Onsdagsserien, Oslo Østre
1. sølv  ........ SM, Oslo Østre

Øivind Mørk vant V73 i vår egen onsdagsserie.
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Feltstevner 
I felten ble det 27 medaljer, hvorav 

16 var fra mesterskap. Medaljene fordelte 
seg på 14 skyttere. Alle tall er høyere enn 
forrige sesong. Da ble det 19 medaljer, 11 
mesterskapsmedaljer. Medaljene fordelte 

seg på 12 skyttere. 
Beste medaljeplukkere ble Anders 

Madsen og Stein Heggen, begge med 5 
medaljer.

Klasse V55, 2-5
Lars Bugge
3. stjerne ..... LS Oppdal
Kurt Eirik Bekkevold
35. stjerne  .. LS Oppdal
8. stjerne  .... Viken II Felt, Østfold
Stein Heggen
5. stjerne  .... Viken II Felt, Østfold
1. gylt .......... Lygnafelten, Tingelstad
Sverre Brovoll
1. gylt .......... SM, Trøgstad
3. sølv ......... Kråkstad - grovfeltstevnet, Kråkstad
3. sølv  ........ Trøgstadstevnet, Trøgstad
Tore Johansen
1. gylt  ......... Rådefelten, Råde
2. sølv  ........ Åpent feltstevne, Søndre Modum
Nils Thomas Valand
3. bronse .... Myrkongestevne, Evje og Hornnes

Klasse 3
Anne-Lise Holstad
1. klasse  ..... SM, Trøgstad

Klasse V55
Stein Heggen
2. sølv  ........ Viken II Felt, Østfold
1. sølv  ........ SM, Trøgstad
1. sølv  ........ Lygnafelten, Tingelstad
Arne Ånneland
1. sølv  ........ Trøgstadstevnet, Trøgstad
1. sølv  ........ Åpent feltstevne, Sigdal

Klasse ER
Jenny Aardalen
1. Nammo  .. SM, Trøgstad

Klasse J
Anders Madsen
1. Raufoss  .. LS Oppdal

3. bronse  ... ØM finfelt, Vestre Trysil
1. Nammo ... SM, Trøgstad
1. gylt  ......... Finfelt Rakkestad, Rakkestad
3. bronse  ... Trøgstadstevnet, Trøgstad
Guro Hollund
2. ungdoms . SM, Trøgstad
Jonas Johansen
3. ungdom .. SM, Trøgstad

Klasse V65
Nils Hovde
1. sølv ......... SM, Trøgstad

Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
1. sølv ......... SM, Trøgstad

Anne-Lise Holstad med klassemedaljen for seier i 
klasse i SM felt.



Østre Posten 4-1340

Klasse 3-5
Magnus Bjerke
1. gull .......... Nordisk ungdomsmesterskap
1. gylt  ......... Trippelstevne, Rollag og Veggli 
2. sølv  ........ SM, Skarpskytten
Eirik Ahdell
96. stjerne  .. LS Oppdal
Jens-Kristian Larsen
10. medalje  Viken II bane, Fet 
3. sølv  ........ Midtsommerstevnet, Eidsvoll Verk 
Øivind Enggrav
11. medalje.. Viken II bane, Fet 
Helge Norberg
13. stjerne  .. Viken II bane, Fet 
Nils Thomas Valand
17. medalje . Viken II bane, Fet 
1. gylt  ......... SM, Skarpskytten 
1. gylt  ......... Blakerstevnet bane, Blaker 
1. gylt  ......... Løitenstevnet 300m, Løiten 
1. gylt  ......... Sommerstevne, Bjørnen (Østerdal) 
2. sølv  ........ Listertreffen/Daletreffen, Farsund 
2. sølv  ........ Lygnastevnet, Tingelstad 
2. sølv  ........ Midtsommerstevnet, Nannestad 
2. sølv  ........ Rådestevnet, Råde 
2. sølv  ........ Urskogstevnet, Urskog 
3. bronse  ... Degernes, Degernes 
3. sølv  ........ Høststevnet, Spydeberg 
3. sølv  ........ Ryggestevnet, Rygge 
Bjarne Muri
18. medalje  Viken II bane, Fet 
3. sølv  ........ SM, Skarpskytten 
1. gylt  ......... Lady Arbuthnotts Pris, Sunndal 
3. bronse  ... Halden stevnet, Halden 
3. sølv  ........ Hyllestad-stemnet, Hyllestad
3. sølv  ........ Jotunheimtreff, Vågå 
Lars Bugge
18. stjerne  .. Viken II bane, Fet 
3. bronse  ... Grasåsens., Høland/Bjørkelangen 

3. bronse  ... Lygnastevnet, Tingelstad 
3. sølv  ........ Kanaltreffen, Holla 
Kurt Eirik Bekkevold
3. bronse  ... Løitenstevnet 300m, Løiten 
3. sølv  ........ Midtsommerstevnet, Fustvatn 

Klasse 3
Arild Båheim
1. klasse  ..... SM, Skarpskytten 

Klasse 2
Bjørnar Sæther
1. sølv  ........ SM, Skarpskytten 

Klasse V55
Arne Grøtting
6. sølv  ........ LS Oppdal 
1. sølv  ........ Bjoneroastevnet, Bjoneroa 
1. sølv  ........ Fløyterstevnet, Nordre Land 
1. sølv  ........ Fosenkarusell 7 og MNC, By 
1. sølv  ........ Frigjøringsstevnet, Frogn og Drøbak 
1. sølv  ........ Grasåsenst., Høland/Bjørkelangen 
1. sølv  ........ Hisåsen stevne, Buer/Kornsjø 
1. sølv  ........ Kongestevnet, Søndre Land 
1. sølv  ........ NC Østlandet, Rollag og Veggli 
1. sølv  ........ Pinsestevnet, Eidskog 
1. sølv  ........ Rådestevnet, Råde 
1. sølv  ........ Skjærgårdstevnet, Nøtterø 
1. sølv  ........ Slagenstevnet, Slagen 
1. sølv  ........ Tormod Haltstrands minne, Herfjord 
1. sølv  ........ Vårstevnet, Slagen 
1. sølv  ........ Vårstevnet, Holmestrand og Omegn
1. sølv  ........ Østerdalssmellen, Nordskogbygda 
1. sølv  ........ Østrestevnet, Oslo Østre 
Stein Heggen
1. gylt  ......... Viken II bane, Fet 
1. sølv  ........ SM, Skarpskytten 
1. sølv  ........ Drammenstreffen, Røyken og Hur.
1. sølv  ........ NC Østlandet, Styrvoll 

Banestevner 
På banen ble det 98 medaljer, med 22 

medaljer fra mesterskap. Medaljene fordelte 
seg på 19 skyttere. Tallene for fjoråret var 
hhv. 79, 18 og 19. 

Ikke uventet tok Arne Grøtting flest 
medaljer med sine 13. Neste på listen er 
Nils Thomas Valand med sine 8 og Jenny 
Aardalen med 5.
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1. sølv  ........ Ryggestevnet, Rygge 
1. sølv  ........ Rælingen, Rælingen 
1. sølv  ........ Rådestevnet, Råde 
1. sølv  ........ Trippelstevne, Flesberg 
1. sølv  ........ Trippelstevne, Jondalen 
1. sølv  ........ Vårstevne, Elverum 
1. sølv  ........ Vårstevne, Sørskogbygda 

Klasse ER
Jenny Aardalen
4. ungdoms . Viken II bane, Fet 
1. Raufoss  .. SM, Skarpskytten 
1. gylt  ......... Halden stevnet, Halden 
1. gylt  ......... Sommerstevne, Bjørnen (Østerdal) 
1. sølv  ........ Pinsestevnet, Eidskog 
2. sølv  ........ Blakerstevnet bane, Blaker 
2. sølv  ........ Haga, Haga 
2. sølv  ........ Romeriksblinken - finale, Nittedal 
2. sølv  ........ Rådestevnet, Råde 
3. bronse  ... Drammenstreffen, Asker 
3. bronse  ... Semstevnet, Sem 
3. bronse  ... Sommerstevne, Øvre Rendal 
3. bronse  ... Urskogstevnet, Urskog 

Klasse J
Guro Hollund
1. Raufoss  .. LS Oppdal

1. gylt  ......... Drammenstreffen, Asker 
1. gylt  ......... Ryggestevnet, Rygge 
3. bronse  ... Båstadstevnet, Båstad 
3. bronse  ... Rådestevnet, Råde 
Anders Madsen
1. Raufoss  .. SM, Skarpskytten 
1. gylt  ......... Rælingen, Rælingen 
1. gylt  ......... Vårstevnet, Holmestrand og Omegn
1. sølv  ........ Pinsestevnet, Eidskog 
1. sølv  ........ Vårstevne, Trysil 
2. sølv  ........ Frigjøringsstevnet, Moss og Våler 
2. sølv  ........ Hisåsen stevne, Buer/Kornsjø 
2. sølv  ........ Pinsestevnet, Spydeberg 
3. bronse  ... Degernes, Degernes 
3. bronse  ... Urskogstevnet, Urskog 
Jonas Johansen
2. ungdoms  SM, Skarpskytten 

Klasse V73
Øivind Mørk
7. sølv  ........ LS Oppdal
1. sølv  ........ Sommerstevne, Øvre Rendal 
1. sølv  ........ Trippelstevne, Dalsbygda 
2. sølv  ........ Semstevnet, em 
Oddbjørn Nyhagen
1. sølv  ........ SM, Skarpskytten 
1. sølv  ........ Pinsestevnet, Spydeberg 

En god bukett med medaljevinnere fra SM bane. F.v Arild Båheim (klassemedalje i kl. 3), Bjørnar 
Sæther (mester i kl. 2), Nils Thomas Valand (mester i kl. 3-5) og Stein Heggen (mester i V55)
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Klassesetting 2014
Klassesettingen for sesongen 2014 viser 

at Eirik Ahdell er den eneste som rykket opp 
til klasse 5. 

De fleste 5. klassingene holdt seg i 
klassen, mens det er litt flere rokkeringer i 
klassene 1-4. Det er gjennomgående omtrent 
like mange opp som nedrykk til de ulike 
klassene. 

Det kan være noen som på grunn av 
alder ønsker å skyte i en annen klasse enn 
det klassesettingen tilsier. De skytterne det 
gjelder, kan enten gå inn på egen profil i 

mittDFS for å korrigere, eller dere kan gi 
beskjed til sekretær Tore Johansen.  

For første gang ser vi i år tallet 250 i 
klassesettingsresultatene for kl. 3-5 - attpåtil 
to ganger. Nils Thomas Valand og Magnus 
Bjerke stod for hvert sitt fulle hus.

I tillegg til å “vinne” klassesettingen 
var Nils Thomas også mest ivrig med flest 
skutte stevner. Vi legger også merke til at 
Jenny Aardalen klarte imponerende 249 p. i 
snitt på 42 stevner i klasse ER.

Klassesetting kl. 3-5
Navn  .........................2013 .....2014..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Valand Nils Thomas ............. 5 ..............5 ............. 81 ............250 ......... 248 .......... 248 244 
Bjerke Magnus .................... 5 ..............5 ............. 47 ............250 ......... 247 .......... 247 241 
Muri Bjarne .......................... 5 ..............5 ............. 59 ............248 ......... 247 .......... 247 243 
Bugge Lars .......................... 5 ..............5 ............. 73 ............247 ......... 247 .......... 247 241 
Larsen Jens-Kristian............ 5 ..............5 ............. 34 ............247 ......... 247 .......... 246 243 
Bjerke Fredrick .................... 5 ..............5 ............. 47 ............247 ......... 246 .......... 246 240 
Norberg Helge ..................... 5 ..............5 ............. 38 ............248 ......... 246 .......... 245 237 
Bekkevold Kurt Eirik ............ 5 ..............5 ............. 45 ............246 ......... 246 .......... 245 240 
Brovoll Sverre ...................... 5 ..............5 ............. 47 ............245 ......... 245 .......... 244 238 
Johansen Tore ..................... 5 ..............5 ............. 57 ............245 ......... 244 .......... 244 238 
Enggrav Øivind .................... 5 ..............5 ............. 6 ..............244 ......... 242 .......... 242 241 
Musiol Morten ...................... 5 ..............5 ............. 19 ............244 ......... 241 .......... 241 231 
Kristiansen Eirik................... 5 ..............5 ............. 27 ............243 ......... 242 .......... 241 234 
Strømstad Per Arve ............. 5 ..............5 ............. 14 ............244 ......... 242 .......... 240 238 
Eliassen Stian ...................... 5 ..............4 ............. 4 ..............242 ......... 241 .......... 239 237 
Hovdedalen Toni .................. 5 ..............4 ............. 2 ..............238 ......... 232 .......... 0 235 
Ahdell Eirik........................... 4 ..............5 ............. 7 ..............244 ......... 243 .......... 240 238 
Jansen Kjetil ........................ 4 ..............4 ............. 5 ..............236 ......... 232 .......... 232 231 
Grimstad Anne Sofie ........... 4 ..............3 ............. 10 ............229 ......... 227 .......... 227 211 
Landrø Rune ....................... 4 ..............3 ............. 1 ..............226 ......... 0 .............. 0 226 
Ånneland Vegard ................. 3 ..............4 ............. 13 ............237 ......... 236 .......... 236 230 
Hollund Aslak....................... 3 ..............4 ............. 5 ..............236 ......... 236 .......... 236 233 
Elstad Jørgen Bruserud ....... 3 ..............3 ............. 3 ..............231 ......... 230 .......... 223 228 
Båheim Arild ........................ 3 ..............3 ............. 3 ..............239 ......... 224 .......... 222 228 
Landrø Trond ....................... 3 ..............3 ............. 1 ..............221 ......... 0 .............. 0 221 
Skogseid Jakob ................... 3 ..............2 ............. 2 ..............235 ......... 211 .......... 0 223 
Sæther Christian Ytterhaug . 3 ..............2 ............. 10 ............213 ......... 212 .......... 209 200
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Klassesetting kl. 1-2
Navn  .........................2013 .....2014..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Sæther Bjørnar .................... 2 ..............2 ............. 10 ............243 ......... 237 .......... 237 ..........233 
Hollund Knut Utne ............... 2 ..............2 ............. 12 ............233 ......... 231 .......... 230 ..........226 
Holtmoen Fredrik Oseth ...... 2 ..............1 ............. 3 ..............238 ......... 232 .......... 216 ..........229 
Olsen Per ............................ 1 ..............1 ............. 1 ..............233 ......... 0 .............. 0 ..............233 
Rettum Stian........................ 1 ..............1 ............. 1 ..............227 ......... 0 .............. 0 ..............227 
Artnsen Solbjørg .................. 1 ..............1 ............. 1 ..............201 ......... 0 .............. 0 ..............201

Klassesetting ungdom
Navn  .........................2013 .....2014..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Hollund Guro ....................... J ..............4 ............. 24 ............250 ......... 250 .......... 249 ..........248 
Madsen Anders ................... J ..............J .............. 42 ............250 ......... 250 .......... 249 ..........247 
Johansen Jonas................... J ..............J .............. 4 ..............244 ......... 244 .......... 244 ..........244 
Monsrud Bjørn Tore ............. J ..............2 ............. 4 ..............246 ......... 243 .......... 238 ..........240 
Berg Johanne Sofie ............. J ..............2 ............. 3 ..............237 ......... 228 .......... 227 ..........231 
Aardalen Jenny.................... ER ...........J .............. 42 ............250 ......... 250 .......... 250 ..........249 
Brockstedt Even .................. ER ...........ER .......... 1 ..............214 ......... 0 .............. 0 ..............214

Klassesetting veteran
Navn  .........................2013 .....2014..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Grøtting Arne ....................... V55 ..........V55 ......... 54 ............250 ......... 248 .......... 248 ..........245 
Heggen Stein....................... V55 ..........V55 ......... 20 ............249 ......... 249 .......... 248 ..........247 
Ånneland Arne ..................... V55 ..........V55 ......... 51 ............244 ......... 244 .......... 243 ..........238 
Hovde Nils ........................... V65 ..........V65 ......... 28 ............249 ......... 249 .......... 248 ..........246 
Wilhelmsen Bjørn Edgar ...... V65 ..........V65 ......... 1 ..............245 ......... 0 .............. 0 ..............245 
Mørk Øivind ......................... V73 ..........V73 ......... 52 ............250 ......... 250 .......... 250 ..........248 
Nyhagen Oddbjørn .............. V73 ..........V73 ......... 34 ............250 ......... 250 .......... 250 ..........247 
Landrø Magne ..................... V73 ..........V73 ......... 1 ..............236 ......... 0 .............. 0 ..............236

Styrelederen selv, Eirik Ahdell rykket opp til kl. 5, 
med gode 244 som beste resultat.

Aslak Hollund skjøt ikke mange stevnene, men 
det ble opprykk til kl. 4.
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