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Ny årgang
Østre Posten starter nå på årgang 

68. Den forrige årgangen ble noe preget 
av omlegging av lay-out og tryk-
king. Blant annet ble ulike typer papir 
benyttet og bildene fremsto også noe 
ulikt fra nummer til nummer. I år håper 
vi at dette blir mer likt fra nummer til 
nummer.

Vi har ingen planer om større 
endringer dette året, men det må in-
nrømmes at redaktøren har begynt å 
leke med tanken om Østre Posten bør 
gå ned til tre utgaver per år. Noe nyhet-
savis er vi uansett ikke. Den viktigste 
oppgaven er å få dokumentert lagets ak-
tiviteter. Det kan tenkes at det passende 
vil være ett nummer før banesesongen 
starter, ett etter landsskytterstevnet og 
ett før jul. 

Dette nummeret blir naturlig 
nok dominert av 15m- og feltskying. 
Aktiviteten har vært meget god på 
begge områdene og vi har mange gode 
prestasjoner.

Vi tror vi har fått med oss det meste 
av 15m og feltskytingen. For de ivrigste 
feltskytterne gjenstår det bare ett par 
turer til Sverige, før baneforberedelsene 
tar til for alvor.

Vi ser frem til banesesongen. Våre 
senior- og veteranskyttere virker minst 
like godt forberedt som i fjor, kanskje 
til og med bedre. På ungdomssiden har 
vi mange nye som skal ut å prøve seg. 
Vi skal ikke vente oss toppresultater. 
Det viktigste er å ha det moro, så kom-
mer det andre av seg selv.

Da er det bare å ønske alle lesere
God Påske!
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Anders Skafløtten er død 
I november i fjor kom den triste beskjed om at Anders Skafløtten var gått bort etter 

lengere tids sykdom. Anders var et mangeårig medlem og meldte seg inn i Østre allerede på 
midten av 60-tallet. Anders engasjerte seg i laget på alle plan. Som skytter deltok han på det 
meste, blant annet tok han flere begre i alle disiplinene på landsskytterstevnet. 

Dugnader var en naturlig del av engasjementet og han stilte alltid opp. Han var en 
som alltid svarte ja, når noe ekstra måtte gjøres. Anders var medlem av styret i flere år og 
over flere perioder. Han tok også sine tak i Skilaget med forkjellige styreverv fordelt på 
mange perioder. Anders engasjerte seg også i miniatyrskytingen og tok på seg styreleder- og 
styreverv for miniatyrlaget. Han fikk tildelt både Hovedlagets og Skilagets hederstegn.

Etterhvert var det ungdomsavdelingen som opptok han mest og over flere år var han en 
viktig støttespiller og instruktør. Både Anders og ungdomsutvalget fant stor glede i dette og 
Anders sto på så lenge han klarte. Ungdomsavdelingen var raskt ute med å be Østre Posten 
om å få med noen ord om hvor mye Anders har betydd for ungdomsavdelingen. Da Anders 
ikke lengre klarte å stille på Østre, så fulgte han med så godt han kunne. Han uttrykte stadig 
at han svært gjerne skulle vært innom for å støtte opp om laget. Anders var engasjert i laget 
til det siste og han vil bli dypt savnet. 

Vi lyser fred over et fint Østre-medlems minne.

Flaggheisen under fjorårets baneåpning.

Baneåpning torsdag 24. april
Årets baneåpning blir torsdag 24. april. Som vanlig blir det åpningsord, flaggheis og 

ikke minst åpningsskudd. Det vil bli skutt om Åpningsfatene 1. avd og programmet er en 
15-skudd. 

Dagen før blir det dugnad for å klargjøre hele anlegget for årets sesong. Da skal det 
vaskes det og ryddes i alle krinker og kroker. Skivene på 100m og 200m skal settes opp og 
og kontrolleres.
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Styreleder
har ordet

I sånne dager som det er nå, er det 
veldig lett å trekke frem været. Selv om det 
bare er slutten av mars, så viser gradestok-
ken over 15 grader, og man får nesten som-
merfølelse i kroppen når man sitter på ve-
randaen og nyter sola. Men det er ikke lenge 
siden det var helt annerledes og på grensen 
til det dramatiske på Østre. Historien er så 
spesiell, at jeg velger å skrive den her. Her 
en dag ringer Geir Olsen meg og sier at jeg 
bør ta meg en tur ned på Østre. Det regner 
ikke akkurat da, men vannmassene i bekken 
er enorme og rista er tett. Det ser ut som en 
innsjø mellom standplass og grava på 100m, 
og nivået fortsetter å stige. Her er gode råd 
dyre, og både brannvesen og kommune blir 
kontaktet. Begge med skuffende svar: De 
kan dessverre ikke hjelpe! Sammen med 
broren Per, tenker vi tanken om å få tak i 
noen med båt. Det er langt ned til rista for å 
få skrapet bort det som hindrer vannmass-
enes frie ferdsel, støvler og vadere er bare 
å glemme. Men hvem søren har båt da? Jeg 
ringer Kjetil Jansen for å høre om han kan 
komme å hjelpe til, vi trenger uansett lys, 
mørket begynner å nærme seg, og sikten er 
redusert. Det beste hadde vært en dykker, 
sier jeg humoristisk. Ja, men så ring til Ni-
colai Brodin da vel, han driver med dykking 
slår Jansen fast.

En liten time senere står en «froske-
mann» klar til dykk, inne på Østre. Nicolai 
tar saken, og etter å ha lett litt etter risten 
grunnet ekstrem dårlig sikt, ser vi plutselig 
vannstanden synke. Ja, det er faktisk helt 
sykt å se trykket idet Nicolai får renset rista. 
Vanntrykket er enormt, og svømmeføttene 
blir sugd fast i risten. Nicolai må gi opp, og 

kommer barfot opp igjen. En halvtime etter 
ankomst, er en meget vellykket operasjon 
gjennomført. Nicolai har dykket 3,7 meter 
ned i et vann som holdt knappe 1 grad og 
trolig berget det som kunne ført til store 
skader på anlegget. Det er helt utrolig å 
tenke på at man har drevet med dykking 
inne på Østre, og veldig gledelig at man 
da har en blant sine egne. Dagen etter var 
vannstanden ned til det «normale», og ny 
rist var bestilt. Regner med at vi da slipper 
flere dykk, men det er godt å vite at vi har 
en dykker i laget om nødvendig. (en stor 
takk til Nicolai).

En stor takk skal også rettes til de som 
har ordnet nye frontskiver til 100m, med 
Oddbjørn Nyhagen i spissen: Vi kjøpte nye 
sundolittplater til en billig penge, og har 
laget 60 nye front og bakskiver. Det ble litt 
jobb med tapetsering og maling, men vi 
sparte store summer, samt at vi har ekstra 
skiver fremover.

Ellers må jeg minne om dugnaden og 
baneåpningen 23. og 24.april. Det blir ingen 
store arbeidsoppgaver på dugnaden, bare det 
vanlige. Skivene skal ut, og lokalene skal 
ryddes, vaskes og klargjøres til årets sesong. 
Vi trenger folk, så det er bare å møte opp.

Før den tid benytter jeg anledningen til 
å ønske lykke til med skyting i alle de store 
disiplinene. Innen vi ses igjen har noen både 
skutt felt, bane og 15m. Noen henter ut de 
siste stevneseierne inne, mens andre avslut-
ter feltsesongen på Påskerally. Så kjenner 
jeg Østrefolket godt, så har nok noen planer 
om å starte banesesongen snart også. Bra!!

Ha en riktig god påske, så ses vi på  
Østre.                                   mvh  i



Østre Posten 1-14 5

Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Børsemaker:  
Peter Schenk, Marienbad, Böhmen.  
Produsert ca 1850 (fra 1860: P. Schenk & 
Sohn)

Pistolene fremtrer som nye og er 
forsynt med snellert. Løpene er riflet og 
laget av damasinstål. Pistolene er halv- 
skjeftet i nøttetre  med nydelig utskårede 
ornamenter.

Pistolene har tilhørt Baron Alfred von 
Henikstein, øverste offiser i den østerikske 
arme.  Han ble født 11. august 1810 i Ober 
Dübling (nær Wien) og døde 29. januar 
1882. Sin militære utdannelse begynte han  i 

et ingeniørregiment i 1828. Videre ble han 
major i 1848, oberst i 1854 og ble til slutt 
utnevnt til majorgeneral .  Han kjempet i 
den østeriksk - italienske krig i 1854 hvor 
han fikk tittelen Feltmarskalkløytnant og ble 
Baron.  

Han var involvert  i byggingen av Forts 
San Pietro i Italia, og var med i “Ungarn-
kampanjen”.   Med IV Corps okuperte han 
Altona. Under kampene i  Königgrätz ble 
han utnevnt til stabssjef.  Under krigen mot 
tyskerne i 1866 var han generalstabsjef for 
Nordarmeen hvor han tapte for Keiser Franz 
Joseph. 

Et sjeldent pistolpar, perkusjon, i originalt skrin
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Orientering fra jegergruppa
Av Kjell Karlsen

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

Mai:                  Tirsdag 6. 13. 20. 27.
Juni:                 Tirsdag 3. 10. 17. 24.
Juli:                   Banen stengt, ingen skyting.
August:             Tirsdag 5. 12. 19. 26.
September:        Tirsdag 2. 9. 16. 23. 30.
Skytetid:            1700 – 2000.
Økte vedlikeholdskostnader gjør at vi for første gang siden banen ble åpnet i 1998 må øke avgiftene 
for jegerskytingene. 

Nye satser er:    Trening medlemmer kr. 50.- 
                                Trening ikkemedlemmer kr. 100.- 
                                Godkjent jaktprøve medlemmer kr. 100.- 
                                Godkjent jaktprøve ikkemedlemmer kr. 200.-

Vi selger ammunisjon til gunstige priser, både til trening og jakt.  
Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen til en ny og hyggelig skytesesong.

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

Jegergruppa som ønsker velkommen til en ny runde med forberedelser til jakta, f.v Odd Haaheim, Odd 
Westgaard, Kjell Karlsen, Per Olsen, Ingar Bergersen.
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Vanndrama på Østre

Et sjeldent syn på Østre, en dykker på vei ned til rista. Dykkeren er Nicolai Brodin. Det ble også ob-
servert noen ender som testet ut den nye innsjøen.

Fredag 7. mars ble det dramatisk på 
Østre, for å si det forsiktig. Som kjent har 
vi en bekk som kommer fra marka og som 
renner inn i en kulvert mellom 100m og 
200m. Kulverten er beskyttet med en rist. 

På sommeren kan bekken knapt ses, 
mens den blir stor under snøsmeltingen 
på våren. Når bekken har høy vannføring, 
er det alltid noen som sjekker rista, for at 
greiner, blader o.a ikke skal tette rista. Etter 
flere dagers mildvær med regn, inntraff dette 
tidligere enn normalt. Arne Grøtting, Per 
Olsen og Geir Olsen tok stadig turen innom 
for å sjekke rista. 

Det skal vi være glade for, for da Per 
og Geir var innom på ovennevnte fredag, så 
var rista tettet igjen. Det var så mye vann 
på området mellom standplass og skivene, 
at de ikke kom seg fram til rista. De varslet 
styreleder Eirik Ahdell og etter flere telefon-
er til både kommune og brannvesen, så var 
resultatet at ingen av etatene ville stille opp. 
Brannvesenet hjelper kun private i slike 
tilfeller og kommunen har ikke ansvar for 

privat eiendom, eller noe slikt. Vi oppfattes 
tydeligvis ulikt av disse etatene og dermed 
havnet vi mellom to stoler.

Vannet fortsatte å stige og flere Øs-
tremedlemmer ble involvert og det for-
løsende tipset kom fra Kjetil Jansen. Han 
viste at Nicolai Brodin var dykker. Da Eirik 
fikk ringt opp Nicolai og forklart han den 
alvorlige situasjonen, så var Nicolai raskt på 
pletten.

I ført fullt dykkerutstyr kom Nicolai 
seg frem til rista og fikk renset den. Vannet 
kunne igjen renne fritt og vannstanden sank 
fort. Dybdemåleren til Nicolai viste at han 
måtte dykke ned til en plass mellom 3 og 4 
meter. Det sier mye om vannmengden. Van-
net rakk å komme litt opp på veggen til skyt-
terhuset og det var kun få cm som manglet  
på at det rant inn i kabalrørene på 100m. 

Dette kunne gått skikkelig galt og det 
var ikke langt unna at vi hadde fått store 
skader på anlegget. Risten vil bli byttet ut 
med en som har grovere masker, men vi må 
fortsatt passe på bekken.
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Slik så området ut sett fra standplass.

Nicolai Brodin padler seg ut mot rista.
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

2014 sesongen er allerede godt i gang, 
og om ikke lenge står banesesongen for tur.

Så langt i år har lagets ungdommer 
allerede rukket og få med seg flere store 
stevner. 

Under årets samlagsmesterskapet på 
15m, fikk vi flere medaljer. Best ut kom 
Jenny med en seier i klasse J. I ER tok Even 
en fin 2. plass, mens Odin og Brede ble 
henholdsvis nr 2 og 3 i klasse R.

Klubbmesterskapet i finfelt ble gjen-
nomført i samarbeid med Nordstrand skyt-
terlag, dagen før samlagsmesterskapet. Vi 
hadde med fire aspiranter og fikk kåret en 
mester i alle klassene.

Mester i R ble Odin, i ER tok Sondre 
seieren, mens J ble vunnet av Jonas.

Nils tok seieren i klasse V65, mens 
det i klasse V73, ble en kamp om seieren, 
der Øivind tilslutt slo Oddbjørn med to 
innertreff.

Samlagsmesterskapet i felt ble rammet 
av dårlig vær, men man fikk gjennomført 
hele stevnet for finfelten. Odin ble igjen 
best og vant rekruttklassen. I ER ga Sondre 
oss en skikkelig overraskelse ved å skyte 
30/14 innledende, en sterk prestasjon av en 
som ikke har skutt lenge. Etter finalen endte 

han på en 2 plass og tok ungdomsmedalje. 
I klasse J tok vi begge ungdomsmedaljene 
med Jenny på en 2. plass og Jonas på 3. 
plass.

Helgen etter var det klart for Viken II 
felt. Her hadde vi med 2 deltakere. Sondre 
hadde noe ladeproblemer, men endte på 
gode 25 treff i ER. Jenny (J) endte på 41/10 
og en 11. plass.

Årets Østlandsmesterskap i finfelt ble 
i år skutt i Tingelstad. Tre av våre ungdom-
mer var tatt ut. Det var Odin (R), Sondre 
(ER) og Jenny (J). For Odin og Sondre ble 
dette en fin erfaring med 25/8 på begge. For 
Odin ga dette en 33. plass, mens Sondre fikk 
36. plass. Jenny endte til slutt på 39/24 som 
ga en 12. plass.

Det kan leses mer om disse mesterskap-
ene i artikler lengre bak i nummeret.

Utendørssesongen starter opp med 
baneåpning torsdag 24. april. Etter dette vil 
ungdomsavdelingen starte opp med faste 
skytetider. Lag 1 starter skytingen 17.30 
og lag 2 18.15. Skytedagene er mandag og 
torsdag.

Jeg minner også om at det ikke blir 
skyting i påskeferien.

Klubbmesterskap	finfelt

Asp Vetle Skagmo...................27/14  
 Bjørn Erik Olsen ...............21/8  
 Maja Olsen.......................12/2  
 Erik Svartås Pedersen .....12/4 
R Odin Skagmo ...................28/18 - 37/3
ER Sondre Ravnanger ...........28/12 - 40/8
Jun Jonas Johansen...............26/14

V65 Nils Hovde .......................30/19 - 41/3
V73 Øyvind Mørk ....................30/21 - 42/7 
 Oddbjørn Nyhagen ..........31/23 - 42/5
Kl. 1 Per Olsen .........................26/12 - 35/8
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Klubbmesterskap 15m
32 skyttere møtte opp til klubbmester-

skap 15m i år. Selv om vi i år hadde god 
deltagelse i Aspirant, var det hele 11 færre 
deltagere enn i fjor.

Det ble levert mye god skyting i klasse 
3-5, og spesielt de tre beste var i en liten 
klasse for seg. 

Det var tett i toppen og vi måtte telle 
innertiere for å kåre Magnus Bjerke som 
klubbmester foran Nils Thomas Valand. De 
hadde begge 346 poeng, ett poeng mer enn 
Eirik Ahdell på tredjeplass.

Klasse 4 ble vunnet av Kjetil Jansen 
med 331p. Vi hadde ingen deltagere i klasse 
3, mens det ble favorittseier i klasse 2 og 1 
til henholdsvis Fredrik Holtmoen og Tom 
Monsrud.

I klasse V55 var det hele fem deltagere. 
Anne-Lise Holstad og Anne Grimstad er 
nye i klassen og utfordret klassens etablerte 
herremenn. 

Anne Grimstad åpnet meget bra med 
99 poeng på de to første seriene og var på 
god vei mot et toppresultat. Desverre så ble 

det ladekluss på den tredje serien og hun 
fikk bare ut fire skudd. Dermed var kampen 
om seieren over og Stein Heggen ble mester 
med 343 poeng. 

I de to eldste veteranklasene var poeng-
summene litt lavere enn vi er vant til fra den 
kanten, men til slutt ble Nils Hovde mester i 
V65, mens Øivind Mørk ble mester i V73.

Bortsett fra aspirantene var det ikke 
mer en tre deltagere i ungdomsklassene. 
Anders Madsen var alene i junior, men skjøt 
godt og ble mester med 347 poeng. I klasse 
rekrutt vant Brede Brockstedt foran Odin 
Skagmo. 

Kl. 3-5 1. Magnus Bjerke ................... 346 
 2. Nils Thomas Valand ........... 346 
 3. Eirik Ahdell ......................... 345 
Kl. 5 1. Magnus Bjerke ................... 346 
 2. Nils Thomas Valand ........... 346 
 3. Eirik Ahdell ......................... 345 
 4. Bjarne Muri ........................ 343 
 5. Kurt Eirik Bekkevold ........... 342 
 6. Jens-Kristian Larsen .......... 340 

Magnus Bjerke ble nr. 3 i fjor og avanserte til 
seier og klubbmestertittel i år.

Kjetil Jansen har skutt mer i vinter enn på flere år 
og han vant kl. 4.
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Odin Skagmo ble nr. 2 i R.Brede Brockstedt startet å skyte i høst og vant R.

 7. Marianne Berger ................ 340 
 8. Helge Norberg ................... 339 
 9. Sverre Brovoll .................... 339 
 10. Lars Bugge ...................... 338 
 11. Morten Musiol .................. 337
Kl. 4 1. Kjetil Jansen ...................... 331 
 2. Vegard Ånneland ............... 323
Kl. 2 1. Fredrik Holtmoen ............... 343 
 2. Bjørn Tore Monsrud ........... 336
Kl. 1 1. Tom Monsrud ..................... 235 
V55 1. Stein Heggen ..................... 343 
 2. Arne Grøtting ..................... 341 
 3. Arne Ånneland ................... 337 

 4. Anne-Lise H. Holstad ......... 336 
	 5.	Anne	Sofie	Grimstad .......... 327 
R 1. Brede W. Brockstedt .......... 321 
 2. Odin Skagmo ..................... 316
J 1. Anders Madsen .................. 347
V65  1. Nils Hovde  ........................ 336
V73 1. Øivind Mørk ....................... 340  
 2. Oddbjørn Nyhagen ............ 334
ASP Linnea Bugge-Thorbjørnsen .. 220 
 Bjørn Eric Olsen ..................... 231 
 Aurora Olsen.......................... 232 
 Vetle Skagmo......................... 236 
 Erik Svartås Pedersen ........... 202

Viken	II	15m	2015	flyttes	til	mars

I forbindelse med evaluering av Viken II 15 i 2013, sendte vi inn et 
forslag	til	Viken	II	kretsen,	om	at	stevnet	burde	flyttes	til	slutten	av	15m	
sesongen. I steden for å bli arrangert tidlig i sesongen, slik det er i dag. 
Mesterskap bør som en hovedregel gå på slutten av en sesong. Stev-
net kommer også tidlig for de som rekrutteres på høsten. Med et Viken 
II på slutten av sesongen er de bedre forberedt og stevnet kan bli et 
høydepunkt i overgangen til banesesongen. Årsmøtet i Viken II kretsen 
støttet opp om dette forslaget og vedtok at stevnet for 2015, som en 
prøveordning, arrangeres på slutten av innendørs sesongen (medio/
ultimo mars). Viken II 15m for 2014 blir arrangert i midten av november 
av oss, så vil det altså komme et nytt stevne ca. 4 måneder senere. 

                                                Bildet: Fjorårsmester Nils Thomas Valand
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Samlagsmesterskap 15m
66 skyttere deltok på årets samlags-

mesterskap 15m. Det er en god og gledelig 
økning fra fjorårets 58. Vi hadde 37 av delt-
agerne, noe som var seks flere enn i fjor. Det 
ble skutt 25-skudds innendørsprogram.

I kl. 3-5 kom de første virkelige an-
grepene på medaljene i lag 4. Da skjøt Nord-
strandskytterne Rasmus Lillekvelland og 
Helene Farestveit seg til en klar tet med hhv. 
246 og 245. Laget etter var godt befolket 
av våre skyttere og det var Marianne Berger 
og Magnus Bjerke som stakk seg ut. Begge 
hadde los på seieren og med ett skudd igjen 
lå begge an til 247. Det ble imidlertid nier 
på begge. For Marianne holdt det likevel 
til seier, en seier som ble delt med Rasmus. 
Begge hadde ti innertiere, mens Magnus 
hadde åtte og ble henvist til 3. plass. 

Ved årsskiftet meldte Marianne over-
gang til oss fra Øymark i Østfold. Det siste 
hun gjorde i Østfold var å bli samlagsmester 
i romjulen og denne seieren var det første 
hun gjorde på samlagsnivå i Oslo. Dermed 

er hun regjerende samlagsmester i to samlag.
I V55 var Arne Grøtting i en klasse for 

seg og vant med 247. I kl. 2 ble det et jevnt 
oppgjør mellom fire av våre. Til slutt skilte 
det kun 3p mellom nr. 1 og 4. Aller best 
og samlagsmester ble Christian Ytterhaug 
Sæther som skjøt 246. 

Vi tok en klassemedalje. Den kom i kl. 
4 med seieren til Henrik Oppen som skjøt 
240 og han knep seieren på rangering.

I klasse R tok vi de to ungdomsmed-
aljene. De gikk til Odin Skagmo og Brede 
Brockstedt. 

I klasse ER ble det ungdomsmedalje til 
Even Brockstedt. I sitt første stevne var han 
med og kjempet om seieren. Det ble 240 og 
2. plass, kun 2p fra seieren.

I J trodde vi på en tett kamp mellom  
Jenny Aardalen og Anders Madsen, men 
Jenny var ganske suveren og vant med 247. 
Anders ble nr. 2 med 243. 

Nils Hovde ble nr. 2 i V65 etter å ha 
skutt 242. 

Marianne Berger ble samlagsmester i kl. 3-5 i sitt 
første samlagsmesterskap i Oslo.

Christian Ytterhaug Sæther ble kanskje noe  
overraskende samlagsmester i kl. 2.
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Mesterskap
Kl. 3-5  1. Marianne Berger ............246 gylt 
 3. Magnus Bjerke ..............246 sølv 
 5. Helge Norberg ...............243 
 7. Nils Thomas Valand.......243 
 V55  1. Arne Grøtting .................247 sølv 
 2. Anne-Lise H. Holstad .....241 
 3. Arne Ånneland ...............241 
	 4.	Anne	Sofie	Grimstad .....240
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther........246 sølv 
 2. Bjørn Tore Monsrud .......245 
	 3.	Johanne	Sofie	Berg .......244 
 4. Fredrik O. Holtmoen ......243
R 2. Odin Skagmo .................228 ungd.med 
 3. Brede W. Brockstedt ......214 ungd.med
ER 2. Even Brockstedt ............240 ungd.med
J 1. Jenny Aardalen ..............247 Raufoss 
 2. Anders Madsen .............243 ungd.med
V65  2. Nils Hovde .....................242
V73  1. Oddbjørn Nyhagen ........246 sølv 
 2. Øivind Mørk ...................245

Hovedskyting
Kl. 5 1. Marianne Berger ............246 
 3. Magnus Bjerke ..............246 
 5. Helge Norberg ...............243 
 7. Nils Thomas Valand.......243 
 10. Jens-Kristian Larsen ....242 
 11. Bjarne Muri ..................242 
 12. Kurt Eirik Bekkevold ....242 
 13. Lars Bugge ..................241 
 14. Per Arve Strømstad .....239 
 15. Morten Musiol ..............238 
 16. Sverre Brovoll ..............238 
 17. Tore Johansen .............238
Kl. 4  1. Henrik Oppen ................240 Kl.med 
 3. Heidi Olsen Grimstad ....238 
 6. Kjetil Jansen ..................236 
 9. Vegard Ånneland ...........231
ASP Linnea B.-Thorbjørnsen .....229 
 Bjørn Eric Olsen ................200 
 Aurora Olsen .....................220 
 Sondre Ravnanger ............228 
 Erik Svartås Pedersen .......205

Jenny Aardalen fikk mindre motstand enn antatt 
og vant kl. J.

I V73 fikk vi igjen et oppgjør mellom 
Oddbjørn Nyhagen og Øivind Mørk. De er 
ofte jevne og det skilte kun 1p. Det poenget 
gikk i favør av Oddbjørn som skjøt 246 mot 
Øivinds 245.

De siste årene har vi tatt godt for oss av 
medaljene og som man kan lese nedenfor, 
ble dette tilfellet i år også. Vi fikk fem av 
åtte mestere og tok 11 av de 19 medaljene 
som ble delt ut.

Even Brockstedt ble nr. 2 i ER og fikk ungdoms-
medaljen i sitt første samlagsmesterskap.
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Østlandscup 15m, Blaker

2. runde - seier mot Kongsberg
1. laget tok i mot Kongsberg i 2. runde. 

Kongsberg skjøt samme poengsum som vårt 
lag hadde i 1. runde, men vårt lag løftet seg 
fra den gang. Dermed ble det en grei seier 
med 13p.

Oslo Østre 1 1715 - Kongsberg 1702
Bjarne Muri  ...................................346 
Magnus Bjerke ..............................345 
Jens-Kristian Larsen ......................343 
Kurt Eirik Bekkevold ......................342 
Nils Thomas Valand ......................339

Ø-cup 2 (kl. 3-5): 1. lag

Vi hadde med tre lag i årets Østlands-
cup som ble arrangert av Blaker. Resultatene 
fra 1. runde ble presentert i forrige nummer.

 

Nedenfor følger resultatene fra de rest-
erende rundene. Innsatsen var god, vi fikk 
ett lag helt frem til finalen og ett lag frem til 
semifinalen.

2. runde - seier mot Fredrikstad
Vårt lag dro til Fredrikstad i 2. runde. 

Ungdommene støttet av veteran Arne Ån-
neland skjøt meget godt og tok en 15p seier. 
Vi legger merke til skytingen til Johanne, 
som satte en fin pers på 347.

Oslo Østre 1719 - Fredrikstad 1704
Jenny Aardalen (ER) ......................348 
Johanne	Sofie	Berg	(J) ..................347 
Anders Madsen (J) ........................347 
Arne Ånneland (V55) .....................340 
Bjørn Tore Monsrud (J) ..................337
 
Semifinale - tap mot Eidsberg

I semifinalen kom Eidsberg på besøk og 
det viste seg at det var et sterkt Eidsberg lag. 
Når vårt lag manglet noen poeng på fullklaff, 
så ble det tap.

Oslo Østre 1687 - Eidsberg 1725
Anders Madsen (J) ........................346 
Oddbjørn Nyhagen (V73) ..............341  

Johanne	Sofie	Berg	(J) ..................335 
Bjørn Tore Monsrud (J) ..................333  
Arne Ånneland (V55) .....................332

Ø-cup 1 (kne/ligg)

Johanne Sofie Berg skjøt meget godt i runde 2 og 
satte en ny fin pers.
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Seniorenes første lag som ble nr. 3 i finalen. Bak f.v Nils Thomas Valand, Magnus Bjerke, Helge Nor-
berg og foran f.v Bjarne Muri og Jens-Kristian Larsen.

Semifinale - tap mot Spydeberg
Spydeberg var motstander i semifinalen, 

som det kan leses om på neste side, så var 
det de som slo ut vårt 2. lag i 2. runde. 

Matchen gikk i Spydeberg og anført 
av Jens-Kristian levnet vårt lag ingen tvil 
om hvor seieren skulle ende. Det ble en klar 
seier og finaleplass for tredje år på rad og av 
tre mulige.

Oslo Østre 1 1720 - Spydeberg 1666
Jens-Kristian Larsen ......................348 
Magnus Bjerke ..............................344 
Helge Norberg ...............................344 
Nils Thomas Valand ......................342 
Bjarne Muri ....................................342

Finale - tredjeplass
Vi fikk følgende rapport fra finalen:
“Finalen gikk over samme lest som de 

to foregående år, med cup 1 i 2. etasje og 
cup 2 i 1. etasje.

Først skjøt vi en 35-skudd på 50 meter 
(simulert 200 m). Vi skjøt fordelt på 3 lag, 
2+2+1 skyttere fra hvert lag. Deretter en 10 
skudds finale (5 kne + 5 enkeltskudd stå, 30 
sekunder skytetid) for alle involverte, hvor 
skytterne var fordelt på samme måten. 

Jens-Kristian tok på seg ankeretappen i 
år også, og merket nok trøkket når speaker 
Vebjørn Berg, sto på 1 meters hold og kom-
menterte samtlige skudd. 
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Hvis du var i den situasjonen at du 
måtte begynne skuddprosessen på nytt fikk 
du høre det og, noe JK fikk merke skikkelig. 
Han måtte ut i 4’ern på nest siste skudd, før 
han avslutta noe mer kontrollert med en 
sentrum på siste skudd.

Selv om dette var spennende nok i seg 
selv, var det ikke noe spenning knyttet til 
selve plasseringen, i og med at vi lå trygt 
på vår 3. plass både før og etter 10-skudds-
finalen.

Nordstrand skjøt meget solid, og 
Jondalen til tider glimrende, anført av Kim 
Andre Lunds 350 innledningsvis.”

1. Jondalen .........................2193 
2. Nordstrand .....................2187 
3. Oslo Østre ......................2171 
4. Gjøvik og Brusveen .......2149
Nils Thomas Valand ......................341 - 439 
Magnus Bjerke ..............................340 - 437 
Helge Norberg ...............................337 - 434 

Jens-Kristian Larsen ......................342 - 431 
Bjarne Muri ....................................335 - 430

Ø-cup 2 (kl. 3-5): 2. lag
2. runde - tap mot Spydeberg

2. laget besøkte Spydeberg for 2. runde. 
Laget skjøt meget jevnt og godt, men Per 
Arve fikk magasintrøbbel på grunnlaget og 
han fikk kun ut 9 skudd. Dermed havnet 
laget på etterskudd. Det ble likevel nesten 
spennende på slutten da 2.laget halte innpå 
Spydeberg med omgangene 99-99-100-96-
96 mot deres 98-96-97-96-95, men det holdt 
ikke helt og det ble 4p tap.

Oslo Østre 2 1681 - Spydeberg 1685
Marianne Berger............................340 
Helge Norberg ...............................339 
Fredrick Bjerke ..............................338 
Øivind Enggrav ..............................338 
Per Arve Strømstad .......................326

Skytterlinken støtter Oslo Østre 
og har gode lagstilbud på skytter-
rekvisita.
Besøk butikken på Ammerud eller 
sjekk ut nettbutikken på www.skyt-
terlinken.no

Norma har avtale med Oslo Østre 
for kjøp av ammunisjon og ladekom-
ponenter.
Inkludert i avtalen er også løp, 
våpendeler og annen skyterekvisita. 
For mer informasjon om bestilling, 
se våre hjemmesider.
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Akershusserien
Vi hadde med fire lag i årets serie. De 

fordelte seg med to lag i 1. divisjon, ett lag 
i 2. divisjon og ett lag i 3. divisjon. I år ble 
det skutt 30 skudd i alle divisjonene.

1.lag - 1. divisjon
1. laget gjorde sine saker meget bra. Re-

sultatene holdt seg store sett på 1180-tallet 
og i siste runde ble det årsbeste med 1190. 
Det ble fire seire og tre tap, noe som ga 3. 
plass i serien og finaleplass. 

Innsatsen i en rekordjevn finale var 
meget god. Kun 2p skilte de tre beste lagene 
og vårt lag var med i tetkampen. Til slutt 
ble det 1189 og tredjeplass. Litt manglende 
marginer, men finalelaget skal ha all ære for 
innsatsen. Laget besto av Marianne Berger, 
Jørgen B. Elstad, Jens-Kristian Larsen og 
Nils Thomas Valand. Marianne skjøt 300 og 
ble finalens beste skytter.

2.lag - 1. divisjon
2. laget skjøt meget jevnt. Med unntak 

ev 1. runde hvor en misforståelse endte med 
at laget manglet en skytter, så ble resul-
tatene 4x1173, 1174 og 1177. Etter en seier 

og seks tap, endte laget med 2p, sammen 
med Østre Romerike. Etter rangering ble det 
siste plass i 1. divisjon.

3.lag - 2. divisjon
3. lagets resultatene varierte mye, fra 

1124 til 1166. Det positive var at det beste 
resultatet kom til slutt. Etter fem strake tap 
avsluttet laget med to seire. Det ga 6. plass 
i divisjonen.

4.lag - 3. divisjon
4. laget endte også opp med 1 skytter 

i manko i en av rundene. Ellers varierte re-
sultatene fra 1090 til 1142. Det ble en seier 
og seks tap. Seieren kom mot Nannestad II 
og laget unngikk sisteplass på bekostning av 
nettopp Nannestad.

I alt har 25 av våre skyttere skutt minst 
1. runde. Jens-Kristian Larsen og Magnus 
Bjerke har vært de ivrigste, med deltagelse i 
alle rundene. Best snitt ble det på Marianne 
Berger og Jørgen B. Elstad, som begge 
endte på 299.

Marianne Berger hadde best snitt av våre med 
299. Hun var noen tideler bedre enn Jørgen Elstad 
og hun imponerte også med 300 i finalen.

Jens-Kristian Larsen ble vår mest aktive skytter 
i Akershusserien. Han skjøt alle rundene og var 
også med på 1. lagets finalelag.
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Finale 
Nordstrand (1) .......1191 
Kisen (1) ................1190 
Oslo Østre (1) ........1189 
Kisen (2) ................1173 
 
Marianne Berger............300 
Jørgen B Elstad .............298 
Jens-Kristian Larsen ......297 
Nils Thomas Valand ......294

Oslo Østre (1) ........1181 
Nordstrand (2) .......1158 
Jørgen B Elstad .............298 
Jens-Kristian Larsen ......296 
Magnus Bjerke ..............294 
Fredrick Bjerke ..............293

Oslo Østre (1) ........1188 
Kisen (2) ................1187 
Jørgen B Elstad .............300 
Nils Thomas Valand ......298 
Jens-Kristian Larsen ......296 
Kurt Eirik Bekkevold ......294

Oslo Østre (1) ........1184   
Rælingen ...............1186 
Jørgen B Elstad .............298 
Nils Thomas Valand ......296 
Jens-Kristian Larsen ......296 
Kurt Eirik Bekkevold ......294

Oslo Østre (1) ........1174   
Nordstrand (1) .......1191 
Nils Thomas Valand ......294 
Jens-Kristian Larsen ......294 
Kurt Eirik Bekkevold ......294 
Magnus Bjerke ..............292

Oslo Østre (1) ........1184   
Østre Romerike .....1168 
Nils Thomas Valand ......299 
Jørgen B Elstad .............299 
Jens-Kristian Larsen ......295 
Magnus Bjerke ..............291

Oslo Østre (1) ........1188   
Kisen (1) ................1193 
Jørgen B Elstad .............299 
Nils Thomas Valand ......298 
Jens-Kristian Larsen ......297 
Kurt Eirik Bekkevold ......294

Oslo Østre (1) ........1190   
Oslo Østre (2) ........1173 
Marianne Berger............299 
Jørgen B Elstad .............298 
Nils Thomas Valand ......297 
Jens-Kristian Larsen ......296

Oslo Østre (2) ........1173  
Nordstrand (1) .......1176 
Kurt Eirik Bekkevold ......298 
Per Arve Strømstad .......296 
Øivind Enggrav ..............290 
Lars Bugge ....................289

Oslo Østre (2) ........1774  
Østre Romerike .....1162 
Magnus Bjerke ..............294 
Helge Norberg ...............294 
Bjarne Muri ....................294 
Fredrick Bjerke ..............292

Oslo Østre (2) ........1173  
Kisen (1) ................1190 
Bjarne Muri ....................295 
Magnus Bjerke ..............294 
Per Arve Strømstad .......293 
Helge Norberg ...............291

Oslo Østre (2) ........1177 
Nordstrand (2) .......1184 
Marianne Berger............299 
Per Arve Strømstad .......295 
Bjarne Muri ....................292 
Lars Bugge ....................291

Oslo Østre (2) ........879 
Rælingen (1) ..........1177 
Bjarne Muri ....................294 
Per Arve Strømstad .......293 
Øivind Enggrav ..............292 
1 skytter manglet ...........0

Oslo Østre (2) ........1173 
Kisen (2) ................1179 
Marianne Berger............299 
Magnus Bjerke ..............293 
Øivind Enggrav ..............291 
Per Arve Strømstad .......290

Oslo Østre (2) ........1173 
Oslo Østre (1) ........1190 
Bjarne Muri ....................298 
Helge Norberg ...............294 
Magnus Bjerke ..............291 
Kurt Eirik Bekkevold ......290

1. lag - 1. divisjon

2. lag - 1. divisjon
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Oslo Østre (3) ........1124 
Skarpskytten (1) ...1155 
Bjarne Muri ....................297 
Eirik Ahdell .....................290 
Tore Johansen ...............280 
Eirik Kristiansen .............257

Oslo Østre (3) ........1143 
Rælingen (2) ..........1168 
Heidi Grimstad ...............293 
Tore Johansen ...............290 
Morten Musiol ................287 
Kjetil Jansen ..................273

Oslo Østre (3) ........1155 
Nordstrand (3) .......1165 
Øivind Enggrav ..............293 
Heidi Grimstad ...............292 
Morten Musiol ................290 
Tore Johansen ...............280

Oslo Østre (3) ........1130 
Skarpskytten (2) ...1138 
Eirik Ahdell .....................289 
Morten Musiol ................284 
Tore Johansen ...............283 
Vegard Ånneland ...........274

Oslo Østre (3) ........1149 
Kisen (3) ................1180 
Heidi Grimstad ...............295 
Morten Musiol ................288 
Henrik Oppen ................286 
Vegard Ånneland ...........280

Oslo Østre (3) ........1147 
Feiring ...................1131 
Heidi Grimstad ...............294 
Tore Johansen ...............287 
Henrik Oppen ................284 
Morten Musiol ................282

Oslo Østre (3) ........1166 
Nannestad .............1154 
Heidi Grimstad ...............297 
Fredrick Bjerke ..............290 
Eirik Ahdell .....................290 
Tore Johansen ...............289 

Oslo Østre (4) ........1117 
Kisen (4) ................1146 
Heidi Grimstad ...............292 
Kjetil Jansen ..................285 
Vegard Ånneland ...........271 
Arne Ånneland ...............261

Oslo Østre (4) ........845 
Rælingen (3) ..........1123 
Arne Grøtting .................290 
Vegard Ånneland ...........281 
Fredrik Holtmoen ...........274 
1 skytter manglet ...........0

Oslo Østre (4) ........1090 
Nittedal ..................1135 
Kjetil Jansen ..................281 
Fredrik Holtmoen ...........275 
Vegard Ånneland ...........272 
Arne Ånneland ...............262

Oslo Østre (4) ........1142 
Høland/Bj. ..............1144 
Marianne Berger............298 
Fredrik Holtmoen ...........286 
Kjetil Jansen ..................284 
Arne Ånneland ...............274

Oslo Østre (4) ........1096 
Skedsmo. ..............1106 
Fredrick Bjerke ..............289 
Fredrik Holtmoen ...........281 
Nicolai Brodin ................272 
Arne Ånneland ...............254

Oslo Østre (4) ........1123 
Nannestad .............1119 
Fredrick Bjerke ..............292 
Fredrik Holtmoen ...........286 
Kjetil Jansen ..................282 
Arne Ånneland ...............263

Oslo Østre (4) ........1139 
Gjerdrum ...............1141 
Arne Grøtting .................288 
Kjetil Jansen ..................284 
Fredrik Holtmoen ...........283 
Vegard Ånneland ...........281

4. lag - 3. divisjon

3. lag - 2. divisjon
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15m - åpne stevner
Oktober 2013

Høstens første stevnehelg gikk 19.-20. 
oktober. Blant de ivrige var Arne Grøtting 
og Jens-Kristian Larsen. I Gjerdum vant 
Arne V55 og Jens-Kristian ble nr. 3 i kl. 3-5. 
Jens-Kristian tok en ny medalje i Nittedal 
med 2. plass.

November 2013
Neste stevnehelg var i begynnelsen av 

november. Arne Grøtting slo til igjen og 
vant V55 i Fredrikstad. Oddbjørn Nyhagen 
skjøt fullt i V73, men det ble 3. plass. Nils 
Thomas Valand var enslig Østrerepresentant 
i Nordre- og Søndre Land. Det angret han 
ikke på. Gevinsten ble seier og 3. plass i kl. 
3-5.

Andre helg i november ble rik på 
medaljer. I Østfold, hos Degernes vant 
Arne Grøtting V55. Lengre sør, i Halden, 
vant Jens-Kristian Larsen kl. 3-5 med top-
presultatet 249. De to fortsatte suksessen 
i Vestfold. I Andebu tok Arne en ny seier 
og Jens-Kristian ble nr. 3. Jens-Kristian 

måtte se seg slått av Nils Thomas Valand 
som vant. I Sem ble det en ny seier til Nils 
Thomas og her var det Magnus Bjerke som 
fulgte nærmest. Det hele ble toppet i Nøtterø 
hvor det ble en ren Østrepall i kl. 3-5. Jens-
Kristian vant foran Magnus og Kurt Eirik 
Bekkevold. I tillegg tok Anders Madsen 
bronse i J.

Like før Viken II gikk noen midtukeste-
vner. I Frogn og Drøbak noterte vi oss for en 
ny V55-seier til Arne Grøtting og 2. plass til 
Jens-Kristian Larsen i kl. 3-5. I Østerdal ble 
det to medaljer til på Jens-Kristian. Han tok 
to 3. plasser i Nordskogbygda og Elverum. 
Fredrik Holtmoen vant kl. 2 i Nordskog-
bygda.

Samme helg som Viken II ble avs-
luttet, var det et par stevner i Vestfold. Arne 
Grøtting vant V55 i Sande. I Riflen/Skogers 
stevne ble Nils Thomas Valand nr. 2 i kl. 3-5.

Siste helg i november var det to stevner 
i Østfold og vi fikk to medaljer. Jens-
Kristian Larsen vant kl. 3-5 i Rakkestad. I 
Sarpsborg tok Jenny Aardalen bronsen i ER.

Jens-Kristian Larsen har hatt en imponerende 
15m sesong. Han tok hele 25 medaljer i kl. 3-5. 
Det ble seier i 11 av stevnene.

Arne Grøtting gjør det fortsatt godt i V55 og har 
mange topplasseringer. Nærmere bestemt har vi 
notert ned 13 seire.



Østre Posten 1-14 21

Desember 2013
I Oslo Open-helgen kom tre nye med-

aljer. De var omtalt i forrige nummer, men 
vi gjentar at Jørgen B. Elstad overrasket og 
imponerte med 2. plass i kl. 3-5 i Oslo Open. 
Guro Hollund vant J i Asker og ble nr. 2 i 
vårt eget Østrestevne.

Andre helgen i desember så dabbet ste-
vnedeltagelsen noe av, men det kom fortsatt 
inn medaljer. Jens-Kristian Larsen vant kl. 
3-5 både i Trysil og hos Jordet & Tenaasen. 
I tillegg ble Jens-Kristian nr. 2 i Skiptvet. 
Arne Grøtting var også i Skiptvet og tok 
seieren i V55.

De siste stevnene før jul gikk tredje 
helg i desember, med et dobbeltstevne på 
Ringerike. Arne Grøtting holdt koken i V55. 
Han tok to seire og i Søndre Modum kom 
også toppresultatet 250. Våre kl. 5-skyttere 
fulgte opp med en dobbeltseier i Søndre 
Modum. Nils Thomas Valand vant og Jens-
Kristian Larsen kom på en delt 2. plass.

Arne Grøtting og Jens-Kristian Larsen 
fortsatte medaljefangsten i romjula og hos 
Røyken og Hurum. Arne vant V55, mens 
Jens-Kristian ble nr. 2 i kl. 3-5.

Januar 2014
Det nye året startet på samme måte som 

forrige ble avsluttet, med en ivrig gjeng som 
dro rundt omkring og sto for gode prestas-
joner. 

Første helg i januar var det igjen dob-
beltstevne i Trysil. Jens-Kristian Larsen 
deltok og vant begge stevnene. Det var også 
et dobbeltstevne i Opland. Der vant Arne 
Grøtting (V55) begge stevnene. I tillegg 
vant Fredrik Holtmoen kl. 2 i Vestre Toten 
og Jens-Kristian Larsen ble nr. 2 i Gjøvik & 
Brusveen. 

I påfølgende uke var det midtukeste-
vner i Elverum og Nordskogbygda. Fredrik 
Holtmoen var fortsatt i slag og vant kl. 2 i 
begge stevnene. I Elverum ble det pers med 
348. I Nordskogbygda vant Nils Thomas Va-
land (kl. 3-5) med fantastiske 349 og Kjetil 
Jansen ble beste 4. klassing.

Den andre helgen i januar var det 
trippelstevne i Numedal. Fredrik Holtmoen 
forlenget seiersrekken og vant kl. 2 i alle 
stevnene. Jens-Kristian Larsen var tilbake 
på pallen i kl. 3-5 med en 2. og en 3. plass. 
Det ble også en 2. plass på Nils Thomas 
Valand. 

Fredrik Holtmoen hadde en god periode og tok 
mange stevneseire i kl. 2. Hvis vi har fått med oss  
alt, så ble det 10 seire.

Nils Thomas Valand har også reist mye rundt 
med gode resultater i kl. 3-5. Det ble 10 medaljer, 
hvorav 5 var for seire. 
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I uken etter var det fire midtukestevner, 
med ett stevne i Sarpsborg og trippelstevne 
i Hedmark. Fredrik Holtmoen var fortsatt 
i flytsonen og tok en ny trippelseier i kl. 2. 
I kl. 3-5 tok Jens-Kristian Larsen og Nils 
Thomas Valand hver sin 3. plass. I Stange 
ble det pers på Arne Ånneland, med 245 i 
V55. I Sarpsborg fikk vi en flott laginnsats i 
kl. 3-5, med 6 inne blant de 12 beste. På top-
pen ble det dobbeltseier til Helge Norberg 
som vant foran Magnus Bjerke.

På denne tiden legges de fleste 15m til 
midtukene, dette for å verne om feltskyt-
ingen. Dermed var tredje helg i januar 
stevnefri, mens det den fjerde helgen var 
dobbeltstevne i Eidsberg og Skiptvet. I 
Eidsberg var Magnus Bjerke involvert i 
en ny dobbeltseier i kl. 3-5. Han fikk på 
ny 2. plass, denne gang bak Jens-Kristian 
Larsen, som tok en sjelden suveren seier på 
4p. Magnus hadde en god helg og ble nr. 2 
også i Skiptvet. Nå har vi ikke nevnt Arne 
Grøtting i flere avsnitt og han var tilbake i 
V55-teten med seier i Skiptvet. En seier som 
ble delt med to andre skyttere.
Februar 2014

I første uke av februar var det tre mid-
tukestevner. Arne Grøtting var vår eneste 
skytter i Råde og han vant V55. I Frogn og 

Drøbak fikk vi en flott laginnsats i kl. 3-5, 
med 9 skyttere inn blant de 16 beste. Best 
av våre var Helge Norberg som inntok pal-
len på 2. plass. I Aas ble det en ny seier til 
Jens-Kristian Larsen i kl. 3-5. Nils Thomas 
Valand hadde ikke marginene med seg og 
ble nr. 4 både i Frogn og Drøbak og i Aas.

I andre uke var det to midtukestevner 
i Hedmark. Jens-Kristian Larsen og Kjetil 
Jansen tok turen og Jens-Kristian tok med 
seg en medalje for 3. plass i Lismarken.

Siste uke i februar gikk det siste åpne 
15m stevnet i kjørbar avstand. Det var et 
midtukestevne i Rakkestad og avslutningen 
sto i stil med den gode innsatsen tidligere i 
år. Det ble dobbeltseier i kl. 3-5 og som et 
bilde på årets sesong, så vant Jens-Kristian 
Larsen foran Nils Thomas Valand. Det ble 
også dobbeltseier i V55. Det var ikke over-
raskende at Arne Grøtting var vinneren, men 
meget morsomt så var det Anne Grimstad 
som fulgte nærmest, etter å ha satt en fin ny 
pers på 245.
Mars 2014

Men det var ikke helt slutt. Tredje helg 
i mars var Jens-Kristian Larsen i Sunnfjord 
og skjøt tre stevner. Turen betalte seg med 
to seire i kl. 3-5, en suveren seier i Dale og 
en seier med ny banerekord i Hyllestad.

Helge Norberg har ikke vært så aktiv som enkelte 
andre, men han tok en seier i kl. 3-5.

Anne Grimstad slo til med pers i det siste åpne 
stevnet og var nærme seieren i V55.
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Vårens portrett - Fredrik Holtmoen 

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Mitt første stevne var Viken II felt i Råde, 
tror det var i 2003, så da var jeg vel 13-14 
år gammel.

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Jeg drev med litt jaktskyting sammen med 
Jonny Wilhelmsen, og han og Reidar op-
pfordra meg til å ta en tur bort på Østre.

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
5000-6000.

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Har drømt, og drømmer fortsatt om det!

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Liker meg best på Østre!

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Spiller for tiden curling, innebandy og fot-
ball på bedriftsidrettsnivå, har tidligere også 
spilt håndball. I tillegg blir det mye ski og 
sykling for å være forberedt til birken.

Hva slags musikk hører du på?
Det meste, men helst rock.

Hva er din favoritt mat?
En skikkelig blodig biff er aldri feil.

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
Er vel pålagt å svare kjæresten min, Ingrid, 
på det?

Hva er ditt beste LS-minne?
Det må være når Jan-Håkon ble konge på 
Lesja!

Fredrik Holtmoen begynte i Østre som 
ungdomsskytter og ble raskt en del av en 
aktiv ungdomsgruppe. 

Som seniorskytter var han mer eller 
mindre borte fra skytingen under studietiden 
i Ålesund. Vel tilbake i Oslo etter studier har 
han tatt opp skytingen igjen. 

I vinter har han også deltatt på en del 
stevner med flere kl. 2 seire som resultat. 
Han har også engasjert seg i ungdomsgruppa 
og er medlem i ungdomsutvalget.

Fredrik utgjør en viktig del av vår 
medlemsmasse. 
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Skilaget har kjørt samme opplegg som 
tidligere sesonger, med treninger og 
konkurranser på Sørum.

Damenes pokal
Opplegget for Damenes pokal er noe 

mer moderat enn for de andre skytingene. 
Likevel ble det noen tapte treff på de fleste. 
Unntaket var Kurt Eirik som vant i suveren 
stil. Han skjøt fullt som den eneste og han 
hadde også mange innertreff. Selv ikke 
en uheldig treningsskytter, som satte flere 
skudd i Kurts skive på ett knehold, forstyr-
ret Kurts kurs mot seier. Kurt skjøt 6 treff 
på omskytingen også. Dette var Kurts første 
aksje i denne pokalen. Tore, som jaktet sin 
tredje aksje, og pokalen til odel og eie, kom 
nærmest med 28 treff.

1. Kurt Eirik Bekkevold (5)   ....30/18 
2. Tore Johansen (5)   ............28/09 
3. Stein Heggen (V55) ............28/13* 
4. Arne Ånneland (V55)    .......27/16* 
5. Arne Grøtting (V55)    .........27/10*   
6. Anne Lise Holstad (V55) .....26/15* 
7. Eirik Ahdell (5)  ...................24/11 

8. Sverre Brovoll (5)  ..............25/12
* V55: 1 treff respitt, ved likt antall treff, går den 
med minst respitt foran.

Styrets krus
Seks skyttere møtte opp på Sørum for 

å skyte om Styrets krus den 8. februar. I 
denne skytingen praktiseres stående utgang-
stilling bak standplass. Selv om skytetiden 
er noe forlenget er dette en utfordrende 
øvelse, spesielt på kne hvor det er vanskelig 
å finne en god stilling innenfor skytetiden.

Med stående utgangstilling ble dette et 
utfordrende opplegg. Stein var den eneste 
som fikk til en bra runde og med sine 29 
treff var han hele to treff bedre enn Sverre 
og Lars på de neste plassene. Dette var 
Steins andre aksje i pokalen.

1. Stein Heggen ......................29/9 Aksje 
2. Sverre Brovoll .....................27/17  
3. Lars Bugge .........................27/16  
4. Arne Ånneland ....................25/14 
5. Arne Grøtting  .....................24/13   
6. Anne Lise H. Holstad ..........21/7

Kurt Eirik Bekkevold var suveren vinner av 
Damenes pokal. Stein Heggen tok sin andre aksje i Styrets krus.
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Klubbmesterskap grovfelt
Årets klubbmesterskap i grovfelt ble ar-

rangert med 13 skyttere. Endelig skinte sola, 
så det ble en fin skytedag, selv om en kraftig 
vind stadig blåste ned skiver. Vinden var 
forøvrig ganske midt i mot, så den skapte 
ikke store problemer for skytterne.

Hovedskytingen var tellende for aksje i 
Skilagets premie. Tre skyttere skjøt 30 treff 
og to skjøt 29 treff. Av de tre på 30 hadde 
Kurt Eirik Bekkevold klart flest innertreff 
og han vant aksjen.

Arrangørene Eirik Kristiansen og 
Sverre Brovoll hadde laget et tøft finale 
opplegg. Først ble det skutt ligg på 1/8 
på 350m med 40 sek. skytetid. Kneserien 
ble skutt på Småen på 300m med 50 sek. 
skytetid.

Eirik hadde best utgangspunkt i første 
finalelag. Han skjøt også best med 10/0 og 
tok ledelen. Kurt, Tore Johansen og Henrik 
Oppen hadde 30 treff. Sverre Brovoll og 
Bjarne Muri hadde 29. Liggholdet var 
vanskelig og ingen klarte 6 treff. Det ble 
5 treff på Tore og Bjarne. Kurt og Sverre 
skjøt 4, mens Henrik forvant ut av kampen 
med 2 treff. Dermed hadde Tore ett treff på 
Kurt og Bjarne. På kneholdet ble det 1 tap 
til på Bjarne og da Sverre fikk anvist 6 treff 
var de helt likt. Tore kunne da avgjøre med 
å skyte 6 treff, noe han gjorde med en 6/5 

serie. Kurt fikk også 6 treff og tok 2. plassen. 
I omkytingen om den siste medaljen surret  
Bjarne med høydeskruen og det ble en lett 
match for Sverre.

Klubbmesterskap – 42 skudd 
Opplegg: 1/8 ligg 350m 40sek og Småen kne 
300m 50 sek
1. Tore Johansen ....................41/5 Gylt  
2. Kurt Eirik Bekkevold ...........40/2 Sølv 
3. Sverre Brovoll .....................39/6 Sølv e.o 
4. Bjarne Muri .........................39/6 e.o  
5. Eirik Kristiansen ..................39/0  
6. Henrik Oppen .....................38/0  
7. Lars Bugge   .......................36/5  
8. Nils Thomas Valand............36/2  
9. Arne Grøtting  .....................35/2 

Skilagets premie – KM 30 skudd 
1. Kurt Eirik Bekkevold 30/22 
2. Henrik Oppen 30/14 
3. Tore Johansen   30/11 
4. Sverre Brovoll 29/14 
5. Bjarne Muri  29/13 
6. Eirik Kristiansen  29/12 
7. Arne Grøtting  28/10 
8. Lars Bugge 27/15 
9. Nils Thomas Valand  27/10 
10. Eirik Ahdell  26/7 
11. Stein Heggen   25/8 
12. Helge Norberg  19/5 
13. Anne Lise H. Holstad  19/3

Medaljevinnerne i KM grovfelt. F.v Kurt Eirik Bekkevold, Tore Johansen og Sverre Brovoll.
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Samlagsstevnet felt
Som kjent så arrangeres Oslos sam-

lagsstevne sammen med Follo sitt. Kun 
35 skyttere gjennomførte stevnet, noe av 
årsaken kan tilskrives været. 

Været har ikke vært på feltskytternes 
side så langt i sesongen og da var det typisk 
at det plutselig skulle komme mengder med 
snø, etter en lang periode med gråvær og 
regn. Det snødde så mye at de siste grovfelt-
lagene ikke fikk gjennomført skytingen og 
det var ikke mulig å skyte finale. 

Samlagsstyret besluttet at 30-skudden 
likevel skulle være tellende. Det var delte 
meninger om det var en god beslutning eller 
ikke. 

Uansett så skjøt ikke våre spesielt bra 
på 30-skudden og Stein Heggen ble vår 
beste på 5. plass med 28/19. Det holdt til 
seier i V55. Tre til av våre hadde 28 treff 
og fulgte på de neste plassene. Det var Lars 
Bugge, Sverre Brovoll og Eirik Kristiansen.

Været ga ikke de samme kon-
sekvensene for finfelten og de fikk fullført 
både innledende runde og finale. Dagens 
overraskelse var Sondre Ravnanger som 
skjøt fullt i hovedskytingen ER med 
30/14. Sondre begynte å skyte i høst og 
klubbmesterskapet dagen før var hans 
eneste felterfaring før dette SM. I finalen ble 
det 7 treff og han var kun noen få innertreff 
fra seieren. 

Våre medaljevinnere på finfelten som var igjen til premieutdelingen. Foran er Odin Skagmo og bak f.v 
Jenny Aardalen, Nils Hovde, Sondre Ravnanger og Oddbjørn Nyhagen.
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Mesterskap
Kl. V55, 2-5 
 5. Stein Heggen ................ 28/19 
 6. Lars Bugge ................... 28/16 
 7. Sverre Brovoll ............... 28/15 
 8. Eirik Kristiansen ............ 28/11 
 9. Kurt Eirik Bekkevold ...... 27/11 
 10. Tore Johansen ............ 27/10
V55 1. Stein Heggen................  28/19 Sølv 
 2. Arne Ånneland .............. 22/9  
 3. Arne Grøtting ................ 19/3  
 4. Anne-Lise H. Holstad.... 14/2
R 1. Odin Skagmo................ 22/0 Nammo 
ER 2. Sondre Ravnanger ....... 37/1 ungd.med
J 2. Jenny Aardalen............. 40/6 ungd.med 
 3. Jonas Johansen ........... 26/0 ungd.med
V65 1 Nils Hovde ..................... 37/6 Sølv
V73 1 Oddbjørn Nyhagen ........ 42/7 Sølv 

Hovedskyting
Kl. 5 4. Lars Bugge ...................  28/16 
 5. Sverre Brovoll ............... 28/15 
 6. Eirik Kristiansen ............ 28/11 
 7. Kurt Eirik Bekkevold ...... 27/11 
 8. Tore Johansen .............. 27/10
Kl. 4 4. Henrik Oppen ................ 22/5
ASP  Bjørn Eric Olsen ................ 16/7 
 Vetle Skagmo .................... 19/5 
R 1. Odin Skagmo ................ 17/5  
ER 1. Sondre Ravnanger ........ 30/14 
J 2. Jenny Aardalen ............. 29/20  
 3. Jonas Johansen ............ 26/13 
V65  1. Nils Hovde .................... 26/13
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ....... 30/24
Lagskyting grovfelt
Oslo Østre ..................................  110/52 
Lars Bugge 28/16, Sverre Brovoll 28/15, Kurt 
Eirik Bekkevold 27/11 og Tore Johansen 27/10

Vi fikk en mester i ungdomsklassene. 
Det var Odin Skagmo som vant R etter å ha 
skutt 22/0. I J fikk vi to ungdomsmedaljer. 
Jenny Aardalen ble nr. 2 og Jonas Johansen 
nr. 3. 

Når det gjelder veteranklassene så viste 
det seg at eldstemann på finfelten var den 
som skjøt best av alle. Oddbjørn Nyhagen 
var den eneste på finfelten som skjøt 42 treff 
og vant V73. I V65 ble det seier til Nils 
Hovde.

Bjørn Eric Olsen startet med skyting i høst og 
deltok i aspirantklassen.

Vetle Skagmo er også ganske ny med skyting og 
var vår andre skytter i aspirantklassen.
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Viken II felt
Årets Viken II-stevne ble arrangert i 

Våler i Solør. Deltagelsen var ganske laber 
med bare 260 skyttere. Kun 97 av disse 
deltok på grovfelten. Vårt bidrag var 11 
grovfeltskyttere og 4 finfeltskyttere. I fjor 
var stevnedeltagelsen 346 og vår deltagelse 
var på 25.

Vi kan ikke si annet at innsatsen i 
hovedskytingen var meget god. Seks skyt-
tere kvalifiserte seg for grovfeltfinalen. Tore 
Johansen og Nils Thomas Valand ledet an 
med 29 treff og fikk plass i siste finalelag. 
Ellers var det 28 treff på Bjarne Muri, Kurt 
Eirik Bekkevold og Eirik Kristiansen. Stein 
Heggen skjøt 27 treff. Han var også i tet i 
V55 på 2. plass, med samme antall treff som 
lederen. 

Finalen var krevende med vindkast som 
slet i skytestillingene og med avstander godt 
over maksavstandene. Det viste seg at Kurt 
taklet dette best av våre. Han skjøt en meget 
god finale med 10 treff og endte på en flott 
5. plass. Nils Thomas var nesten like god 
med 9 treff og ble nr. 7. Det betød stjerne 
på begge to. I V55 skjøt Stein en god finale 

med 8 treff. Det viste seg at to skyttere til 
endte på 35 treff og Stein ble rangert som 
nr. 2. Han var et innertreff fra seieren, men 
fikk med seg sølvmedaljen. For Bjarne, Tore 
og Eirik ble det endel tap og vi må et stykke 
ned på resultatlisten for å finne de. 

Våre finfeltskyttere skjøt meget godt. 
Jenny Aardalen (J), Nils Hovde (V65) og 
Oddbjørn Nyhagen (V73) skjøt alle 30 
treff. Sistemann på finfelten var Sondre 
Ravnanger. I vind med cal. 22 og magasin-
trøbbel med tilhørende forkilinger på et par 
av holdene, så skjøt den ferske skytteren 
gode 25 treff i ER. På tre av holdene fylte 
han. Han var ikke helt fornøyd etter skyt-
ingen, men kan se tilbake på en meget god 
debut i et slikt mesterskap. 

I finalen skjøt Jenny meget godt, men 
det kom et dårlig avtrekk og det ble 11/10 
og 11. plass. Jenny var likevel godt fornøyd 
med innsatsen. Bortsett fra det ene skud-
det var resten meget bra. Nils fulgte opp 
hovedskytingen med å skyte fullt i finalen. 
Han hadde også 8 innertreff, men det er tøft 
i V65 og han ble rangert til 5. plass. 

Stein Heggen ble nr. 2 og tok sølv medaljen i V55. Jenny Aardalen skjøt 30 treff og ble til slutt nr. 11 
i J.
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Mesterskap
Kl. V55, 2-5 
5. Kurt Eirik Bekkevold ..................38/4 Stjerne 
7. Nils Thomas Valand ...................38/0 Stjerne 
15. Stein Heggen ...........................35/3  
23. Bjarne Muri ..............................34/1 
26. Tore Johansen .........................34/0 
36. Eirik Kristiansen .......................30/0
V55 2. Stein Heggen ...............35/3 Sølv
J 11. Jenny Aardalen ..........41/10 
V65 5. Nils Hovde ...................42/8 
V73 4. Oddbjørn Nyhagen ......42/8

Hovedskyting
Kl. 5 5. Nils Thomas Valand ........29/20 Beger 
 7. Tore Johansen .................29/17 Beger 
 12. Bjarne Muri ....................28/20 Beger 

 15. Kurt Eirik Bekkevold ......28/12 
 18. Eirik Kristiansen.............28/9 
 26. Sverre Brovoll ................26/15 
 31. Lars Bugge ....................25/7 
 37. Magnus Bjerke ..............21/7
Kl. 4 8. Henrik Oppen ..................26/12 Beger
V55 2. Stein Heggen...................27/6 Beger 
 8. Arne Grøtting ...................24/10
ER 26. Sondre Ravnanger ........25/12
J 10. Jenny Aardalen..............30/22 Beger
V65 6. Nils Hovde .......................30/24 Beger
V73 5. Oddbjørn Nyhagen ..........30/22 Beger

Lag grovfelt  2. Oslo Østre ......108/51 
Tore Johansen 29/17, Kurt Eirik Bekkevold 28/12, 
Sverre Brovoll 26/15 og Lars Bugge 25/7

I V73 skjøt Oddbjørn det samme som 
Nils. Spøkefullt så mente Oddbjørn at han 
gjorde det bedre, for han måtte ut i omskyt-
ing om 3. plassen og skjøt på nytt 12 treff.
Resultatet av omskytingen ble 4. plass. 

I lagskytingene er vårt grovfeltlag med 
i tetkampen år etter år. Laget var det samme 
som i fjor og de gjentok fjorårets 2. plass. 
Det var to treff opp til vinneren Høland/
Bjørkelangen. 

Når det gjelder samlagslagene så ble 
det heller en laber Osloinnsats. Av ulike 
årsaker hadde ikke Oslo med ungdoms- og 
veteranlag. Seniorlaget ble noe skuffende nr. 
2 etter Akershus.

Vi hadde 9 finalister og antall medaljer/
stjerner ble 3 og vi tok 8 begre.  Målt mot 
i fjor er antall finalister og medaljer det 
samme, mens vi tok to færre begrer. Men 
med betraktelig færre deltagere kan vi ikke  
annet enn å si oss godt fornøyd med stevnet.

Nils Hovde traff med alle skuddene og var kun 
noen innetreff fra seier i V65.

Sondre Ravnanger hadde en god debut i et stort 
feltmesterskap.
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Østlandsmesterkap	-	finfelt
Etter at de første arrangementene 

gikk i Trysil, var Tingelstad årets arrangør. 
Vi hadde med 5 skyttere i Oslos tropp 
bestående av 8 skyttere. 

Det var eldstemann som gjorde det best. 
I V73 imponerte Oddbjørn Nyhagen med å 
skyte fullt, med hele 34 innertreff. Det var 
kun verdens beste veteran, Odd Kolsrud 
fra Begnadalen, som var bedre med sine 36 
innertreff. 

Oddbjørn har ikke skutt så mange felt-
stevnene i år, men de han har skutt har han 
skutt godt. Hvis vi ikke tar helt feil så har 
han truffet med hvert eneste skudd. Men det 
var likevel meget godt gjort å skyte så godt 
i et slikt mesterskap, som kun overgås av 
landsskytterstevnet. Vi minner om at det ble 
benyttet reduserte feltfigurer som på LS.

I V65 hadde vi med Nils Hovde. Han 
skjøt gode 40/24 og ble nr. 14. I J var Jenny 
Aardalen vår representant. Hun har ikke 
skutt mye felt i år og vi antar at hun var godt 
fornøyd med å skyte 39/24. Det holdt til 12. 
plass og premie. 

I R og ER skjøt de ganske ferske skyt-

terne Odin Skagmo og Sondre Ravnanger. 
Begge skjøt faktisk 25/8. For Odin ga det 
33. plass i R og for Sondre ble det 36. plass 
i ER. For de to var det denne gang viktigst å 
få med seg erfaring. 

I samlagsskytingen er ikke resultatene 
komplette, så vi vet ikke hvilken plass Oslo 
kom på. På ungdomssiden er Oslo på vei 
med å bygge opp et “nytt” lag, så det ble 
nok et stykke ned på lista denne gangen. 
Men Oslo stilte lag og kommer sikkert 
sterkere tilbake senere.

Oslos plasseringer: 
(N) – Nordstrand
R 33. Odin Skagmo  .............. 25/8
ER 36. Sondre Ravnanger  ...... 25/8 
 38. Mats H. Mugås (N) ....... 21/7
J 10. Knut E. Østerud (N) ...... 39/25 Premie 
 12 Jenny Aardalen  ............ 39/24 Premie 
 26. Lars P. Østerud (N)....... 36/18
V65 14. Nils Hovde  ................... 40/24
V73 2. Oddbjørn Nyhagen ......... 42/34 Sølv

Odin Skagmo fikk prøvd seg i et stort og krev-
ende feltmesterskap.

Oddbjørn Nyhagen sto bak en stor feltprestasjon 
og ble nr. 2 i V73.
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Opplegg 
Hold 1:  1/3 357m  ligg 35 sek
Hold 2:  1/6  389m  kne 45 sek
Hold 3:  C25  225m  ligg 35 sek
Hold 4A: 1/8 270m  ligg 50 sek
Hold 4B: tønne 520m  ligg
Hold 5:  1/4 351m  kne 50 sek
Hold 6: S254H 358m  ligg 40 sek
Hold 7A: B65 496m kne 70 sek
Hold 7B: 13x40 238m  kne

Ringerike var årets arrangør og stevnet 
gikk med utgangspunkt i Prestfoss i Sigdal. 
Det var et meget godt arrangement med 
god variasjon mellom korte og lange hold. 
Vinden satte sitt preg på stevnet. Først med 
å skape trøbbel for arrangørene som fikk en 
mengde tennved da skiverammer ble blåst 
i stykker. De måtte også fjerne B100 fra et 
dobbelthold. Den var plassert på ca. 660m, 
så det hadde blitt en utfordring. Vinden 
skapte problemer for skytterne, spesielt med 
å holde blinkene i siktene på kneholdene.

Kurt Eirik Bekkevold ble best av våre 
på 18. plass med 31 treff. Tore Johansen 
skjøt også 31 treff og ble nr. 20. Sverre 

Brovoll og Lars Bugge kom også inn på pre-
mielisten. Begge hadde 29 treff og ble hhv. 
nr. 29 og 30. ØM-debutant Nils Thomas 
Valand skjøt 23 treff og ble nr. 80. Tobias 
Lillekvelland, Nordstrand ble Oslos beste på 
en meget god 5. plass. Han skjøt 35 treff. De 
fire beste hadde alle 36 treff.

I lagskytingen er Oslo omtrent alltid 
på pallen. Nå ble det 2. plass bak Akershus, 
som var ganske suveren og vant med 7 treff. 
Tellende på laget var Tobias, Kurt, Tore, 
Gunstein Lauvrak (Nordstrand) og Sverre.

ØM er alltid moro og da er det bare for 
våre skyttere se frem til neste års stevne i 
Valdres.

Kurt Eirik Bekkevold vant Oslos ØM-uttak og ble 
vår beste på 18. plass.

Østlandsmesterskap - grovfelt

Oslo plasseringer:
(N) – Nordstrand  ...........................H1 H2 H3 H4 A-B H5 H6 H7 A-B 
5. Tobias Lillekvelland (N) .............6/6 5/1 6/6 3/2 1/0 4/1 6/4 2/0 2/1  35/21 Gavepremie  
18. Kurt Eirik Bekkevold  ................6/0 5/3 6/3 2/0 2/0 2/1 6/0 0/0 2/1  31/8 Gavepremie 
20. Tore Johansen  ........................4/0 6/3 5/0 3/0 3/0 2/0 4/1 2/0 2/1  31/5 Gavepremie 
24. Gunstein Lauvrak (N) ..............1/0 6/4 5/2 2/1 3/2 5/0 6/5 2/0 0/0  30/14 Gavepremie 
29. Sverre Brovoll ..........................6/3 3/1 5/4 3/1 0/0 2/1 6/3 2/1 2/2  29/16 Gavepremie 
30. Lars Bugge ..............................6/3 4/2 5/2 3/1 2/0 5/3 3/0 1/1 0/0  29/12 Gavepremie 
58. Lars Rasmus Sandvik (N) .......6/1 3/2 5/2 3/0 0/0 2/0 5/3 2/0 0/0  26/8 
80. Nils Thomas Valand.................4/0 2/0 6/4 3/1 0/0 1/0 6/1 1/0 0/0  23/6
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Østlandsk feltrally
Østlandsk Feltrally ble arrangert 22. 

mars. Det var første gang for dette stevnet, 
som var samarbeidsprosjekt mellom Nan-
nestad, Nordstrand og Oslo Østre. 

Kurt Eirik Bekkevold var initiativtager 
og den store drivkraften bak stevnet. Godt 
støttet av Jon Granlund, Nannestad og 
Gunstein Lauvrak, Nordstrand ble det et 
vellykket samarbeidsprosjekt, som frister til 
gjentagelse. Stevnet fikk også mange posi-
tive tilbakemeldinger fra deltagerne.

Det ble kun skutt grovfelt med ukjente 
avstander og det var bilfelt med 6 hold, ink-
ludert to dobbelthold. Med et opplegg hvor 
lagene fordelte ansvaret for holdene, så var 
det ingen som hadde den totale oversikten 
over løypa. 

Stevneleder Kurt kommenterte under 
premieutdelingen at opplegget kanskje ble 
noe vanskeligere enn det som var tenkt. Det 
var en løype hvor en kunne gå på en smell 
og likevel få en god plassering.

Selv om det var grovfelt, kunne V65, 
V73, ER og J delta. For ungdom og førsteårs 
senior var det en fadderordning, som inne-
bar at de fikk ekstra forberedelsestid og de 
kunne ha med en hjelper. Det var også tillat 
å bruke kikkert i forbindelse med anvisning.

For et av holdene var det egen premier-
ing, hvor det det ble regnet poeng på en 
femdelt skive. 

Heldigvis slo ikke værmeldingene helt 
til, men det var noe vind og det falt noen 
dråper regn. Det var 91 påmeldte og etter 
det “sedvanlige” frafallet endte det med 72 
deltagere. Det var nok noe lavere enn det 
arrangørene hadde håpet på. Imidlertid var 
det gledelig at svært mange var med på 
premieutdelingen fra et flott premiebord. 

Det var landslagsskyttere som gjorde 
det best. Vinneren ble Tobias Lillekvel-
land, Nordstrand med 34 treff. Nr. 2 ble 
Pål Øyvind Ørmen, Råde og nr. 3 Geir Atle 
Metveit, Imenes. Begge hadde 32 treff. 

Stevnet krevde endel forberedelser og noen uker før stevnet var det en runde for å ordne til standplasser. 
F.v ses Jon Granlund, Nannestad, Gunstein Lauvrak, Nordstrand, Lars David Øvrum, Ullensaker og 
Kurt Eirik Bekkevold. Beklageligvis kom det en mildværsperiode, som tæret hardt på standplassene, 
men det gikk bra til slutt.
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Når det gjaldt våre resultater så ble 
Kurt vår beste med 31 treff og 5. plass.  På 
neste plassering kom Arne Ånneland som 
slo til med 30 treff. Det var en meget godt 
fornøyd Arne som kunne konstatere at det 
holdt til seier i V55.

Sverre Brovoll og Lars Bugge skjøt 
også 30 treff og ble rangert til 8. og 9. plass. 
For Sverre sin del så gikk det sikkert noen 
tanker til holdet, hvor han ikke fikk med seg 
at det var 35 sekunders skytetid og bare fikk 
skutt fire skudd. Vi fikk en klasseseier til, 
den kom i kl. 4 med Henrik Oppens 27 treff.

Det var også lagskytingen og for å gi 
mange muligheten til å stille lag, besto av 
lagene av to skyttere. Vi hadde med seks 
lag og var ikke mer beskjeden enn at det 
ble dobbeltseier. Vinner ble laget bestående 
av Sverre og Lars.  De hadde 60 treff og 
var et treff bedre enn Kurt Eirik og Eirik 
Kristiansen.

5. Kurt Eirik Bekkevold ..................31/13 
6. Arne Ånneland ...........................30/13 
8. Sverre Brovoll ............................30/8 
9. Lars Bugge ................................30/4 
14. Nils Thomas Valand ................. 28/10 
15. Eirik Kristiansen ....................... 28/7 
18. Henrik Oppen ........................... 27/12 
26. Tore Johansen ......................... 25/7 
40. Anne-Lise Hovde Holstad ........ 19/1 
46. Eirik Ahdell ............................... 17/2 
51. Helge Norberg ......................... 16/2 
61. Magnus Bjerke ........................ 12/1
Lagskyting
1. Oslo Østre 3 ...............................60/12 
Sverre Brovoll 30/8 og Lars Bugge 30/4 
2. Oslo Østre 1 ..............................59/20 
Kurt Bekkevold 31/13 og Eirik Kristiansen 28/7 
6. Oslo Østre 2 ..............................53/8 
Nils Thomas Valand 28/1 og Tore Johansen 25/7 
9. Oslo Østre 4 ..............................47/15 
Arne Ånneland 30/13 og Eirik Ahdell 17/2

I en krevende løype kom Arne Ånnelands beste 
feltprestasjon. Han ble nr. 6 og vant V55.

Henrik Oppen kunne også si seg fornøyd med 
innsatsen og seier i kl. 4.
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Bjarne Muri (t.v) var standplassleder på ett hold og var den som gjorde mest for å få en trivelig dag ute 
i felten og rigget seg til med bålpanne, kaffe og varme pølser. Anviser Jens-Kristian Larsen (t.h) var 
svært fornøyd med tiltaket.

Dugnadsgjengen som var ute dagen og før og gjorde de siste forberedelsene. F.v initiativtager og ste-
vneleder Kurt Eirik Bekkevold, Eirik Kristiansen, Freddy Vollebekk, Arne Ånneland og Henrik Oppen.
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Kurt Eirik Bekkevold – feltskytingens store ildsjel

Kurt Eirik Bekkevold har lenge ivret 
for feltskytingen og bidratt mye. I år har han 
tatt innsatsen til nye høyder, med et engasje-
ment på lags-, samlags- og nasjonalt nivå.

På lagsnivå er det Kurt som tilbyr seg å 
holde kurs for nybegynnere. Om responsen 
er noe laber, så prøver han likevel. Det var 
han som dro i gang og organiserte Østlandsk 
Feltrally. Et feltstevne som kom vel i havn 
etter et vellykket samarbeid med Nord-
strand og Nannestad. Kurt tok også på seg 
den største arbeidsmengden og var på flere 
runder i Sørumtraktene for å ordne feltløypa, 
enten alene eller sammen med en dugnads-
gjeng. 

Ellers kom Høstmanøveren i gang på 
Kurts initiativ og han står bak det meste  
med KM i Stang- og felthurtigskytingen.

På samlagsnivå er han med i samlagets 
feltutvalg og han var den samlagsstyret 
henvendte seg til for å få arrangert årets 

feltsamling. Det løste han med å være både 
organisator og instruktør. Selv om det settes 
opp andre arrangører av SM i Stang- og 
felthurtigskyting, så er det hovedsakelig 
Kurt som får dratt stevnene i havn.

Kurt har som kjent ivret mest for Stang- 
og felthurtigskytingen og har lenge ønsket 
seg et bedre stevnetilbud. Løsningen ble å 
fikse det selv. I år har han dratt i gang og 
skaffet arrangører til en treningscup med fire 
stevner og en avsluttende finale i Asker. 

Det han sikkert er mest fornøyd med 
er at skytterstyret har besluttet å arrangere 
Norgescup i Stang- og felthurtigskyt-
ing, som en prøveordning i år. Nær sagt 
selvfølgelig var det Kurt som sto bak 
forslaget og han står også for organiseringen 
av årets runde. Med seg har han Roy Håk-
stad fra Lakselvdal.

Det er ikke mye tvil om at Kurt er 
feltskytingens store ildsjel.

Kurt Eirik Bekkevold kan knapt nok vente på at årets banesesong starter, for den inneholder tidenes 
beste stevnetilbud i Stang og felthurtigskyting.
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Felt - åpne stevner
Januar

Feltsesongen åpnet som vanlig med 
Trøgstadstevnet første søndag etter nyttår. Vi 
hadde med 9 skyttere på grovfelten. Det var 
fine skyteforhold med noen få plussgrader. 
Lars Bugge ble vår beste på 6. plass.

Helgen etter tok 10 grovfeltskyttere 
turen til Bjørkelangen og Hemnesfelten. Det 
var 9 minusgrader, noe som er ok i seg selv, 
men med en sur vind ble det en meget hus-
trig dag. Med et ukjent og tøft finaleopplegg 
i tillegg, ble det en del tap over hele linjen. 
Lars Bugge ble igjen vår beste, på en ny 6. 
plass.

Tredje helg i januar sto som van-
lig Rådefelten på programmet. Syv 
grovfeltskyttere fikk nå selskap av junioren 
Jonas Johansen på finfelten. Rådes opplegg 
var ikke særlig vanskelig på papiret, men 
det var noen ukjente hold og 3-4 m/s vind. 
Dermed skjøt kun stevnevinneren 42 treff. 
Sverre Brovoll ble vår beste og igjen var 

det snakk om en 6. plass. På Jonas ble det 
«enten-eller», han skjøt 5-6 treff på de fleste 
holdene, men var uheldig på to hold som ga 
kun 3 treff. Samme helg var det et finfelt-
stevne i Ski. Anders Madsen var vår eneste 
deltager. Mesteren fra LS gjorde ikke skam 
på sitt rykte og vant J med fullt hus.

Siste helg i januar ble Blakerstevnet 
arrangert. Vår deltagelse kom opp i 11 
grovfeltskyttere og 6 på finfelten. Anders 
Madsen var en av finfeltskytterne og på ses-
ongens andre forsøk, tok han en ny seier i 
J. Oddbjørn Nyhagen skjøt fullt i V73, men 
der deltok også fenomenet Odd Kolsrud fra 
Begnadalen, så Oddbjørn ble rangert til 2. 
plass. Grovfeltskytterne sto for en flott lag-
innsats på 30-skudden. I V55 hadde vi de tre 
første plassene. Stein Heggen var aller best 
med 30/18. Så kom Arne Ånneland med 
30/7 og det var aller første gang at Arne 
skjøt 30 treff. Arne Grøtting var tredje best 
med 28/12. Sverre Brovoll var neste beste  

Gjengen som kvalifiserte seg for grovfeltfinalen i Råde. F.v Arne Ånneland, Anne-Lise Holstad, Henrik 
Oppen og Sverre Brovoll.
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5. klassing med 30/15. Lars Bugge skjøt 
29 og Kurt Eirik Bekkevold 28 treff. I kl. 4 
hadde Henrik Oppen gode 28 treff og var 
sjette best. Finalen ble nærmest en kollektiv 
svikt. Stein klarte seg best og fikk til sam-
men 37 treff. Nå var det flere som bommet, 
så det ble 5. plass på Stein og han var kun 
ett treff fra pallen. Den gode innsatsen på 
30-skudden ga seg utslag i meget gode re-
sultater i lagskytingen. Våre to lag tok første 
og tredjeplass. 

Februar
Første helg i februar deltok Ander Mad-

sen og Jonas Johansen på et finfeltstevne i 
Gjerdrum. De røk på noen tap og plasserte 
seg noenlunde midt i feltet i J, med Jonas 
på plassen foran Anders. Grovfeltskytterne 
hadde tenkt seg til Kråkstad, men de avlyste 
på grunn av for lite snø.

Andre helg ble stevnefri når det gjaldt 
åpne stevner. Den tredje helgen i februar 
var det klart for dobbeltstevne hos Sigdal 
og Søndre Modum, samt et stevne hos 
Tingelstad. Det ble en amputert stevnehelg. 
Tingelstad måtte avlyse sitt stevne på grunn 
av uvær og hos Søndre Modum seg tåken 
på utover dagen og de siste lagene fikk ikke 
skutt. Det rammet våre åtte skyttere som 

kun fikk gjennomført ett hold. Til noen 
skuffelse hadde Sigdal kortere hold enn det 
de normalt er kjent for. Likevel skjøt ikke 
flere enn tre skyttere. Sverre Brovoll var en 
av disse og tok sesongens første grovfelt-
medalje med å bli nr. 2. Kurt Eirik Bek-
kevold lå an til seier før siste hold, men ett 
skudd gled ut og han ble nr. 5. 

Denne helgen var det også finfeltstevne 
i Rakkestad. Oddbjørn Nyhagen var eneste 
representant. Han skjøt fullt hus, men ble 
rangert til nr. 3 i V73.

Fjerde helg i februar ble vårt samarbe-
idsprosjekt med Nannestad og Nordstrand 
arrangert. Vi fikk mange gode resultater og 
det er omtalt under egen artikkel for Øst-
landsk feltrally. Dette stevnet gikk på lørdag. 
Dagen etter tok en gjeng turen til Nord-Odal. 
Det stevnet ble preget av vind og moderate 
resultater for våre. Lars Bugge ble vår beste 
med 23 treff og 23. plass på grovfelten.

Mars
Første helg i mars dro noen av våre til 

Raumnes. Stevnet måtte forøvrig avkortes 
til 30-skudd på grunn av snøforholdene. 
Lars Bugge ble vår beste med 29 treff og 12. 
plass.

Ellers er mars preget av feltmester-

Den regjerende LS-mesteren i felt, Ander Madsen 
har ikke vært veldig aktiv, men han har imponert 
med to solide seire i J.

Oddbjørn Nyhagen skyter stabilt meget godt og 
det blir fullt hus hver gang, men V73 er en tøff 
klasse, så han har havnet utenfor medaljelisten.
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skapene. Våre skyttere deltok heller ikke på 
andre åpne stevner i mars.

Dermed må vi si at det ble en heller 
laber uttelling i de åpne stevnene, spesielt 
for grovfeltskytternes sin del. Det ble med 
den ene medaljen til Sverre Brovoll i Sigdal. 

Stein Heggen har alene tatt mer enn en 
medalje over lang tid, så da blir dette den 
dårligste sesongen på mange år.

Men med den innsatsen våre skyttere 
viser, så har vi tro på bedre resultater ved 
neste anledning.

Været har ikke spilt på lag med feltskytingen i vinter. Det har vært avlyste og avbrutte stevner og mye 
tørking av klær og våpen. I Søndre Modum kom tåka på hold 2. Standplasslederen prøvde å redde situ-
asjonen med å gi fri skytetid. Det ble spesielt. Kurt Eirik Bekkevold, Eirik Kristiansen og Tore Johansen 
skjøt fort ferdig og hadde forlatt standplassen mens resten prøvde å se nok til å skyte. Bortest og skjult 
er Henrik Oppen, Lars Bugge skuer utover, mens Sverre Brovoll sikter. Nils Thomas Valand er nærmest.

Terminliste, Stang- og felthurtigskyting
Dag Dato Begivenhet
Tirsdag 06.mai Hurtigcupen 1 (Høland og Bjørkelangen)
Fre-søndag 9-11.mai Norgescup (Asker, Haga og Høland/Bjørkelangen) 
Tirsdag 20.mai Klubbmesterskap (Askerbanen)
Tirsdag 27.mai Hurtigcupen 2, (Røyken og Hurum/Askerbanen) 
Tirsdag 17.jun Samlagsmesterskap (Oslo Østre og Skarpskytten/Askerbanen)
Fredag-søndag 20-22.juni Norgescup (Balsfjord, Lakselvdal og Storfjord)
Tirsdag 25.jun Hurtigcupen 3 (Rælingen)
Tirsdag 09.jul Hurtigcupen 4 (Haga)
Tirsdag 19.aug Hurtigcupen finale (Oslo Østre/Askerbanen)
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Terminliste
Dag Dato Begivenhet
Torsdag 24.apr Baneåpning. Dameklubbens pokal. Åpningsfatene 1. avdeling.
Mandag 28.apr Trening
Mandag 05.mai Underavdelingenes Vandrepremie VI, for alle klasser
Torsdag 08.mai Trening på 200m. Serieskyting for 100m (Oslo Østre).
Mandag 12.mai Trening
Torsdag 15.mai Damenes Pokal
Søndag 18.mai Skytingens dag
Mandag 19.mai Trening
Torsdag 22.mai Trening
Mandag 26.mai Trening
Tirsdag 27.mai Organisasjons- / Oslomedaljen (Løvenskioldbanen)
Onsdag 28.mai Dugnad før Østrestevnet
Tors - lørdag 29-31.mai Østrestevnet, NC bane (Rælingen, Fet og Nittedal)
Mandag 02.jun Trening
Torsdag 05.jun Trening. Uttak Viken II/LS og Serieskyting for 100m (Løvensk.)
Torsdag 12.jun Trening
Tors - søndag 12-15. juni Viken II (Frogn og Drøbak)
Mandag 16.jun Dugleikskruset og Dugleiksmerket, for alle klasser
Torsdag 19.jun Trening
Mandag 23.jun Trening
Torsdag 26.jun Trening. Serieskyting for 100m (Løvenskiold)
Mandag 30.jun Trening
Mandag 11.aug Trening
Torsdag 14.aug Østrecupen
Mandag 18.aug Trening
Torsdag 21.aug Klubbmesterskap bane
Søndag 24.aug Samlagsmesterskap bane, Oslo Østre
Mandag 25.aug Trening
Torsdag 28.aug Trening, oppsamling Dugleiksmerket
Tirs-fredag 29/7-1/8 NC bane (Imenes, Froland og Kristiansand)
Tors-fredag 31/7-8/8 Landsskytterstevnet (Sandnes)
Fre-søndag 29-31.aug NC bane (Fosna, Aspøy & Straumsnes og Reinsfjell)
Mandag 01.sep Skarpskytterkruset, Erterkongens vandrekjede
Torsdag 04.sep Baneavsl., Åpn.fat 2. avd, Vennskapspokalen, Vandrekjede kl.1

Lørdag 18.okt Høstmanøver / Erterfesten
Torsdag 06.nov Generalforsamling
Ons-søndag 12-16. nov Viken II 15m, Oslo Østre
Tirsdag 25.nov Ombudsmøtet

Styret tar forbehold om endringer i denne terminlista. 



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 31. mars 2014

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Husk baneåpningen 24. april og 
dugnaden dagen før.


