
Nr. 3 September 2014 68. årgang

Bjarne Muri ble beste skytter på LS•	
Mange samlagsmestere på banen•	
Magnus Bjerke tok medalje på Nordisk mesterskap•	



Redaktør: Tore Johansen 
I redaksjonen: Sverre Brovoll  
Trykking: Allkopi

Østre Posten 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Hjemmeside: www.dfs.no/oslo-ostre 
E-post adresse: oslo-ostre@skytterlag.no

Hovedlagets styre: 
Styreleder: Eirik Ahdell, tlf 911 64 015 
Nestleder: Helge Norberg 
Kasserer: Lars Bugge 
Sekretær: Tore Johansen 
Styremedlem: Per Arve Strømstad 
Styremedlem: Heidi-Iren Olsen Grimstad 
Styremedlem: Stein Heggen
1. vararepresentant: Kurt Eirik Bekkevold 
2. vararepresentant: Nils Thomas Valand 
3. vararepresentant: Vegard Ånneland

Skilagets styre: 
Styreleder: Stein Heggen, tlf 916 55 984 
Utvalgsmedlem: Eirik Kristiansen 
Utvalgsmedlem: Sverre Brovoll 
Utvalgsmedlem: Arne Grøtting

Ungdomsutvalg:  
Leder: Heidi-Iren Olsen Grimstad, tlf 926 33 662 
Utvalgsmedlem: Espen Madsen 
Utvalgsmedlem: Morten Musiol 
Utvalgsmedlem: Fredrik Oseth Holtmoen 
Utvalgsmedlem: Bjørnar Sæther

Jaktutvalg:  
Leder: Kjell Karlsen, tlf  22 32 40 18

Eiendomsutvalg: 
Leder: Arne Ånneland, tlf  913 23 071 
Nestleder: Marit Jorsett, tlf  926 97 605

Dameklubben:  
Kontaktperson: Marit Jorsett, tlf 926 97 605

Forside bilde:  
Bjarne Muri med Odinpokalen

Siste side bilde:  
Fra årets baneavslutning

Stor suksess i Sandnes
I de senere år har vi hatt nedgang i 

deltagelsen på LS, men i år pekte pilen 
oppover igjen og vi hadde med 40 deltagere. 
Det ble et LS som gå nye tilskudd til Østres 
allerede rikholdige LS historie. 

Vi må fremheve Bjarne Muri som ble 
beste skytter på LS med femte plass på 
banen og 11. plass på grovfelten. Dette ble 
oppnådd med glimrende finaleinnsats, både 
i Kongelaget og grovfeltfinalen. Så hadde 
vi Arne Grøtting som utrolig nok tok sin 
niende banemedalje i V55! Det ble også 
feltmedalje på Arne og en lignende med-
aljerekke vil vi neppe se igjen i V55. Jenny 
Aardalen overrasket i J og tok ungdomsmed-
alje på finfelten. I tillegg fikk mange andre 
finaleplasser og gode prestasjoner. 

Banesesongen over og vi fikk repetis-
joner av noen av forrige sesong spesielle 
prestasjoner. 

I fjor skjøt Nils Thomas Valand 350p 
og ble Østres første senior skytter med 350p. 
Nils Thomas skjøt 350p i år igjen. I fjor ble 
Magnus Bjerke vår første skytter i Nordisk 
ungdomsmesterskap. I år ble han tatt ut 
igjen og han kom hjem med nye medaljer. I 
fjor ble seniorene slått ut i Østlandscupens 
semifinale etter at tre skudd havnet i feil 
skive. Nøyaktig det sammen skjedde i år.

Ellers har ungdommene begynt å skyte 
innendørs og de har allerede vært i gang 
noen uker. Om ikke lenge går de første åpne 
stevnene og da er 15m sesongen  i gang for 
alvor.

Skilaget vil også røre på seg og høstens 
aktiviteter er Høstmanøveren og to dug-
nader. Høstmanøveren skytes 18. oktober. 
Den første dugnaden er på Østre 11. oktober 
og den andre på Sørum 8. november.

Til slutt minner vi på om Erterfesten og 
generalforsamlingen, som det står mer om 
på neste side. 
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ERTERFESTEN
Lørdag 18. oktober 

kl. 18:30

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

Merk innbetalingen med “Erter - ditt navn”.

I tillegg sender du en epost eller en SMS til Eirik Ahdell  
og bekrefter påmeldingen. 

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

Aldersgrense 18 år

GENERALFORSAMLING SKI- OG HOVEDLAGET
Torsdag 6. november 

kl. 19:00

Eventuelle saker må være styret i hende  
innen 23. oktober.

Saksliste og eventuelle sakspapirer vil være  
tilgjengelig på Østre fra 30. oktober.

Styret



Østre Posten 3-144

Styreleder
har ordet

Hei godtfolk,
Denne gangen ble teksten til “styreleder 

har ordet” skrevet i siste stund. Har hatt 
travle dager i det siste, ei lita jente kom til 
verden 16.september, så de siste dagene har 
jeg hatt fingrene fulle. Alt står heldigvis bra 
til med både lille Ida, mor og storebror, det 
er det viktigste.

Først må jeg gratulere Magnus med nok 
et godt Nordisk mesterskap, og 3.plass på 
banen for ungdommene. Hyggelig og bra for 
Magnus å avslutte sesongen med stil, en ses-
ong som ikke har vært helt topp for Magnus. 
Kjekt å da komme hjem med bronse, bare 
1p til andreplassen og 9p til førsteplassen. 

Helt topp er vel heller ikke betegnelsen 
til semifinalen i Ø-cupen. Nok engang ble 
vi slått ut grunnet for lite skudd i skivene. 
Bittert når slik skjer, særlig når man ser i 
etterkant at man sannsynligvis hadde gått 
videre med 3 ok skudd i skiva. Men det er 
slikt som skjer, heldigvis med ny skytter 
denne gangen.

Men vi har likevel noe hele Østre 
kan feire. Nå er nemlig pengene endelig 
kommet på konto for oppgjøret av salget 
av barnehagetomta til Trygge barnehager. 
Her snakker vi om tomta mellom oss og 
Årvollskogen sameie. Det har vært en 
utrolig lang prosess, lengre enn både meg 
og de fleste andre så for seg. Det første 
møtet hadde eiendomsutvalget tilbake til 
høsten 2006. Det var før jeg ble styreleder. 
Deretter tok det 8 år å komme i mål med 
salget. Nå gjenstår det å få tinglyst fradelin-
gen og skjøte, så er saken ute av verden. Jeg 
må berømme eiendomsutvalget vårt. Arne 

Ånneland og Marit Jorsett har i en årrekke 
brukt et hav av timer til alle døgnets tider på 
skytterlagets ve og vel. Det er spesielt at et 
idrettslag sitter på eiendom slik vi gjør, men 
vi må ikke glemme at dette er noe vi bruker 
fritiden til. Jeg er veldig stolt og ydmyk over 
den jobben de to har gjort, og fortsatt gjør, 
for eiendomssakene i skytterlaget. Det er 
som nevnt ikke lite tid og ressurser de har 
lagt ned. Ikke glem å takke de neste gang du 
ser de, de fortjener den rosen de kan få, og 
litt til...

Det blir veldig spennende å se når ar-
beidet kommer i gang hvordan barnehagen 
og området blir seende ut. Det er ikke alltid 
man klarer å se for seg hvordan ting blir 
gjennom tegninger. Vi må nok regne med litt 
ekstra trafikk inn mot banen fra Årvollveien 
i den nærmeste fremtida, så kjør forsiktig 
inn og ut av banen.

JA, for selv om banesesongen er avs-
luttet, har flere allerede begynt oppkjøringen 
til neste sesong. Noen skal skyte seg opp en 
klasse igjen, andre skal sette nye rekorder, 
mens andre bare skal forbedre det gjen-
nomsnittlige resultatet. Uansett er det godt 
å se stå på viljen og aktivitetsnivået selv om 
banestevnene er over. Vi må jo ikke glemme 
at Viken II 15m snart står for tur, noe vi 
både skal arrangere og delta på. Så her er 
det bare å brette opp ermene og vise hva 
man er god til.  Til slutt oppfordrer jeg alle 
til å melde seg på Erterfesten. Jeg håper å se 
så mange, unge og gamle, som lokale rom-
mer, at vi i år kanskje kan sette rekord?

mvh  i



Østre Posten 3-14 5

Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

På våpenmessen i Kongsberg i fjor ble 
jeg eier av et interessant våpen, en perkus-
jons-pistol, såkalt munnlader. Den kunne 
lett identifiseres da både produsent og eiers 
navn var gravert på pipen: Vonen og Næser.

Det er kjent ca 20 våpen av børsemaker 
Bertil Vonen i private samlinger og museer 
hvorav kun en pistol.

Den andre signaturen på pipen, Næser, 
har også sin historie. Pistolens eier var Jo-
han Fridrich Næser. Han var oberstløytnant 
og sjef for Trondhjemske Ridende Jægerko-
rps i årene 1834 - 1845.

Bertel Johannesson Vonen kom fra 
fjellgården Vona øverst i Naustdalen ikke 
langt fra Førde. Fra 1827 bodde han på 
gården Dale i Fjaler herred i Sunnfjord til 
han døde 69 år gammel, som en av bygdens 
aktede menn 1868. Her drev han som korps-

børsemaker, klokkemaker, gårdbruker, smed, 
gjestgiver, poståpner og handelsmann. 

Bertel begynte tidlig å interessere seg 
for skytevåpen. Sitt første jaktgevær laget 
han 12 år gammel. Som 14-åring begynte 
han så smått å øve seg i å smi, og 17 år gam-
mel murte han opp sin egen smie. 

Da han ved en anledning kom over 
et defekt ur med tannhjul av tre, brukte 
han dette som modell for å lage sin første 
stueklokke. Med tiden ble det et stort antall 
stueklokker med 8-dagers verk. Det kom 
også taffelur og lommeur fra hans arbeids-
benk.

I 1821 ble han 21 år gammel, innkalt 
til militærtjeneste. Han hørte antagelig til 
det Førdske Companie i det Søndfjordske 
Nationale Musketeercorps av Bergenske 
Infanteribrigade.  

Børsemakeren og klokkemakeren i Sunnfjord,  
Bertel Vonen 1799-1868

Perkusjonspistol, lengde 40 cm, kaliber 15 m/m, vekt 910 gr.



Østre Posten 3-146

Korpssjefen på den tiden var oberst-
løytnant Ole Elias von Holck (1774 - 1842). 
Han hadde tidligere kjøpt et 8-dagers stueur 
og en rifle som Bertel hadde laget. 

Den gangen hadde kompanisjefen, 
kaptein Frang Henrich Meidell  (1790 

- 1842), gitt fjellbonden en kort innføring 
i militær opptreden med ordene: “ Naar 
Du  nu skal tale med Obertsløitnanten, kan 
det være like godt, om Du ikke staar med 
hændene i Lommen, og saa skal Du heller 
ikke staa  som Du pleier og se ned, men se 
Oberstløitnanten  lige i Øynene, når han 
taler til Dig.”

Det ble snakk om at von Holck som 
var valgt til stortingsmann for Nordre 
Bergenhus Amt, skulle reise til Christiania. 
Han lovet gjennom bekjente å skaffe Bertel 
adgang til å utdanne seg til børsemaker i 
hovedstaden. 

Oberstløytnant von Holck holdt ord, og 
snart var Bertel Vonen på vei til Christiania. 
Han flyttet inn hos børsemaker og rust-
mester Iver Enger i Øvre Slottsgate, hvor 
han fikk sin børsemakerutdannelse. 

Han forlot Iver Engers verksted i 
februar 1825 for å begynne på Kongsberg 
Våpenfabriks verksted. Senere reiste han 
tilbake til Christiania for å arbeide hos Iver 
Enger. Vonen avsluttet sin tid i Christiania 
med å arbeide på et klokkemakerverksted. 
Vi kjenner til hans dyktighet i klokkefaget. 
Alt i alt kom hans produksjon opp i 197 
8-dagers klokker foruten en del  andre typer. 

Vel hjemme i Sunnfjord skaffet hans 
velgjører oberstløytnant von Holck, ham 
ansettelse som korpsbørsemaker ved det 
Sognske Nationale Musketeerkorps.

Kilde: Norsk Våbenhistorisk Selskaps 
Årbok 1982: Artikkel ved Jon Sverre Dahl

Født
Fra vår styreleder har vi fått følgende  
melding:  
Ida Holmstad Ahdell kom i rakettfart 
16.september. De vitale målene er 3562g 
og 51 cm. Alt står bra til med Ida, bror Iver, 
mor Ingunn og i.
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

Sommeren er over og 15-meter seson-
gen er i gang. Sommerens store begivenhet 
var Landskytterstevnet og her hadde vi 
med 3 ungdommer, Odin (R) Sondre (ER) 
og Jenny (J).  Jenny skjøt seg til finalen på 
bane og felt. Best gikk det på felten der hun 
tok en fin 5. plass. Odin skjøt seg også til 
finalen på felten med 30 treff innledende.

Under Landskytterstevnet inviterte 
også samlaget til pizza kveld for ungdom-
mene m/foreldre etter samlagsskytingen for 
ungdom. Fra Østre var Jenny og Sondre tatt 
ut til lagskytingen.

Etter Landskytterstevnet var det tid for 
klubbmesterskap, samlagsmesterskap og 
finalen i Årets skytter. Vi hadde 13 ungdom-
mer som deltok på klubbmesterskapet. Her 
ble Odin mester i klasse rekrutt, og Sondre 
vant eldre rekrutt. 

På samlagsstevnet hadde vi med 10 un-
gdommer.  I klasse rekrutt ble Odin mester, 

Sondre tok en fin 3plass i eldre rekrutt og 
Jenny vant junior klassen. Vi hadde også 
med 7 deltakere i klasse Aspirant. Samme 
dagen som samlagsmesterskapet ble skutt, 
gikk også finalen i årets skytter. Her vant 
Jenny juniorklassen.

Første helgen i september var det 
ungdoms stevnet i Numedal som stod for 
tur. Det var 8 ungdommer som dro, og de 
fikk skutt både bane, felt, og Stang. Mer 
om turen kan du lese i reisebrev fra Amalie 
(ASP) på neste side.

Innendørs sesongen er i gang og 
terminlisten er satt frem til februar, med 
overnattingshelg i februar. Terminlisten er 
sendt ut på mail og er også hengt opp i 15m 
hallen. 

Ønsker samtidig å informere om at ung-
domsavdelingen har en lukket facebok side. 
Ta kontakt med ungdomsavdelingen hvis du 
ønsker tilgang.

Hele gjengen som dro til Ungdomsstevnet i Numedal. Bak til høyre sees ungdomsleder Heidi Grismtad 
som organiserte turen.
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Fredag pakket vi bilen, før vi hentet 
Vetle og Odin og reiste til Ungdomsstevnet 
i Numedal.  Mens vi kjørte sovnet Vetle på 
skulderen min, mens Odin spiste potetgull. 
Med i bilen var også Tobias og pappa. Når 
vi kom frem stoppet vi for å spise pølse og 
pommes frites. Når vi kom frem til skolen 
der vi skulle sove pakket vi ut bilen, og 
spilte fotball i gymsalen.

På lørdag dro vi først til Numedal, der 
vi skkjøt felt. Dette var gøy, fordi det var 
nytt. Vi skkjøt både på papp og elektronikk. 
Når vi var ferdig lekte vi gjemsel, før Stian 
prøvde å lære alle å vri øyelokkene sine. Vi 
spiste vafler og drakk brus, før vi kjørte til 
Rollag og Veggli. Der skkjøt vi et vanlig 
banestevne, og når vi var ferdig ble jeg og 
Vetle ropt opp på pallen, for å få premien vår. 

Så dro vi til Numedal, men der fikk vi 
ikke skutt bane stevnet siden det hadde brent 

på 100m. På kvelden grillet vi pølser, spiste 
godteri og spilte fotball i ballbingen ute.

På søndag kjøpte jeg med en lilla 
skytehanske og lue. Så prøvde jeg å skyte 
Stang, men det gikk ikke så veldig bra siden 
skyteluen var litt for stor og havnet foran 
øynene mine. Etterpå spiste vi masse vafler, 
mens vi så på de andre skyte. 

Pappa mener at jeg fikk førsteplass 
i vaffel spising. Jeg skjøt siste stevnet kl. 
halv to, og når jeg var ferdig pøsregnet det. 
Da var det litt kjedelig å vente på pre-
mieutdelingen. Men selv om jeg skyter i as-
pirantklassen fikk jeg lov til å velge meg en 
premie, siden jeg ventet helt til slutt. Etter å 
ha snakket med Jenny bestemte jeg meg for 
å skyte 600 poeng det året jeg blir rekrutt.

Jeg skal være med igjen til neste år, og 
vil at alle andre skal være med.

Hilsen Amalie

Ungdomsstevnet Numedal
  Reisebrev fra Amalie

En flott gjeng med unge og lovende skyttere. Bakerst f.v Sondre Ravnanger, Jenny Aardalen, Jonas 
Hofslund, Odin Skagmo og Stian Stafsberg Klyve. Foran f.v Tobias Mortensen Torbal, Vetle Skagmo og 
Amalie Mortensen Torbal, som skrev det fine reisebrevet.
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Skilagsaktivitetene er få i løpet av sommeren og de strekker seg til to innskytinger på Sørum 
før LS. Den andre innskytingen viste seg å bli arrangert på sommerens varmeste dag. Det 
ble noen særdeles svette timer i skyteklærne og det spørs om det ikke ble noen færre runder 
frem til skivene enn først planlagt. 

F.v Helge Norberg, Arild 
Båheim og Arne Ånneland 
gransker skivene på 200m.

Per Arve Strømstad oppdat-
erer felttabellene.



Østre Posten 3-1410

Norgescup Stang- og felthurtigskyting

Andre og siste runde av Norgescupen 
i Stang- og felthurtigskyting gikk i Troms. 
Våre representanter var Kurt Eirik Bekkev-
old, Eirik Kristiansen og Henrik Oppen.

Felthurtigskyting
Det knyttet seg størst spenning til hva 

Kurt kunne få til, spesielt i felthurtigskytin-
gen hvor han lå på 4. plass etter 1. runde. 

I Balsfjord fikk han opp topptiden 7,00 
og tok en 2. plass. I Lakselvdal ble det 14. 
plass og ytterligere noen poeng. Da lå han 
på 2. plass før siste og avgjørende skyting i 
Storfjord, men det var tett og seks skyttere 

kunne ta hjem totalseieren. 
Det ble en middels gjennomføring og 9. 

plass i stevnet. Det holdt ikke helt sammen-
lagt, men det ble en flott 3. plass. 

Kurt vant den interne duellen med Roy 
Håkstad (Lakselvdalen) som ble nr. 4. Kurt 
og Roy er som kjent initiativtagerne til 
denne Norgescupen. 

Eirik fikk en flott tid i Storfjord på 
9,03. Det ga 7. plass i stevnet og Norgescup-
poeng. Eirik skjøt også godt i Balsfjord med 
9,22, men det ble det noen plasser bak siste 
poengplass. Henrik fikk ikke klaff og det ble 
moderate plasseringer på han.

2. runde - Nord Norge

Kurt Eirik Bekkevold vant superfinalen i felthurtig skyting og ble nr. 3 sammenlagt.
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Sammenlagt ble Eirik nr. 28. Nikolai 
Brodin sine poeng fra 1. runde ga 45. plass. 

Kurt var kvalifisert til superfinalen. I 
1/8-finalen berget han seg videre med 6 
tidelers margin etter 11,05. I 1/4-finalen 
skjøt motstanderen 9,12, mens Kurt senket 
sin tid til 8,79. 

I semifinalen ventet regjerende Norges-
mester Tore Nilsen (Storfjord). Da slo Kurt 
til med superfinalens desidert beste tid. Det 
ble meget gode 6,58, som er ny banerekord. 
Da legger vi til at dette er anlegget som 
benyttes mest av den nordnorske eliten i 
felthurtigskyting. 

I finalen ventet en unggutt, som nok 
var preget av stundens alvor. Kurt tok 

“best-av-tre” finalen på to skytinger. I aller 
siste runde måtte Kurt bruke alle skuddene, 
likevel ble tiden 12,49. 

Balsfjord
2. Kurt Eirik Bekkevold ..........7,00 45p 
24. Eirik Kristiansen  ..............9,22  
44. Henrik Oppen  .................17,12 

Lakselvdal    
14. Kurt Eirik Bekkevold .........10,17   7p  
38. Eirik Kristiansen ...............12,96  
47. Henrik Oppen ..................16,39 

Storfjord    
7. Eirik Kristiansen .................9,03    22p 
9. Kurt Eirik Bekkevold ..........9,72    16p 
33. Henrik Oppen  .................12,95

Sammenlagt
3. Kurt Eirik Bekkevold ..........130p 
28. Eirik Kristiansen ...............  27p 
45. Nikolai Brodin ..................    6p

Tidtavlen etter Kurt Eirik Bekkevolds banerekord 
I Storfjord. Vi ser at Kurt er nede og skyter første 
skudd på 2,67!

Eirik Kristiansen tok poeng i felthurtigskyting og 
ble nr. 28 sammenlagt. Poengene i Stangskytin-
gen fra 1. runde ga 25. plass sammenlagt.
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Stangsskyting 
Kurt ble vår beste også i Stangskytin-

gen. Han tok poeng i alle tre stevnene, med 
to 4. plasser og en 7. plass. Sammenlagt ble 
Kurt nr. 7. 

Så er det moro å se at Henrik fikk 
Norgescuppoeng. Det tok han på to av 
stevnene med en 12. plass og en 14. plass. 
Dermed ble han nr. 29 sammenlagt. Det ble 
ingen Norgescuppoeng på Eirik, som endte 
på 25. plass sammenlagt. 

Kurt kvalifiserte seg også til denne 
superfinalen. Han åpnet med 9 treff på 
langholdet. Det er normalt bra, men nivået 
var meget høyt. Hele syv av finalens ni skyt-
tere hadde 12 treff eller mer. Kurt la da opp 
til fire magasin på kortholdet. Det meste må 
klaffe hvis det skal lykkes og denne gang 
satt det ikke. Det ble 11 treff og 9. plass.

Balsfjord
4. Kurt Eirik Bekkevold  .........14+11 25    35p  
12. Henrik Oppen ...................9+12 21     9p  
25. Eirik Kristiansen  ..............12+6 18 
Lakselvdal    
13. Kurt Eirik Bekkevold  ........14+7 21    8p   
22. Eirik Kristiansen  ..............10+9 19 
46. Henrik Oppen ..................9+3 12

Storfjord    
4. Kurt Eirik Bekkevold  .........13+12  25   35p 
14. Henrik Oppen ...................12+10 22    7p 
29. Eirik Kristiansen  ..............11+7 18

Sammenlagt etter 1. runde
7. Kurt Eirik Bekkevold  .................97p 
25. Eirik Kristiansen    ....................20p 
29. Henrik Oppen    .......................16p

Henrik Oppen har trent godt på Stangskyting og fikk sine første Norgescuppoeng i løpet av denne 
Norgescuprunden.
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Hurtigcupen

Hurtigcupen ble avsluttet på Asker-
banen, med finale i Stang og stuper. Det 
var godt oppmøte. 13 av 16 inviterte i hver 
øvelse møtte og det ble kåret verdige vin-
nere. Det ble kjempet om 3 medaljer i hver 
øvelse og en vandrepokal til beste skytter 
sammenlagt på plassiffer. Det var et potent 
finalefelt med en flott kombinasjon av 
unge talent som yppet seg mot mer erfarne 
hurtigskyttere.

Oslo Østre hadde med 5 skyttere. Kurt 
Eirik Bekkevold, Eirik Kristiansen, Henrik 
Oppen og Nikolai Brodin var kvalifisert 
til begge finalene. Edvard Brendnes skjøt 
Stangfinale.

Det startet med Stang og langholdet. 
Ole Christian Gruer fra Røyken og Hurum 
ledet med 12 treff, Jenny Stene, Haga hadde 
11. Før Gruer og Stene fikk anvist sine 
korthold hadde Kurt Eirik Bekkevold skutt 
9+13 og 22 treff. Ungjenta Stene kopierte 

kortholdet til Bekkevold og tok en foreløpig 
ledelse med 24 treff før Gruer skulle skyte. 
Gruer skjøt 11+1 skudd, fikk en bom og 
endte på gode 23 treff. Dermed ble Jenny 
Stene fra Haga årets mester i Hurtigcupen i 
Stangøvelsen. Veldig fortjent, for dette er en 
øvelse hun har satset hardt på i år! 

Henrik Oppen tok fjerdeplassen foran 
Stangstjerna Thomas Høgåsseter fra Raum-
nes. Nikolai, Eirik og Edvard ble hederlig 
plassert og mye tyder på at de har trent godt 
i år. Teknikken er klart forbedret og det skal 
bli morsomt å følge dem fremover.

På stupern ble det mange spennende og 
tette matcher. Tidlig satte Gruer standarden 
med en tid langt ned på 7-tallet, og fortsatte 
dermed der han slapp etter beste innle-
dende tid på LS. Han møtte Eirik i den ene 
semifinalen. Gruer brukte fire skudd mot 
Kristiansens tre.Eirik tok en god skalp, klar 
seier og var klar for finalen.

Av Kurt Eirik Bekkevold

Medaljevinnerne i Hurtigcupfinalen, f.v Jenny Stene (Haga), Kurt Eirik Bekkevold og Eirik Kristiansen.
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Stangskyting
1. Jenny Stene, Haga  .................................24 
2. Ole-Christian Gruer, Røyken og H. .........23 
3. Kurt Eirik Bekkevold  ...............................22
4. Henrik Oppen ..........................................19
9. Nikolai Brodin ..........................................16 
9. Eirik Kristiansen .......................................16 
12. Edvard Brendnes ...................................11

Felthurtigskyting    
1. Kurt Eirik Bekkevold 
2. Eirik Kristiansen 
3. Jenny Stene, Haga
5. Nikolai Brodin 
5. Henrik Oppen

I den andre semifinalen møttes Stene og 
Kurt. Dette ble kveldens beste match. Begge 
skjøt tidlig på førsteholdet og traff. Kurt var 
litt raskere på andreholdet men Stene fulgte  
tett. 

Et tidlig skudd kom fra Bekkevold på 
langholdet og rett etter skjøt Stene. Begge 
traff og det holdt akkurat for Kurt. 

I bronsefinalen tok Gruer styringen mot 
Stene som bommet på førsteholdet. Men så 
bommet Gruer på sisteholdet og Stene beny-
ttet anledningen til å ta dagens mest knepne 
seier, kun noen få hundredeler foran Gruer 
som måtte ta til takke med den forsmedelige 
fjerdeplassen.

Finalen ble et antiklimaks hvor Kurt 
og Eirik nærmest konkurrerte om å bomme 
mest. Kurt bommet minst og tok seieren 
uten at noen ble imponert. Likevel ble 

kvelden full av positive opplevelser for dem 
begge. Gull og sølv i Hurtigcupen er uansett 
gode prestasjoner. På delt femteplass kom 
Henrik og Nikolai. Felthurtigskyting er en 
god øvelse for skytterne fra Oslo Østre!

Vandrepokalen til skytteren med lavest 
plassiffer ble delt av Kurt og Jenny Stene 
med plassiffer 4 på begge. Begge tok en 
seier og en tredjeplass. 

Under premieseremonien ble det 
utvekslet lovord om viktigheten av denne 
treningscupen. Den har gitt et godt lokalt 
konkurransetilbud gjennom en lang sesong. 
Man kunne se at flere av deltakerne hadde 
forbedret teknikken markant gjennom 
sesongen. 

Da er det bare å håpe på at flere Østre-
skyttere blir med på denne treningscupen 
neste år. 

Åpne Stang- og felthurtigstevner
Det har vært få åpne stevner med Stang- 

og felthurtigskyting. Vi har bare registrert 
Fløiterstevnet til Nordre Land og NC 
stevnet i Kristansand som hadde felthurtig-
skyting.

Den beste prestasjonen kom i felthur-
tigskytingen i Fløiterstevnet. Kurt Eirik 
Bekkevold var i særklasse best med topp-
tiden 6,50 og han vant med en sjelden stor 
margin på 1,21 sek. Tore Johansen fikk den 
beste tiden på flere år og ble nr. 5 med 8,71. 
Eirik Kristiansen skjøt 10,11 og ble nr. 15. 
Kurt ble også vår beste i Stangskytingen. 

Han skjøt gode 27 treff og ble nr. 5. Eirik 
skjøt 22 treff og ble nr. 18.

I Kristiansand hadde de en vri med at 
man kunne skyte så mange runder en ville, 
men det var til enhver tid siste runde som 
var tellende. De slet også litt med anlegget 
slik at det til tider var ute av drift. Resul-
tatene finnes ikke, og vi tror at det bare var 
Kurt som skjøt. Han fikk opp en topptid 
som kunne gitt seier, men han prioriterte 
trening og noen ekstra runder og ble dermed 
stående med en mere moderat tid.
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Dameklubben nedlegges etter 105 år

Etter at Oslo Østre Skytterlags Dame-
klubb har hatt en vekslende tilværelse gjen-
nom 105 år, ble det i høst fattet vedtak om 
å nedlegge virksomheten for godt. Mange 
vil sikkert føle et viss vemod når denne 
beslutning er fattet, men tilgangen av nye 
medlemmer blant lagets «svake» kjønn, har 
med respekt å melde, blitt litt laber etter 
hvert.

Nedleggelsen av Dameklubben er 
selvsagt et speilbilde av tiden vi lever i. De 
aller fleste har en lang rekke sysler som må 
tilgodesees, og behovet for små eksterne 
sammenkomster blir langt mindre påtreng-
ende, og behovet for en ren dameklubb er 
kanskje ikke lenger til stede. 

Men når Dameklubben forsvin-
ner, skal vi ikke bare tenke på det nega-
tive, men minnes den innsatsen som, ikke 
minst, Hovedlaget har hatt glede av. Først 
og fremst kan man trekke fram de mange 
kostbare vandrepremiene som skytterne 
har fått anledning til å kjempe om, takket 
være gavmilde kvinner.  Men oppussing 
av lokaler (som et eksempel kan nevnes at 

takket være dameklubbens innsats og penger 
ble det lagt inn vannklosett i gamle Østre-
heim), sølvpuss foran større begivenheter og 
støtte ved arrangementer hører også med til 
de virkelige positive innslagene, spesielt i 
tidligere år. 

Fra årene etter krigen og helt frem til 
2009 hadde flere av våre medlemmer mange 
spennende dyster for å kåre Østre-Prinsess-
ene. Her skal ingen være nevnt, og heller 
ingen glemt.

For øvrig er hele Dameklubbens 
historie å lese i en jubileumsberetning som 
ble utgitt i forbindelse med 100 års jubileet 
i 2009.

De senere år har klubben fungert mer 
som en reise/hyggeklubb. Og damenes stor-
byweekend, som startet opp i 1999, har etter 
det fortsatt hvert eneste år, senest med tur til 
Split, Kroatia nå i 2014. 

Minnene, vennskapet og det sosiale 
stopper ikke opp selv om Oslo Østre Skyt-
terlags Dameklubb med dette er historie.

Takk for oss

Av Marit Jorsett

Det har forsåvidt vært klart en stund, men det blir ikke flere tilskudd til Dameklubbens galleri med 
bilder av lederne i Dameklubben.



Østre Posten 3-1416

Sandnes var arrangør av årets LS. 
Vi hadde 43 påmeldte og endte med 40 
deltagere. Det var en stor og god tropp som 
dro avgårde. Vi hadde mange som kjempet 
i toppen og det ble også mange topplasser-
inger. Som vanlig var det en god blanding av 

skyting og sosial omgang, og alle hadde en 
flott uke. Vi får bare glemme de irriterende 
trafikk-/parkeringsproblemene, selv om de 
til tider skapte så mye problemer at det kom 
kommentarer om at Sandnes har gått ut på 
dato som LS-arena.

Landsskytterstevnet Sandnes

Baneskyting
Bjarne Muri i Kongelaget

Onsdagen, når femteklassingene skal i 
ilden, er en dag som alltid får stor oppmerk-
somhet. NRK har maratonsending og det er 
mye folk på arenaen hele dagen. Vi hadde 
med hele 16 kl. 5 skyttere og et realistisk 
håp om å bli representert på Kongelaget. 
Nils Thomas Valand og Jens-Kristian Larsen 
var sågar plukket ut av NRK som forhånds-

favoritter, og var blant skytterne som ble 
fulgt tett i sine lag. De som har fulgt med 
på NRK-sendingene de siste årene, vet at 
dette langt i fra er noen garanti for suksess, 
snarere tvert om. Dessverre endte både Nils 
Thomas og Jens-Kristian i den store gruppen 
med skyttere som skjøt under pari.

Da er det fordel å ha flere gode skyttere, 
og roen i Østretroppen kunne senke seg 

Bjarne Muri var et yndet intervjuobjekt etter innsatsen på banen.
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tidlig. Bjarne Muri var første Østreskytter 
ut, med plass i det tredje laget. En glim-
rende 15-skudd med seriene 50p-49p-49p, 
ga økt oppmerksomhet og, ikke minst, økt 
press. På grunnlaget var det tydelig at han 
hadde dagen og trivdes med situasjonen. 
Det ble flotte 98p og 246p totalt. Bjarne 
hadde også så mange innertiere, at han 
allerede da kunne være ganske sikker på 
Kongelagsplass. Det viste seg til slutt at 
ingen fikk flere enn Bjarnes 16 innertiere, og 
Bjarne kvalifiserte seg til slutt for skive 5 i 
Kongelaget. 

De andre 5. klassingene
Kurt Eirik Bekkevold skjøt i samme lag 

som Bjarne og endte på 241p. Det ga finale-
plass og mulighet for en ny stjerne. 

Helge Norberg har hatt mange fine 
resultater i år, og han fulgte opp på LS. På 
15-skudden skjøt han seriene 50p-47p-49p, 
og avsluttet med et flott 98p grunnlag. Det 
ga gode 244p og 33. plass før finalen. 

Øivind Enggrav har et tynt trenings-/
konkurransegrunnlag og han overrasket med 
å skyte 242p. Han sølte bort 1p på liggende 
serien, men med 48p-49p-96p på de øvrige 
seriene, sikret han seg finaleplass og en god 
mulighet for medalje. 

Tre av våre skjøt 240p, som også ble 
finalegrensen. De tre var Lars Bugge, Mari-
anne Berger og Per Arve Strømstad. Alle var 
rimelig godt fornøyd med innsatsen, selv 
om en kunne ane en liten skuffelse. Lars 
syntes han gjennomførte godt, men det ble 
mye stang ut. Per Arve var i samme kategori, 
med flere skjeve serier, og da forsvant de 
ekstra poengene. 

Så har vi Marianne, som sto for topp 
underholdning underveis. Hun tapte 1p på 
liggserien, men så skjøt hun fullt på både stå 
og kne. Da kom hun i fokus som kandidat 
til Kongelaget. Marianne taklet situasjonen 
forholdsvis godt, men med et tynt tren-
ingsgrunnlag, så manglet det siste som er 
nødvendig. Timingen satt ikke og det ble 

91p på grunnlaget. Typisk nok kom de fleste 
av tapene på kne, som gjerne er den mest 
krevende tekniske stillingen. Marianne skal 
uansett ha en stor takk for underholdningen. 
Det er mye artigere å ende på 240p slik, enn 
å spre de tapte poengene jevnt over alle 
seriene.

Disse syv ble våre finalister i kl. 3-5. 
Det betyr at vi som vanlig, og høyst normalt, 
hadde noen skyttere som gikk skuffet av 
standplass. Omtrent alle opplever LS som 
noe helt spesielt og de fleste skyter da også 
under pari. 

Kongelaget
Da Kongelaget sto for tur virket Bjarne 

fortsatt til å trives veldig godt med situa-
sjonen. Han viste også stor trygghet og fikk 
vist sine omgangsferdigheter. Det blir ofte 
100p på Bjarne, spesielt når det snakk om 
gode plasseringer.

Siden  Bjarne var nr. 5, var han med 
i den siste femmannsgruppen som ble kalt 
inn på standplass. Ledelsen lå på 346p og 
Bjarne måtte skyte 100p for å matche dette. 

Øivind Enggrav ble vår tredje beste skytter på 
25-skudden med 242p.
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Fortsatt virket det som om dette var en 
normal situasjon for Bjarne og det inntryk-
ket holdt seg fra første til siste skudd. Som 
kjent, så skytes det med åpen skjerm og 
publikum kunne se at det ble en god 100-
omgang. Med 6 innertiere la han seg inn 
på en foreløpig 2. plass med sine 346p. Vi 
kunne bare la oss imponere, og vi var sikret 
vår beste baneplassering siden Jan Håkon 
Jørgensen ble konge på Lesja i 2005. 

De tre neste hadde utgangspunkt på 
247p og på skive 1 hadde Ola Tore Dokken, 
Nordre Land 248p. Det skulle dermed mye 
til for å nå pallen og det viste seg at kun en 
av de fire gjenstående sviktet. Dermed endte 
Bjarne på en meget flott 5. plass.

Ola Tore Dokken ble for øvrig konge. 
Han skjøt 100p og dette var hans andre 
kongetittel. Den forrige kom også i Sandnes, 
da LS sist ble arrangert der, i 2004.

Øvrige kl. 3-5-finalister
Vår øvrige kl. 3-5-finalister skjøt tidlig-

ere på dagen. Helge Norberg hadde et godt 
utgangspunkt på 244p. Omgangsformen 
til Helge har vært varierende, men skytin-
gen de siste ukene tydet på et bedre tak på 
omgangen. Det viste seg å holde. Han skjøt 
99p og endte på en fin 41. plass og det ble 
medalje med god margin. Medaljegrensen 
endte, som den ofte gjør, på 341p. 

Øivind Enggrav hadde 242p, men han 
fikk dessverre oppleve det som kan skje når 
konkurransegrunnlaget er tynt. Det ble en 
skjev serie og kun 91p. 

Kurt Eirik Bekkevold hadde 241p, men 
han fikk ikke teknikken til å sitte helt og det 
ble 98p. 

Vår to siste finaleskyttere, Per Arve 
Strømstad og Lars Bugge hadde begge 240p. 
Per Arve skjøt en flott omgang på 100p. Det 
hjalp lite i forhold til medaljen, men han 
kunne ta med seg en fin LS-prestasjon. Han 
ble nr. 119 med 340p. Lars skjøt 98p og 
endte på 338p. Marianne Berger sto over 
finalen.

Tidenes beste V55-skytter
Arne Grøtting er uten tvil tidenes beste 

V55-skytter, og siden han gikk over til V55 
har han nærmest vært en garantist for LS-
medaljer. Han var med i kampen i år igjen, 
med 246p innledningsvis. Det var han greit 
fornøyd med, men han skulle nok svært 
gjerne hatt litt mer stang-inn. Han var alene 
med 246p, men med seks skyttere foran som 
fordelte seg på poengsummene 247p, 248p 
og 249p, så var topplasseringene i praksis 
utenfor rekkevidde. 

En god omgang ville bety mulighet for 
medalje. Arne har ofte skutt gode omganger 
i slike situasjoner og det gjorde han nå også. 
Innertierne rant inn i stort antall, men det 
kom en nier på siste skudd, slik at det ble 
99p med 8 innertiere. Dette ga ledelse før 
de seks siste skivene ble anvist. Tre av de 
seks skytterne sviktet, og det ble en flott 4. 
plass på Arne. Det viste seg også at nieren 
på omgangen ikke hadde noen som helst 
plasseringsmessig betydning.

Dermed bygget Arne ytterligere opp om 

Helge Norberg skjøt 244p og fulgte opp med 99p 
i finalen og tok medalje.
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sin status som tidenes V55-skytter og gjorde 
det, om mulig, enda vanskeligere å overgå. 
Dette var Arnes niende V55-banemedalje 
i LS. De har han tatt på 10 forsøk. Vi skal 
også huske på at tre av disse ni medaljene er 
av edleste valør. Her er Arnes imponerende 
rekke med prestasjoner fra baneskytingen i 
klasse V55 på LS:  

 
2005 7. medalje
2006 4. medalje
2007 Seier
2008 Seier
2009 6. medalje
2010 3. medalje
2011 Seier

2012 -
2013 6. medalje
2014 4. medalje 

Flere V55-begre
Vi hadde med tre skyttere til i V55. De 

var Arne Ånneland, Anne Grimstad og Arild 
Båheim. Sistnevnte var på årets andre skyt-
tertur. Arild overrasket med solid skyting 
og endte på 240p. Det ga 75 plass og beger. 
Både Anne og Arne skjøt 239p. Det viste 
seg at begergrensen delte skytterne på 239p. 
Anne hadde ni innertiere og snek seg over 
begergrensen på en fin 86. plass. Arne hadde 
seks innertiere og endte på 94. plass, seks 
plasser fra beger. 

Arne Grøtting er uten tvil tidenes beste V55-skytter.
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Fredrik Holtmoen i kl. 2 finalen
I kl. 2 hadde vi flere som kunne gjøre 

det godt, men med begrenset treningsgrunn-
lag, måtte de ha stang-inn. Slikt kan ikke 
bare bestilles og de store resultatene uteble. 
Fredrik Holtmoen gjorde det best. Han skjøt 
235p og sikret seg beger og finaleplass, 
men det var en del poeng opp til de beste. I 
finalen skjøt han 96p og avanserte fra 85. til 
34. plass. 

Bjørnar Sæther måtte se at begeret 
forsvant da han fikk anvist ett skudd for lite 
på grunnlaget. Det skjønte han ikke så mye 
av og han protesterte. Han fikk skyte om 
ett skudd, men på LS er det svært sjeldent 
at protester blir tatt til følge. Bjørnar ble 
stående med 86p på grunnlaget og 227p på 
25-skudden.

Kl. 3 og 4
Kjetil Jansen har skutt godt i år og er 

på vippen til å bli kl. 5-skytter neste år. Han 
skjøt godt og endte på 237p. Det ga en god 
64. plass i kl. 4 og stort beger. Det ble også 

beger på Henrik Oppen som skjøt 234p og 
ble nr. 176.

Våre kl. 3 skyttere ble uten begre, men 
så legger de heller ikke så mye i skytingen. 
Trond Landrø og Rune Landrø har over 
mange år kun skutt på LS. 

Nikolai Brodin og Edvard Brendnes 
hadde størst forhåpninger til hurtigskytin-
gene. Nikolai og Rune ble best med 225p og 
plasseringer rundt nr. 170 på banen.

Ungdommene
Vi hadde med tre ungdomsskyttere. 

Dette var Jenny Aardalen i kl. J, Sondre 
Ravnanger i kl. ER og Odin Skagmo i kl. 
R. Med dette  hadde vi faktisk deltagere i 
samtlige klasser.

Sondre og Odin er ferske skyttere i 
denne sammenhengen. Jenny har deltatt på 
flere LS, men dette er hennes første år i kl. J. 
Vi forventet ikke de store resultatene, men 
vi fikk solide prestasjoner. Jenny skjøt 247p, 
tok beger og kvalifiserte seg for finalen. I 
finalen skjøt hun glimrende, fikk 100p med 

Sondre Ravnanger skjøt gode 247p i ER og tok 
beger.

Fredrik Holtmoen ble vår beste kl. 2 skytter og 
kvalifiserte seg for finalen.
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7 innertiere. Det ga et solid sprang oppover 
resultatlisten. Hun avanserte fra 72. til 34. 
plass. 

Sondre har hatt en fin utvikling i som-
mer og har mange resultater i øvre halvdel 
av 240-tallet. Han presterte opp mot sitt 
aller beste da han skjøt 247p. Det var en 
solid 247p-gjennomføring, som hadde noe 
preg av stang-ut. Han ble nr. 117 og fikk 
beger.

Odin ble noe preget av omgivelsene. 
Mamma Anja og pappa Håvard sa at de aldri 
hadde sett han så stille og alvorlig før, som 
da han satt i oppropsteltet. Etter 139p på 15-
skudden, slapp han seg løs og bare skjøt. Da 
ble det 99p på grunnlaget! 

Veteranene
I veteranklassene var vår faste trio på 

plass. Nils Hovde deltok i V65. I V73 hadde 
vi med Øivind Mørk og Oddbjørn Nyhagen.

Det var Øivind som gjorde det best. 
Han skjøt 248p, fikk beger og finaleplass. 
Topplassene var utenfor rekkevidde, så det 
betydde ikke all verdens at finalen ble på 
moderate 96p. Øivind ble nr. 29 totalt, så 
plasseringen ble god. Oddbjørn tok også 
beger med å skyte 247p og bli nr. 50. 

Nils skjøt 246p og ble nr. 137 i V65. 
Nivået blant de eldste er knallhardt!

Mesterskap
Kl. 3-5 5. Bjarne Muri .....................346 Stjerne 
 41. Helge Norberg ..............343 Medalje 
 118. Per Arve Strømstad .....340  
 146. Kurt Eirik Bekkevold ....339  
 151. Lars Bugge .................338  
 201. Øivind Enggrav ...........333 
Kl. 2 34. Fredrik O. Holtmoen .....331 
V55 4. Arne Grøtting ..................345 Sølv
J 34. Jenny Aardalen .............347 
V73 29. Øivind Mørk ..................344
Ikke møtt: Kl. 3-5 Marianne Berger

Hovedskyting 
Kl. 5 5. Bjarne Muri ........................246 Stort 
 32. Helge Norberg .................244 Stort 
 72. Øivind Enggrav ................242 Middels 
 129. Kurt Eirik Bekkevold ......241 Lite 
 163. Marianne Berger ............240 Lite 
 165. Lars Bugge ....................240 Lite 
 182. Per Arve Strømstad .......240 Lite 
 190. Nils Thomas Valand .......239 Lite 
 309. Fredrick Bjerke ..............237  
 326. Magnus Bjerke...............237  
 334. Jens-Kristian Larsen ......236  
 388. Sverre Brovoll ................235  
 420. Morten Musiol ................234  

 505. Eirik Ahdell .....................231  
 526. Tore Johansen ...............229  
 564. Eirik Kristiansen .............221 
Kl. 4 64. Kjetil Jansen ....................237 Stort 
 176. Henrik Oppen ................234 Lite 
 305. Heidi Olsen Grimstad ....230  
 310. Vegard Ånneland ...........230  
 386. Guro Hollund .................228  
 581. Freddy Vollebekk ...........220 
Kl. 3 167. Nikolai Brodin ................225 
 178. Rune Landrø..................225 
 310. Edvard Brendnes ...........218 
 448. Trond Landrø .................203 
Kl. 2 85. Fredrik O. Holtmoen ........235 Middels 
 149. Christian Y. Sæther ........232 
 238. Bjørnar Sæther ..............227 
 282. Knut Utne Hollund .........224 
V55 7. Arne Grøtting .....................246 Stort 
 75. Arild Båheim ....................240 Lite 
	 86.	Anne	Sofie	Grimstad........239 Lite 
 94. Arne Ånneland .................239 
R 192. Odin Skagmo .................238 
ER 117. Sondre Ravnanger .........247 Lite
J 72. Jenny Aardalen ................247 Middels
V65 137. Nils Hovde .....................246 
V73 32. Øivind Mørk .....................248 Middels 
 50. Oddbjørn Nyhagen ..........247 Lite
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Samlagsskyting
I samlagsskytingene fikk Oslos lag 

plasseringene 15., 21. og 23. Med andre ord 
ble det ikke den store suksessen.

Seniorene
Seniorene gjorde det best og våre 

skyttere skjøt de tre første etappene. Nils 
Thomas Valand åpnet med 95p, Bjarne Muri 
skjøt så 97p, før Jens-Kristian Larsen også 
skjøt 95p. Ankermann Tobias Lillekvelland 
(Nordstrand) avsluttet med 94p.

Veteranene
Veteranene tok 21. plassen. Laget var 

et rent Østre lag med Oddbjørn Nyhagen, 
Øivind Mørk, Arne Ånneland og Arne Grøt-
ting. Oddbjørn og Øivind skjøt begge 99p 
på de to første etappene. 

Nå hadde vi ikke håp om pallen på 
forhånd, men for å illustrere hvor tøft det 
er i teten, så viste det seg pallen allerede da 
var utenfor rekkevidde. Arne Ånneland skjøt 
gode 96p på den første V55-etappen og 
Arne Grøtting avsluttet med solide 99p.

Ungdommene
Vi kunne ikke forvente oss noe spesielt 

av ungdommene. Det var få å velge imel-

lom og det må trenes mer før de har et 
stabilt toppnivå inne. Vi hadde med Sondre 
Ravnanger og Jenny Aardalen. Jenny skjøt 
sågar ankeretappen. Resten av laget besto av 
to Nordstrand skyttere. 

På de to liggetappene ble det 99p og 
100p på Oslos skyttere. Det var Sondre som 
skjøt 100p. Han har vist seg som en utmer-
ket lagskytter. Han har deltatt to ganger på 
samlagsskyting og har skutt 100p begge 
gangene. Kun fem lag skjøt 200p og med 
199p var Oslo med i teten. 

Dessverre lyktes ikke Nordstrands 
junior helt. Det ble en skjev serie og 95p. 
Jenny avsluttet godt med 98p. Alt i alt var 
det en flott innsats av laget.

Lagskyting
Lagene i lagskytingen skal bestå av 

de tre beste på 25-skudden. Vårt lag besto 
dermed av Øivind Enggrav, Helge Norberg 
og Bjarne Muri. Øivind skjøt først og den 
serien må han bare glemme fort. Øivind er 
normalt stødigheten selv på stående, men 
nå ble det to 7’ere og en 5’er, og han endte 
på 87p. 

Helge og Bjarne skjøt begge solide 98 
og fikk oss oppover resultatlisten, til en 37. 
plass.

Lag- og samlagsskytinger

Lagskyting
Kl. 3-5  37. Oslo Østre ............283 
Øivind Enggrav ...............................87 
Helge Norberg ................................98 
Bjarne Muri  ...................................98

Samlagskyting (N) = Nordstrand

Kl. 3-5  15. Oslo ....................381 
Nils Thomas Valand ......................95 
Bjarne Muri  ..................................97 
Jens-Kristian Larsen ......................95 
Tobias Lillekvelland (N) ..................94

Ungdom 23. Oslo ....................392 
Mats H. Mugås (N) ........................99 
Sondre Ravnanger ........................100 
Lars P. E. Østerud (N) ...................95 
Jenny Aardalen ..............................98

Veteran 21. Oslo ....................393 
Oddbjørn Nyhagen ........................99 
Øivind Mørk  ..................................99 
Arne Ånneland ...............................96 
Arne Grøtting .................................99
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Feltskytingen ble arrangert med utgang-
spunkt i Gjesdals skytebane. Stang- og 
felthurtigskytingen ble arrangert på selve 
banen. Etter hurtigskytingene ble skytterne 
kjørt ut med buss til hhv. fin- og grovfelten. 

Med feltskyting fordelt på mange dager 
blir det sjeldent like forhold for alle. I år ble 
spesielt kl. J og kl. 4 rammet av vindfulle 
forhold, mens deler av R og kl. 1 fikk op-
pleve skikkelige regnbyger. Det var også 
delte meninger om det siste grovfeltholdet, 
som ble i overkant bratt for mange skyttere. 
Noen mente at slikt ikke bør skje på LS, 
mens andre mente at variasjon er en del av 
et godt feltopplegg. 

Ni grovfeltfinalister
Bjarne Muri må ha hatt det moro under 

hele LS, for han hadde suksess på grovfelten 
også. Han skjøt 29 treff og bommen kom på 
siste liggendehold. Det var kun 20 skyttere 
som skjøt 30 treff og Bjarne var dermed i 

god posisjon til en fin plassering. Vår nest 
beste grovfeltskytter ble noe overraskende 
Arne Grøtting. Det ble 29 treff også på Arne. 
For ham kom bommen på det nevnte siste-
holdet. Dette ga også Arne en god posisjon 
i kampen om tittelen i V55. Han var en av 
seks skyttere på 29 treff og det var kun én 
skytter på 30 treff.

Finalegrensen har de siste årene gått 
på 27 treff og det gjorde den i år også. Vi 
fikk seks finalister til. Lars Bugge skjøt 
seg inn til 28 treff, etter en bom på hvert 
av kneholdene. Sverre Brovoll skjøt også 
28 treff og her kom begge bommene på det 
beryktede siste holdet. 

Kurt Eirik Bekkevold skjøt også meget 
godt på de første fire holdene. Som Sverre 
hadde han kun treff, men han slet enda mer 
med det siste holdet og endte på 27 treff. 
Magnus Bjerke og Per Arve Strømstad skjøt 
også 27 treff. Magnus spredde tapene over 
tre hold, mens Per Arve tapte to treff på et 

Bortsett fra medaljevinnerne Bjarne Muri og Arne Grøtting, så var Arild Båheim vår mest fornøyde 
skytter på grovfelten. Det ble 17. plass i V55-finalen.

Feltskyting
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liggendehold som burde være greit, samt ett 
treff på siste hold. Magnus var blant de siste 
i kl. 5 som fikk beger, mens Per Arve endte 
ett innertreff under begergrensen. 

Eirik Kristiansen kom seg også med 
til finalen med 27 treff. Tapene kom på 
kneholdene. 

Vi fikk også en ny god V55-prestasjon. 
En meget godt fornøyd Arild Båheim skjøt 
27 treff. Tapene var spredd over tre hold. 
Arild ble nr. 27 i V55 og tok beger. Arild har 
skutt mye felt, men det har blitt lite de siste 
par årene, så dette kunne karakteriseres som 
en gledelig overraskelse.

Vanskelige forhold
Kl. 4 ble, som tidligere nevnt, ram-

met av mye vind og resultatlisten ble noe 
spesiell. Det er mange meget gode feltskyt-
tere i kl. 4, som har felten som høydepunktet 
under LS. I år ble det kun 28 treff på de 
beste kl. 4 skytterne. Normalt er det mange 
både på 29 og 30 treff.  

Henrik Oppen ble best av våre i kl. 4 
med 25 treff. Han skjøt også 25 treff på LS i 
fjor og da havnet han utenfor begergrensen. 
I år holdt det til stort beger. Henriks beger 
ble det eneste på grovfelten utenom de vi 
fikk i kl. 5 og i V55.

Rune Landrø ble vår beste i kl. 3 med 
20 treff og 196 plass. Knut Hollund var vår 
eneste kl. 2 skytter på grovfelten. Knut skjøt 
18 treff og ble nr. 167.

Bjarne skjøt fullt i finalen
Bjarne er en meget god finaleskytter. 

Når han fortsatt var i flytsonen, så måtte det 
bli 12 treff. Det ble også så mange innertreff 
at han var i ledelsen før siste finalelag. Det 
laget besto av de 20 skytterne som hadde 30 
treff som utgangspunkt. 

Pallen var i praksis utenfor rekke-vidde, 
med mange gode skyttere så vil det alltid 
være flere som vil skyte fullt. Men det var 
spennende å se hvor mange Bjarne ville 
passere. Det viste seg at han passerte halv-

parten og kom på en meget god 11. plass. En 
11. plass, som viste seg å være svært viktig.

Bjarne Muri ble beste skytter på LS
På LS skytes det om Odinpokalen, som 

går til den skytteren i kl. 3-5 som har best 
plassiffer sammenlagt fra bane og felt. Med 
sin 5. plass på banen fikk Bjarne plassiffer 
16 og med ett plassiffers margin fikk han 
napp i Odinpokalen. 

Dermed kan vi understreke Bjarnes 
flotte LS-innsats med å si at han ble beste 
skytter på LS.

Det er en unik prestasjon. Nå har 
Østreskyttere helt sikkert vært best tidligere 
når man regner med plassiffer, men Odin-
pokalen ble satt opp i 1993 og Bjarne er 
første Østreskytter som vinner den. 

Det er forøvrig kun en skytter som har 
vunnet den mer enn en gang, og i samme 
periode er det fire som har blitt skytterkonge 
to ganger. Det viser at det er svært vanskelig 
å vinne denne pokalen.

Henrik Oppsen ble rammet av vanskelige forhold, 
men det ble beger i kl. 4.
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Arne tok V55-medalje
Arne Grøtting var med i tetstriden i 

V55. I finalen ble det gode 10/4. Det ble ett 
treff for lite til å kjempe om pallplassene, 
men det var nok til å avansere en plass, fra 
7. til 6. plass. Med 6 medaljer i V55 ble det 
en ny medalje på Arne. Arnes merittliste på 
felten er på langt nær så innholdsrik som 
på banen, men den er inneholder flere gode 
prestasjoner. Dette var Arnes tredje feltmed-
alje i V55.

Arild Båheim skjøt også 10 treff, noe 
han var meget godt fornøyd med. Arild 
avanserte fra 27. til 17. plass. 

De andre grovfeltfinalistene
Som 341p er en meget vanlig medaljeg-

rense på banen, så er 40 treff en meget van-
lig medaljegrense på grovfelten. Så ble det 
også i år. Det betød at Lars Bugge og Sverre 
Brovoll hadde muligheten. Begge skjøt en 
god finale på 11/5, men de hadde ikke råd til 

det tapet og endte begge på 39 treff. 
Kurt Eirik Bekkevold skyter ofte godt i 

LS-feltfinalen. Årets finale ble intet unntak 
med pene 12/6 som finaleresultat. Med 
utgangspunkt på 27 treff, så endte også han 
på 39 treff. 

Magnus Bjerke og Per Arve Strømstad 
skjøt begge 10 treff, og 37 treff totalt. Eirik 
Kristiansen var vår siste finalist, men han 
prioriterte hjemreise.

Jenny Aardalen tok medalje
Vi nevnte tidligere at vi ikke kunne for-

vente de store resultatene av våre ungdom-
mer, men de skulle overraske skikkelig.

Som kl. 4 skjøt juniorene den dagen det 
var mest vind, og juniorenes resultatliste ble 
like spesiell som for kl. 4. Kun én skytter 
skjøt 30 treff, videre var det seks skyttere 
som skjøt til 29 treff. En av disse var Jenny 
Aardalen. Med 16 innertreff fikk Jenny skive 
3 i finalen og var i en meget god posisjon til 

Jenny Aardalen mellom to andre medaljevinnere i kl. J.
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å konkurrere om edelt metall. Finaleanvis-
ningen i ungdomsklassene er alltid meget 
spennende og vi konstaterte at mamma 
Jeanette og pappa Kjetil nok slet mer med 
spenningsnivået enn Jenny selv. 

Før Jenny fikk anvist fra skive 3, hadde 
en skytter med 29 treff skutt fullt og ledet 
med 41 treff. Fem skyttere hadde skutt til 
40 treff. Det betød at siste medalje sannsyn-
ligvis ville gå på 40 treff, med mange 
innertreff. Jennys skive ble anvist samtidig 
som skive 2. Det åpnet bra, men så kom det 
en bom omtrent halvveis ut i kneskuddene. 

Seiersmuligheten glapp med denne 
bommen, men medaljehåpet levde videre. 
Og Jenny gjorde ingen flere feil,  de rester-
ende skuddene var meget gode. Hun fikk til 
slutt 11 treff, med hele 9 innertreff. 

Denne flotte finaleprestasjonen result-
erte i 5. plass og ungdomsmedalje. En slik 
overraskelse er alltid gledelig, og vi setter 

ekstra pris på den når en av våre ungdom-
mer serverer den. 

Odin Skagmo skjøt fullt
Varierende forhold på finfelten, både 

med hensyn på vind og nedbør, gjorde at 
arrangøren bestemte at hele sikteblinken 
skulle telle som treff for rekruttene. De 
skyter som kjent med cal. 22 og blir ekstra 
utsatt under varierende vindforhold. Denne 
endringen bidro til at hele 87 skyttere skjøt 
30 treff, men redaksjonen er av den oppfat-
ning at det er hyggelig å gi de yngste en god 
opplevelse. 

Inn blant de på 30 treff, kom Odin 
Skagmo. Han åpent med 6/0 på første hold, 
men så fikk han justert seg inn. Han skjøt 
bedre og bedre, og avsluttet med 6/4 på de 
to siste holdene. Dermed skjøt han 30 treff 
for aller første gang. 

Det er ikke mange forunt å sette en 

Odin Skagmo skjøt 30 treff for første gang og kvalifiserte seg for feltfinalen i R.
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Mesterskap
Kl. 2-5 11. Bjarne Muri .................41/8 Stjerne 
 75. Kurt Eirik Bekkevold ...39/6  
 86. Lars Bugge ................39/5 
 86. Sverre Brovoll ............39/5 
 95. Arne Grøtting .............39/4 
 147. Magnus Bjerke .........37/7 
 153. Per Arve Strømstad .37/4 
 174. Arild Båheim.............37/1
V55 6. Arne Grøtting ...............39/4 Sølv 
 17. Arild Båheim...............37/1 
R  68. Odin Skagmo .............38/5 
J 5. Jenny Aardalen ............40/9 Ung.med.
Ikke møtt kl. 2-5: Eirik Kristiansen
Hovedskyting 
Kl. 5 40. Bjarne Muri ...................29/14 Stort 
 73. Lars Bugge ...................28/16 Middels 
 99. Sverre Brovoll ...............28/13 Middels 
 146. Kurt Eirik Bekkevold ...27/15 Lite 
 168. Magnus Bjerke............27/11 Lite 
 179. Per Arve Strømstad ....27/19  
 195. Eirik Kristiansen ..........27/8 
 217. Nils Thomas Valand ....26/14 
 299. Helge Norberg ............25/11 
 384. Marianne Berger .........23/13 
 429. Tore Johansen ............22/10 
 462. Fredrick Bjerke ...........21/6 
 472. Eirik Ahdell ..................20/7 
 503. Øivind Enggrav ...........16/7 
 520. Jens-Kristian Larsen ...1/0 
Kl. 4 65. Henrik Oppen ...............25/10 Stort 
 273. Vegard Ånneland ........21/8 
 310. Heidi Olsen Grimstad 20/11 

 431. Kjetil Jansen ...............18/3 
 458. Freddy Vollebekk ........17/4 
 473. Guro Hollund ..............16/6 
Kl. 3 196. Rune Landrø...............20/7 
 334. Edvard Brendnes ........16/2 
 410. Trond Landrø ..............11/2 
Kl. 2 167. Knut Utne Hollund ......18/5 
V55 7. Arne Grøtting ..................29/5 Stort 
 28. Arild Båheim .................27/10 Middels 
 140. Arne Ånneland ............21/9 
 231. Anne Grimstad ............0/0 
R 49. Odin Skagmo ................30/13 Middels
ER 269. Sondre Ravnanger .....23/10 
J 3. Jenny Aardalen ...............29/16 Stort
V65 91. Nils Hovde ....................28/13
V73 43. Oddbjørn Nyhagen .......28/13 Lite 
 73. Øivind Mørk ..................26/21 

solid ny pers på LS. Finalen til Odin satt 
ikke helt og han skjøt 8/5. Det ga 68. plass. 
Men finaleplass var en stor prestasjon av 
LS-debutanten Odin.

Vår tredje ungdomsskytter Sondre 
Ravnanger var ikke spesielt fornøyd etter 
sin feltrunde. Det ble noen tap på flere av 
holdene og han endte på 23 treff og 269. 
plass i ER. Men slik er felten, resultatene 

varierer ofte mer enn på banen. 

Veteranene på finfelten
Våre veteraner på finfelten skjøt seg til 

ett beger. Det tok Oddbjørn Nyhagen med 
28 treff og 43. plass i V73. Øivind skjøt 26 
treff og ble nr. 73.

I V65 skjøt Nils Hovde 28 treff og ble 
nr. 91.

Oddbjørn Nyhagen tok beger i V73.
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Minneskytingen er eneste skyting hvor 
alle klassene skyter et likt antall skudd mot 
samme skive. Sverre Brovoll leverte beste 
poengsum, med sine 56p. Med den summen 
ble han nr. 33 i kl. 5. Det ble faktisk den 
eneste minnemedaljen i kl. 5. Våre kl. 4 
skyttere tok tre medaljer. De gikk til Guro 
Hollund, Kjetil Jansen og Henrik Oppen.

Beste plassering fikk Arne Grøtting 
med 9. plass i V55. Det ble også medalje 
på Arild Båheim. Ellers ble det to medaljer 
til veteranene. Disse ble vunnet av Nils 
Hovde i V65 og Oddbjørn Nyhagen i V73. 
Ungdommene tok én medalje og den kom 
med Sondre Ravnanger i ER.

Minneskyting

Kl. 5 33. Sverre Brovoll ..................56 Medalje 
 210. Per Arve Strømstad .......52 
 225. Tore Johansen ...............52 
 250. Nils Thomas Valand .......51 
 260. Magnus Bjerke...............51 
 278. Kurt Eirik Bekkevold ......51 
 297. Lars Bugge ....................50  
 348. Bjarne Muri ....................49 
 352. Helge Norberg ...............49 
 362. Eirik Ahdell .....................48 
 398. Øivind Enggrav ..............47 
 429. Eirik Kristiansen .............46 
 478. Marianne Berger ............41 
 505. Fredrick Bjerke ..............31 
Kl. 4 68. Guro Hollund ...................53 Medalje 
 173. Kjetil Jansen ..................50 Medalje 
 188. Henrik Oppen ................50 Medalje 
 463. Vegard Ånneland ...........42 

 480. Heidi Olsen Grimstad ....41 
 492. Freddy Vollebekk ...........40
Kl. 3 278. Rune Landrø..................43 
 382. Trond Landrø .................36 
 428. Edvard Brendnes ...........13 
Kl. 2 270. Knut Utne Hollund .........35 
V55 9. Arne Grøtting .....................55 Medalje 
 39. Arild Båheim ....................52 Medalje 
 131. Arne Ånneland ...............46 
	 226.	Anne	Sofie	Grimstad......18
R 286. Odin Skagmo .................28 
ER 93. Sondre Ravnanger ..........53 Medalje
J 152. Jenny Aardalen ..............44 
V65 62. Nils Hovde .......................53 Medalje
V73 23. Øivind Mørk .....................55 Medalje 
 68. Oddbjørn Nyhagen ..........50 

Nils Hovde tok minnemedalje i V65. Kjetil Jansen tok minnemedalje og det ble også 
beger i baneskytingen.
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Det er alltid mest spenning knyttet til 
hvordan Kurt Eirik Bekkevold vil gjøre det. 
Han er og har vært vår desidert beste over 
mange år og han er med i Norgestoppen i 
øvelsen. Imidlertid har han skuffet måtte se 
at LS-finalene de siste årene har gått uten 
ham. Siste gang han var i finalen var da han 
vant i 2009. Kurts respons på slike skuffels-
er er å satse hardere og det har han gjort i år 
igjen. I tillegg har han jobbet hardt med å 
få bedret stevnetilbudet og har fått til både 
Norgescup i Stang- og felthurtigskyting og 
en Hurtigcup som har gått mer lokalt i Oslo, 
Akershus og Drammen.

De som så Kurt skyte kvalifiseringen, 
syntes han brukte vel mye tid på første og 
siste holdet. Det viktigste var imidlertid at 

han traff på alle figurene med tre skudd. 
Grunntempoet til Kurt er så høyt at selv 

med noe ekstra tidsbruk, så ble tiden 8,35. 
Det ga 12. plass og en plass i finalen.. En 
mer fortjent finalist skal man lete lenge etter.

For øvrig gikk sekstende og siste fina-
leplass på 8,64. Det ble historisk sus over 
den, siden det var første gang en kvinne 
kvalifiserte seg til en finale i Stang- eller 
felthurtigskyting. Kvinnen var Liv Sollenes 
fra Jondalen.

I utslagsfinalene var regjerende Norges-
mester Tore Nilsen fra Storfjord Kurts første 
motstander. Det var siste duell i 1/8-finalene 
og den det knyttet seg mest spenning til. 
Begge visste utmerket godt hva den andre er 
god for og begge satset hardt. Det ble en del 

Felthurtigskyting

Kurt Eirik Bekkevold var “endelig” i felthurtigfinalen.
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Finale
Kurt Eirik Bekkevold .........utslått	i	1/4-finale	

Innledende
Kl. 5 6. Kurt Eirik Bekkevold .....8,35 Beger 
 48. Sverre Brovoll ............10,35 Beger 
 90. Lars Bugge ................11,50 Beger 
 133. Fredrick Bjerke .........12,66 Beger 
 72. Nils Thomas Valand ...10,85 Beger 
 106. Bjarne Muri ..............11,94 Beger 
 173. Magnus Bjerke .........13,47 
 233. Tore Johansen .........14,86 
 252. Per Arve Strømstad .15,37 
 258. Eirik Kristiansen .......15,67 
 267. Eirik Ahdell ...............15,86 
 272. Helge Norberg .........16,02 
Kl. 4 239. Freddy Vollebekk .....16,66 
 260. Vegard Ånneland .....17,39 
 Henrik Oppen...................**** 
 Guro Hollund....................**** 
Kl. 3 39. Nikolai Brodin .............12,25 Beger 
 47. Edvard Brendnes .......12,86 Beger 
 47. Trond Landrø .............12,86 Beger 
 176. Rune Landrø ............18,43 

Kl. 2 Knut Utne Hollund ............****
V55 84. Arne Ånneland ...........17.97 
 Arne Grøtting ...................**** 
V73 Øivind Mørk .....................****

bom på begge. Kurt klarte å få til en slags 
sluttspurt og dro seieren i land.

I 1/4-finalen møtte Kurt overraskelsen 
Sveinung Rossevatn fra Øvre Eiken. Det er 
mye som skal stemme i en marginal øvelse 
som dette og på de få sekundene det tar å 
gjennomføre en runde så tenkes det ikke 
mye. Det meste må være innøvd på forhånd. 
Skivene som benyttes på LS er trege, det 
tar merkbart med tid fra skuddet smeller til 
skivene ramler ned. Skivene benyttes også 
bare på LS, så det er ikke lett å trene på slikt. 

I 1/4-finalen var Kurt meget raskt nede 
og traff på første hold. På vei over til hold 
2 så han at hold 1 fortsatt sto oppe. På vei 
tilbake til hold 1 ramlet figuren ned, men 
da var Kurt ute av rytmen. Når Rossevatn 
samtidig skjøt sin beste runde med treff på 
alle skuddene, ble Kurt slått ut. 

Slikt kan fort skje når marginene er 
små og til neste år er visstnok skivene byttet 
ut med et bedre system. 

Ellers var det våre kl. 5 og kl. 3 skyttere 
som dro inn begre. Tolv av våre kl. 5 skyt-
tere deltok og halvparten tok beger. Utenom 
Kurt så var det Sverre Brovoll som var ras-
ket. Han skjøt 10,35 og ble nr. 48 i kl. 5. Så 
var det mye moro med at Lars Bugge skjøt 
11,50 og ble vår tredje raskeste skytter. Lars 
er ikke akkurat kjent for sine felthurtigegen-
skaper og det går år mellom hvert beger. De 
tre andre som tok beger var Fredrick Bjerke, 
Nils Thomas Valand og Bjarne Muri.

Kl. 3 skytterne hadde dårlig uttelling i 
de andre øvelsene, men i denne øvelsen fikk 
de markert seg ved at tre av fire tok beger. 
Best ble Nikolai Brodin som skjøt 12,25 og 
ble nr. 39. Videre ble det beger på Edvard 
Brendnes og Trond Landrø. 

Nikolai Brodin misforsto skytetiden og fikk 
ikke skutt grovfelten, men han fikk gjennomført 
felthurtigskytingen og det ble beger i kl. 3.



Østre Posten 3-14 31

I Stangskytingen var det også Kurt 
Eirik Bekkevold som var vårt største håp. 
Det glapp litt med teknikken og han endte 
på 22 treff. 

Men vi har flere som kan dette. Sverre 
Brovoll slo til og skjøt hele 15 treff på kort-
holdet. Han sikret noe på langholdet, men 
syntes det gikk greit. Litt skuffende ble det 
9 treff. Uansett så var 24 treff en kjempe-
prestasjon og Sverre var med i kampen om 
de 16 plassene i den TV-sendte finalen.  

Siste finaleplass gikk på 24 treff. Bak 
tolv skyttere med 25 treff eller mer, så var 
det seks med 24 treff. To av disse måtte ut 

og da rangeres det på langholdet. Dessverre 
for Sverre, så hadde han færrest treff der. 

Ellers ble det tre begre til i kl. 5. De tok 
Bjarne Muri, Nils Thomas Valand og Lars 
Bugge. 

Henrik Oppen har satset på Stangskyt-
ingen og fikk en fin plassering i kl. 4. Han 
skjøt seg til en 8. plass, med sine 22 treff. 

I kl. 3 slo LS-skytteren Trond Landrø 
til og tok beger med 16 treff og 36. plass. I 
V55 ble Arne Grøtting nr. 19 med 17 treff. 
Det ble også premie på Arne Ånneland, som 
skjøt 14 treff og ble nr. 54.

Stangskyting

Sverre Brovoll var svært nær finale i Stangskyting.
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En stor del av Østretroppen bodde på 
Solberg folkehøgskole. Opplegget her var 
meget prisverdig organisert av Lars Bugge. 

Det var godt med sitteplasser utenfor 
og plass for grilling. Så fremt det ikke 
regnet, så satt det omtrent alltid noen ute. 
Dermed var det gode muligheter for å bli 
oppdatert på dagens skyteprestasjoner, både 
de gode og ikke fullt så gode.

Hvis vi ser på tørre tall så tok våre 40 
skyttere 56 standardpremier. Det er 3 færre 
enn i fjor. Det ble 23 finaleplasser og 6 med-
aljeplasseringer. Fjorårets tall var hhv. 19 og 
7, men da hadde vi med vi 31 deltagere. 

 Men med suksess spredd over flere 
klasser og ikke minst Kongalagsplass, så ble 
dette et meget godt LS for oss.

Oppsummert

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

I år som i fjor deltok Nils Thomas Va-
land, Helge Norberg og Bjarne Muri. I fjor 
var alle tre i kl. B, i år hadde Nils Thomas 

og Helge rykket opp til kl. A.
Helge er normalt den beste, men i år 

måtte han se seg slått av Nils Thomas med 4 
sekunder. De plasserte seg som nr. 14 og 15.

I kl. B fikk Bjarne en fin plassering. 
Godt hjulpet av et godt utgangspunkt fra 
feltskytingen, ble han nr. 6.

Klasse Senior A .................Felt .... Tilleggstid ....Løpstid .........Totaltid
14. Nils Thomas Valand .................26/14 ....00:04:00 ............ 00:29:52 .............00:33:52  
15. Helge Norberg .........................25/11 .....00:05:00 ............ 00:28:56 .............00:33:56
Klasse Senior B .................Felt .... Tilleggstid ....Løpstid .........Totaltid
6. Bjarne Muri ................................29/14 ....00:01:00 ............ 00:33:33 .............00:34:33

Innledende
Kl. 5 10. Sverre Brovoll ............. 15+9 24 Beger 
 14. Bjarne Muri ................. 11+11 22 Beger 
 16. Kurt Eirik Bekkevold .... 12+10 22 Beger 
 50. Nils Thomas Valand .... 10+10 20 Beger 
 64. Lars Bugge ................. 11+9 20 Beger 
 166. Tore Johansen .......... 7+10 17  
 212. Eirik Ahdell ................ 11+6 17  
 218. Øivind Enggrav ......... 7+9 16  
 226. Helge Norberg .......... 8+8 16  
 277. Per Arve Strømstad... 8+7 15  
 317. Jens-Kristian Larsen . 7+7 14  
 357. Magnus Bjerke .......... 6+7 13  
 380. Eirik Kristiansen ........ 8+5 13  
 380. Fredrick Bjerke .......... 8+5 13 

Kl. 4 8. Henrik Oppen ................ 12+10 22 Beger 
 236. Heidi O. Grimstad ..... 7+7 14  
 313. Guro Hollund ............. 7+6 13  
 377. Freddy Vollebekk ...... 7+5 12  
 393. Vegard Ånneland ...... 8+4 12 
Kl. 3 36. Trond Landrø .............. 8+8 16 Beger 
 148. Rune Landrø ............. 8+5 13 
 267. Nikolai Brodin ............ 9+2 11 
 382. Edvard Brendnes ...... 6+0 6 
Kl. 2 157. Knut Utne Hollund ..... 5+5 10 
V55 19. Arne Grøtting .............. 10+7 17 Beger 
 54. Arne Ånneland ............ 7+7 14 Beger 
 96. Arild Båheim ................ 6+6 12  
 151. Anne Grimstad .......... 6+4 10 
V73 23. Øivind Mørk ................ 5+5 10 

NM i skogsløp
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Høstens portrett - BJARNE MURI

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Jeg møtte opp på skytebanen i Fana høsten 
1995 som 11 åring og det varte ikke lenge 
før jeg skjøt mitt første stevne. Allerede i 
1996 skjøt jeg landsskytterstevnet i Førde.

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Sverre Brovoll studerte i Trondheim sam-
men med meg. Vi møttes der oppe sporadisk 
og når jeg flyttet til Oslo var det derfor en 
selvfølge å skyte for Oslo Østre. Dette til 
tross for at jeg høsten 2004 trente på Prins-
dal sammen med Nordstrand. 

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Jeg er ikke så glad i å telle antall skudd, da 
det blir det samme som å telle antall kroner i 
lommeboken. Det som betyr noe for meg er 
hvor flink jeg er med hvert enkelt skudd og 
hvor gode treningsøkter jeg har. Før skrev 
jeg dagbok og hadde god kontroll på antall 
timer jeg trente.

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Jeg har ikke drømt om det, men jeg har 
planlagt å bli skytterkonge.

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Fana er favorittbanen min, et flott anlegg 
med utendørs 50m med varme, innendørs 
15m, egen 10m og selvfølgelig flat og vind-
stille 100 og 200m. 

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Jeg har tatt NM gull i skifelt som junior.

Hva slags musikk hører du på?
Helge Norberg sier at dette er sensurert og 
at jeg ikke bør snakke høyt om det.

Hva er din favoritt mat?
Pikante, komplekse og enkle kraftige 
smaker faller hjertet nært. Sjømat og da 
skaldyr og muslinger er nok favoritten.

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
Skytebagen og 50m børsen så jeg har noe 
å gjøre, det kreves mye tid for å bli god på 
50m.

Hva er ditt beste LS-minne?
Jeg har mange gode minner fra LS. Alt fra 
hyggelige grillkvelder til å få anvist god 
skyting. Det å rangere hva som er best er 
vanskelig.

Bjarne kom til Østre i 2010. Det tok ikke lang tid 
før han var kjent med laget og laget kjent med Bjarne.

Han markerte seg tidlig til å være blant laget 
beste skyttere. Han har blitt en aldri så liten grossist 
i klubbmesterskap. Samlagsmesterskap er også på 
merittlisten og han har allerede tatt flere vandrepre-
mier til odel og eie, noen sågår uten at andre rakk å 
få navnet sitt på premien. Toppen kom under årets LS 
med Kongelagsplass og Odinpokal.

Bjarne bidrar også med dugnadsarbeid og vi 
setter spesielt pris på hans datakunnskaper. Ellers har 
han også vært sentral i arbeidet med å få Miniatyr-
laget i gang igjen og han er nå leder av Miniatyrlaget.
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Klubbmesterskap bane 200m
Klubbmesterskapet ble amputert da vi 

ikke fikk gjennomført skytingen på 100m. 
Brorparten av skivene falt ut og det var 
ikke mulig å få ordnet dette innen kort tid. 
Mesterskapet for 100m skytterne ble derfor 
utsatt. 

På 200m var det ingen problemer. SIUS 
anlegget er over 17 år gammelt og bortsett 
fra det vanlige vedlikeholdet med gum-
mibånd, så har vi nesten brukt mindre tid på 
vedlikehold/feilretting i løpet av de 17 årene, 
enn det som går med i løpet av en sesong 
på 100m. 

Vi hadde 28 deltagere og skytingen på 
25-skudden var god. I kl. 3-5 var skytingen 
så god at skive 10 i finalen hadde 242p som 
utgangspunkt. I teten lå Kurt Eirik Bekkev-
old og Bjarne Muri med 247p og på 246p 
kom Nils Thomas Valand, Per Arve Strøm-
stad og Jens-Kristian Larsen. De gjorde 
opp om medaljene med høyst varierende 
finaleskyting. 

Nils Thomas imponerte imidlertid 
med 100p og 7 innertiere. Det holdt til å bli 
klubbmester. Bjarne er en sikker finaleskyt-

ter, men nå ble det 98p og 2. plass. Den 
siste medaljen gikk noe overraskende til Per 
Arve. Han satte klar ny årsbeste med 246p. I 
finalen ble det 98p og han endte på 344p.

I V55 skjøt Stein Heggen 246p og var 
ikke overraskende best innledningsvis. Men 
med to nye perser, så var ikke utfordrerne 
langt  unna. Anne Grimstad var kun 1p bak 
med 245p. Det ble også ny pers på Arild 
Båheim som skjøt 243p. I finalen kom 
imidlertid Steins erfaring til syne og han 
vant greit. 

I kl. 2 fikk Bjørn Tore Monsrud en solid 
ledelse på far og sønn Sæther, Bjørnar og 
Christian. Ledelsen var på 7p og med en god 
finale på 95p ble Bjørn Tore klubbmester 
med 339p. 

Kl. 1 medaljen gikk til skytterpappa 
Joakim Mortensen, som skjøt 238p. Edvard 
Brendnes var alene i kl. 3 og vant med 326p. 
Kl. 4 medaljen ble et oppgjør mellom Hen-
rik Oppen og Heidi Grimstad. Henrik hadde 
239p og ledet med 2p på Heidi. I finalen var 
Henrik ytterligere 2p bedre enn Heidi og 
vant med 338p mot 334p.

Medaljevinnerne i kl. 3-5. F.v nr. 2 Bjarne Muri, klubbmester  Nils Thomas Valand og nr. 3 Per Arve 
Strømstad.
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Mesterskap
Kl. 3-5 1. Nils Thomas Valand .....346 Gylt 
 2. Bjarne Muri ..................345 Sølv 
 3. Per Arve Strømstad .....344 Sølv 
 4. Tore Johansen .............343  
 5. Magnus Bjerke .............343  
 6. Sverre Brovoll ..............342  
 7. Jens Kristian Larsen ....342  
 8. Marianne Berger ..........340  
 9. Kurt Eirik Bekkevold .....340  
 10. Henrik Oppen.............338 kl. med 
 11. Lars Bugge .................338  
 12. Heidi Olsen Grimstad .334  
 13. Edvard Brendnes .......326 kl.med
V55 1. Stein Heggen ...............343 Sølv 
 2. Arild Båheim.................339 
	 3.	Anne	Sofie	Grimstad ....337
Kl. 2 1. Bjørn Tore Monsrud .....339 Sølv 
 2. Bjørnar Sæther ............334  
 3. Christian Y. Sæther ......332 
Hovedskyting 
Kl. 5 1. Kurt Eirik Bekkevold .....247 
 2. Bjarne Muri ..................247 
 3. Nils Thomas Valand .....246 

 4. Per Arve Strømstad .....246 
 5. Jens Kristian Larsen ....246 
 6. Lars Bugge ..................245 
 7. Marianne Berger ..........243 
 7. Tore Johansen .............243 
 9. Magnus Bjerke .............243 
 10. Sverre Brovoll ............242 
 11. Eirik Ahdell .................241 
 12. Morten Musiol ............238 
 13. Fredrick Bjerke ...........237
KL. 4 1. Henrik Oppen...............239 
 2. Heidi  Olsen Grimstad ..237 
 3. Kjetil Jansen ................230 
 4. Jenny Aardalen ............227
Kl. 3 1. Edvard Brendnes .........228
Kl. 2 1. Bjørn Tore Monsrud .....244 
 2. Bjørnar Sæther ............237 
 3. Christian Y. Sæther ......237
Kl. 1 1. Joakim Mortensen .......238 kl. med
 2. Tom Monsrud ...............217
 3. Per Olsen .....................91
V55 1. Stein Heggen ...............246 
	 2.	Anne	Sofie	Grimstad ....245 
 3. Arild Båheim.................243 
 4. Arne Ånneland .............238

Bjørn Tore Monsrud vant kl. 2 Joakim Mortensen vant kl. 1
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Klubbmesterskap bane 100m
KM bane ble fullført da ungdommene 

fikk gjennomført sin skyting noen dager på 
etterskudd. 13 ungdommer på møtte opp. 
Nærmere bestemt deltok ni aspiranter, tre 
rekrutter og en eldre rekrutt. I junior hadde 
vi ingen deltakere siden Jenny Aardalen 
skjøt KM i kl. 4. 

I R har Odin Skagmo opparbeidet seg 
en del mer stevneerfaring enn de andre og 
Odin vant da også ganske klart. Sondre 

Ravnanger var alene i ER, men han tok 
skytingen på alvor. Det ble meget gode 
249p på 25-skudden og 346p til slutt.

Veteranene valgte å legge klubbmester-
skapet inn i samlagsstevnet. Oddbjørn 
Nyhagen ble da klubbmester i V73 og Nils 
Hovde ble klubbmester i V65. 

Når vi da teller opp alle som gjennom-
førte klubbmesterskapet så kommer vi til 44 
skyttere. Det er noen flere i fjor.

Mesterskap
R 1. Odin Skagmo .....................337 
 2. Stephan Elias Granset.......325 
 3. Brede W. Brockstedt ..........282
ER 1. Sondre Ravnanger ............346
V65 2. Nils Hovde .........................342
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............349 
 2. Øivind Mørk .......................347
Hovedskyting 
ASP Emil Anker Bjørnbakk ............211 
 Jonas Hofslund ......................199 
 Amalie Mortensen Torbal .......220 

 Tobias Mortensen Torbal .......234 
 Bjørn Eric Olsen ....................241 
 Emma Pedersen ....................238 
 Anja Skagmo .........................230 
 Vetle Skagmo ........................243 
 Stian Stafsberg Klyve ............248
R 1. Odin Skagmo .....................243 
 2. Stephan Elias Granset.......234 
 3. Brede W. Brockstedt ..........200
ER 1. Sondre Ravnanger ............249
V65 2. Nils Hovde .........................245
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............249  
 2. Øivind Mørk .......................249

Her kan man se hovedårsaken til at KM på 100m måtte utsettes. Noe har tygd på kabler i grava, de 
kortsluttet og ødela noe elektronikk.
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Samlagsmesterskap bane
Årets SM bane ble arrangert på Årvoll. 

Meget gledelig så møtte 88 skyttere til dyst. 
Det er den beste deltagelsen på mange år. Vi 
var representert med 39 skyttere.

I likhet med de siste årene så tok vi 
godt for oss av premiebordet. På 200m tok 
vi alle samlagstitlene og lagskytingen. På 
100m lot vi de andre lagene slippe til, men 
det ble to nye titler. 

I kl. 3-5 var to Østreskyttere i tet et-
ter 25-skudden med 246p. Jens-Kristian 
Larsen ble best rangert og vant aksjen i 
25-skuddspokalen. Den andre skytteren var 
Bjarne Muri. På 245p kom Tobias Lillekvel-
land (Nordstrand) og Tore Johansen. 

Tore overrasket både seg selv og andre 
med å skyte sitt beste resultat på mange år. 
Skytingen ble kronet med 100å på grunn-

laget og aksje i grunnlagspokalen. 
Marianne Berger skjøt 244p, sammen 

med tre Nordstrandskyttere. Det var disse 
som realistisk sett kunne komme på pallen.

Marianne skjøt en flott omgang, med 
samling til 100p, men den satt skjevt og det 
ble 97p. Hun havnet på 12. plass totalt, men 
ble beste dame med 6p margin. 

Tore var optimistisk før anvisning, men 
måtte se at det ble 99p. Det viste seg at han 
ble nr. 4 og han var en innertier fra pallen. 

Lillekvelland fikk så dagens beste 
finale med 100p og 8 innertiere og presset 
Bjarne og Jens-Kristian. De måtte da i prak-
sis ha 100p for å vinne. Anvisningen viste at 
Bjarne hadde skutt godt. Det ble ikke mange 
innertiere, men det ble en fin 100-serie og 
ledelse. 

Samlagsmester Bjarne Muri med synlige bevis på seieren.
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Tidlig i anvisningen til Jens-Kristian 
kom det en nier og mesterskapet var avgjort. 
Jens-Kristian fikk noen niere til og endte på 
7. plass. Dermed var Bjarne samlagsmester, 
med Nordstrandsskytterne Lillekvelland og 
Rasmussen på de neste plassene.  

Magnus Bjerke og Edvard Brendnes 
var de eneste i klassen 20 år eller yngre i kl. 
3-5. Magnus vant den duellen greit med å 
skyte 340p og han ble belønnet med G. O. 
Thesens premie.

I V55 ble det ikke overraskende et 
oppgjør mellom Arne Grøtting og Stein 
Heggen. De fulgte hverandre tett. Begge 
skjøt 150p på klassen og 97p på grunnlaget. 
De fullførte med at begge skjøt 98p i finalen. 
Stein hadde flere innertiere enn Arne på 
25-skudden, men dette snudde seg i finalen. 
Arnes serie var noe bedre plassert enn Steins 
og Arne ble samlagsmester i kraft av å ha 
flere innertiere enn Stein.

I kl. 2 hadde Harald Eri (Skarpskytten) 
en knapp 1p ledelse på Christian Ytterhaug 
Sæther og ytterligere 3p på Bjørnar Sæther. 

Bjørnar fikk 96p på sin finale. Det slo Chris-
tian greit. Han skjøt en meget god finale 
på 99p. Tidlig i anvisningen av Eris serie 
ble det klart at Christan ble samlagsmester. 
Bjørnar ble til slutt nr. 2.

Joakim Mortensen har så smått begynt 
å skyte i sommer og han stilte i kl. 1. 
Allerede på få forsøk har han vist lovende 
takter og det viste han nå også. Det ble sol-
ide 244p, en klar seier og klassemedalje.

I kl. 3 ble Edvard Brendnes nr. 4 på 25-
skudden med 227p, men det var bare 3p opp 
til vinneren. Henrik Oppen ble vår beste i kl. 
4. Han skjøt 235p og ble nr. 4.

Vi har slitt med å vinne lagskytingen 
på 200m de siste årene. Det har stort sett 
blitt 2. plass etter Nordstrand. De tre første 
etappene ble skutt samlet. Våre tre var Nils 
Thomas Valand, Marianne Berger og Jens-
Kristian Larsen. De skjøt hhv. 98p, 97p og 
96p. Resultatet var spesielt godt for Nils 
Thomas som var skuffet etter å ha skutt 
238p på 25-skudden. 

Før ankeretappen hadde vi en 4p le-

Nytt av året er kåring av “Beste dame”, “Best 20 år eller yngre” og “Best over 55 år”. Marianne Berger 
ble beste dame og Magnus Bjerke vant “Best 20 år eller yngre”. Vi hadde ingen som var over 55 år.
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delse på Nordstrand. Nordstrand fikk anvist 
først og det ble 99p. Da måtte vår tiltrodde 
ankermann, Bjarne Muri ha 95p. Han var 
spent på noen skudd, men det var aldri noen 
fare. Bjarne skjøt også 99p. Dermed fikk vi 
endelig en lagseier på 200m. Bjarne hadde 
for øvrig for få innertiere til å bli beste 
lagskytter. 

På 100m hadde vi med 12 deltagere. 
Aller flest var det i aspirantklassen med 7. 
Der så vi mye fin skyting. Det er naturlig 
nok en utfordring å holde samlingene i 
midten av skivene gjennom alle seriene, 
men slikt bedres med mer trening og erfar-
ing.

Våre resterende 5 skyttere på 100m 
fordelte seg meget bra over de andre 
klassene, så bra at vi var representert i alle 
klasser.

I R var det kun to deltgere og Odin 
Skagmo var vår representant. Den duellen 
vant Odin komfortabelt og han ble samlags-
mester.

ER besto av syv skyttere, det inkluderte 

Sondre Ravnanger. Etter 25-skudden lå 
Sondre på 2. plass. Det var 2p opp til teten 
og 1p ned til 3. plass. Sondre skjøt 99p og 
måtte seg seg forbigått av skytteren på skive 
3 med en innertier. Skive 1 holdt på å rote 
det bort, men klarte seg med 98p og vant. 
Dermed ble det 3. plass på Sondre, som fikk 
med seg en ungdomsmedalje.

Jenny Aardalen var en av fire skyttere 
i klasse J. Hun skjøt 245p og tok en ganske 
klar ledelse på 3p. Det var mer enn Jenny 
normalt trenger. Hun skjøt 99p og ble sam-
lagsmester med god margin.

I V65 skjøt Nils Hovde 248p og lå kun 
1p bak teten. Det forsvant imidlertid en del 
poeng i finalen og det ble 3. plass.

I V73 ble det et oppgjør mellom Odd-
bjørn Nyhagen og Øivind Mørk. Oddbjørn 
skjøt 248p og hadde 1p å gå på i forhold til 
Øivind. Konkurrentene hadde ytterligere 
noen færre poeng. Oddbjørn levnet ingen 
tvil og skjøt stevnets beste finale på 100m. 
Det ble 100p med 7 innertiere og en klar 
seier. Øivind endte på 344p og 2. plass.

Odin Skagmo ble samlagsmester i R.Jenny Aardalen fikk både Nammomedalje og 
bursdagssang.
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Mesterskap
Kl. 3-5  1. Bjarne Muri ....................... 346 Gylt 
 4. Tore Johansen .................. 344  
 7. Jens-Kristian Larsen ......... 343  
 8. Lars Bugge ....................... 341  
 9. Kurt Eirik Bekkevold ......... 341  
 12. Marianne Berger ............. 341  
 13. Magnus Bjerke ............... 340  
 13. Morten Musiol ................. 340  
 V55 1. Arne Grøtting .................... 345 Sølv 
 2. Stein Heggen .................... 345  
 3. Arild Båheim ..................... 340  
 4. Arne Ånneland .................. 336 
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther ........... 336 Sølv 
 2. Bjørnar Sæther ................. 330 
Beste dame 1. Marianne Berger ...... 341 Sølv 
  3. Heidi Grimstad ......... 328 
Best u20 år 1. Magnus Bjerke ......... 340  
  2. Edvard Brendnes ..... 323 
R 1. Odin Skagmo ............ 316 Nammom.
ER 3. Sondre Ravnanger ... 345 Ungd.med
J 1. Jenny Aardalen ......... 344 Nammom.
V65 3. Nils Hovde ................ 344 
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ... 348 Sølv 
 2. Øivind Mørk .............. 344 6*

Hovedskyting 
Kl. 5 1. Jens-Kristian Larsen ..........246 
 2. Bjarne Muri ........................246 
 4. Tore Johansen ...................245 
 8. Marianne Berger ................244 
 10. Kurt Eirik Bekkevold ........242 
 10. Øivind Enggrav ................242 
 13. Morten Musiol ..................241 
 14. Lars Bugge ......................241 
 15. Magnus Bjerke.................241 
 17. Sverre Brovoll ..................239 
 19. Nils Thomas Valand .........238 
 22. Per Arve Strømstad .........232 
 24. Eirik Kristiansen ...............228
Kl. 4 4. Henrik Oppen ....................235 
 11. Heidi Olsen Grimstad .......231 

 14. Vegard Ånneland .............223
Kl. 3 4. Edvard Brendnes ...............227
Kl. 2 2. Christian Y. Sæther ............237 
 3. Bjørnar Sæther ..................234 
 4. Knut Utne Hollund .............223
Kl. 1 1. Joakim Mortensen .............244 Kl. med.
V55 1. Stein Heggen .....................247 
 2. Arne Grøtting .....................247 
 3. Arild Båheim ......................242 
 4. Arne Ånneland ...................240 
	 6.	Anne	Sofie	Grimstad..........235
ASP Linnea Bugge-Thorbjørnsen ..242 
 Jonas Hofslund ......................194 
 Amalie Mortensen Torbal .......206 
 Tobias Mortensen Torbal .......226 
 Bjørn Eric Olsen ....................234 
 Vetle Skagmo ........................240 
 Stian Stafsberg Klyve ............241
R 1. Odin Skagmo .....................230
ER 2. Sondre Ravnanger ............246
J 1. Jenny Aardalen ..................245
V65 2. Nils Hovde .........................248
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............248 
 2. Øivind Mørk .......................247

Lagskyting
Kl. 3-5  1. Oslo Østre ...................390 
Marianne Berger ...........................97 
Nils Thomas Valand  .....................98 
Jens Kristian Larsen  .....................96 
Bjarne Muri  ...................................99

Trofeer
Aksje Samlagsformannens vandrefat (35-skudd) 
Bjarne Muri ....................................346 
Aksje J-T BKs pokal (25-skudd) 
Jens Kristian Larsen ......................246
G. O. Thesens premie (best under 20 år) 
Magnus Bjerke ..............................340
Aksje Grunnlagspokalen 
Tore Johansen ...............................100
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F.v Amalie Mortensen Torbal, Tobias Mortensen Trobal og Stian Stafsberg Klyve var noen av en god 
gjeng med aspiranter som deltok. De ventet også tålmodig på premieutdelingen, men dessverre viste det 
seg at det var blitt noe tull med leveransen og de får sine premier ved en annen anledning.

Laget som vant lagsskytingen: F.v Jens-Kristian Larsen, Marianne Berger, Bjarne Muri og Nils Thomas 
Valand.
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Årets skytter i Oslo
“Årets skytter”-finalene ble skutt før 

samlagsfinalene. Det er inntil fem finalister i 
hver klasse og skytterne kvalifiserer seg via 
resultatene i alle årets samlagsstevner, samt 
Organisasjonsmedaljen. For SM-bane er det 
25-skudden som er tellende. 

Om Årets skytter-finalene fungerer godt 
kan diskuteres. Det forlenger gjennomførin-
gen av samlagsstevnet og det er ikke lett for 
alle å få med seg hva som skjer. Med flere 
skytinger på SM-dagen blir det vanskelig å 
skape like stor oppmerksomhet om alt. 

På 100m var alle våre kvalifisert for 
finalene, det vil si Odin Skagmo i R, Sondre 
Ravnanger i ER, Jenny Aardalen i J, Nils 
Hovde i V65 og V73 duoen Oddbjørn Nyha-
gen og Øivind Mørk.

Vi vant to av klassene og seirene kom 
ikke overraskende i J og i V73. I J var det 
naturlig nok Jenny som vant. Hun er Oslos 
beste juniorskytter og vinner omtrent alt 
hun stiller opp på i samlaget. I V73 veksler 

Oddbjørn og Øivind hele tiden om å være 
best og denne gang var det Øivind som gikk 
seirende ut.

På 200m vant vi tre av klassene. I kl. 1 
var Joakim Mortensen i duell med en annen 
skytter. Joakim tok tidlig kommandoen og 
vant til slutt klart. 

I V55 var det tre deltagere og alle var 
Østreskyttere. Arne Ånneland kom tidlig 
på etterskudd, mens Stein Heggen og Arne 
Grøtting lenge skjøt bare tiere. Arne måtte 
til slutt ut i nieren, mens Stein holdt helt ut 
og vant. 

Edvard Brendnes var eneste skytter i kl. 
3 og vant selvfølgelig.

I kl. 4 var Henrik Oppen vår represen-
tant. Han ble nr. 3. 

I kl. 5 hadde vi med Kurt Eirik Bek-
kevold, Sverre Brovoll og Tore Johansen. 
Sverre røk først ut og Tore fulgte like etter. 
Kurt var med til siste skudd, men måtte se 
seg slått.

Edvard Brendnes ble Årets skytter i kl. 3.Joakim Mortensen ble Årets skytter i kl. 1 og vant 
også klassemedaljen i SM.
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Nordisk mesterskap
Magnus Bjerke ble tatt ut på ungdoms-

kvoten til Nordisk mesterskap. Som regjer-
ende mester på banen, hadde han størst 
forhåpninger der. Han gjorde det også best 
der med en 3. plass. Han skjøt 325p og det 
var 3p opp til 2. plass og 9p opp til vinneren. 
Norge dominerte som vanlig øvelsen og tok 
de fire første plassene.

I liggkonkurransen teller ungdom-
mene sammen med seniorene. Det skytes 
3x5 skudd og de 15 beste går videre til en 
10-skudds finale. Magnus åpnet godt og var 

sjette best etter to serier, men avslutnin-
gen ble noe svak. Magnus ble henvist til 
16. plass og misset finalen med en ørliten 
margin på 0,1p. Uansett så var det en flott 
innsats.

I feltøvelsene gikk det ikke så bra. I 
felthurtigskytingen ble det 37. plass med 
13,25, også i denne øvelsen ble ungdom-
mene og seniorene regnet sammen. På 
ungdommenes grovfelt ble det 13 treff og 
15. plass.

Magnus Bjerke ble tatt ut på ungdomskvoten til Nordisk mesterskap for andre år på rad.
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Norgescup 2. og 3. runde

Runde 2 av Norgescupen gikk i Agder, 
rett i forkant av LS. Arrangørene var Imenes, 
Froland og Kristiansand. Tyve av våre skyt-
tere deltok og det var i hovedsak våre kl. 4 
og kl. 5 skyttere.

Beste resultat og plassering kom i 
Kristiansand. Der skjøt Jens-Kristian Larsen 
247/347p og tok en meget god 5. plass i kl. 
3-5. Når vi ser på topp-50 plasseringer så 
ble Helge Norberg nr. 16 med 345p og Kurt 
Eirik Bekkevold nr. 40 med 344p.

Vi fikk også tre topp-50 plasseringer 
i Froland. Lars Bugge ble vår beste på 25. 
plass med 344p. Kurt skjøt også 344p og ble 
nr. 32. Jens-Kristian Larsen ble nr. 37 med 
343p.

I Imenes ble det fire topp-50 plassering-
er. Bjarne Muri skjøt til en fin 13. plass med 
346p. Magnus Bjerke og Helge Norberg 

skjøt 345p og ble hhv. nr. 19 og 20. Sverre 
Brovoll ble nr. 45 med 343p.

I de andre klassene skjøt fem av våre 
minst ett av stevnene. I aspirant skjøt Lin-
nea Bugge-Thorbjørnsen jevnt godt i Kris-
tiansand og Froland med 240p og 239p. 

Arne Grøtting skjøt alle tre stevnene i 
V55 og fikk plasseringene 3., 4. og 17. Han 
var best i Imenes med 345p.

Sondre Ravnanger deltok på to av 
stevnene i ER. Det ble 344p og 47. plass 
i Imenes. I Kristiansand slo han til med 
249/349p og satte en ny fin pers. Han ble så 
høyt plassert som nr. 6.

Nils Hovde skjøt to stevner i V65 og 
gjorde det best i Imenes med 345p og 28. 
plass. I V73 skjøt Øivind Mørk kun ett 
stevne. Han burde kanskje fått med seg flere, 
for han ble nr. 3 i Kristiansand med 348p.

Froland
Kl. 3-5 25. Lars Bugge ...................... 245/344 
 32. Kurt Eirik Bekkevold ........ 244/344 
 37. Jens-Kristian Larsen ........ 245/343 
 59. Bjarne Muri ...................... 242/342 
 61. Helge Norberg ................. 243/342 
 69. Nils Thomas Valand......... 245/342 
 100. Marianne Berger ............ 241/340 
 146. Heidi Olsen Grimstad .... 240/339 
 149. Sverre Brovoll ................ 240/339 
 150. Tore Johansen ............... 240/339 
 209. Magnus Bjerke .............. 237/336 
 273. Henrik Oppen ................ 236/333 
 308. Eirik Kristiansen ............. 232/331 
 323. Øivind Enggrav .............. 233/330 
 438. Morten Musiol ................ 236/236 
 464. Fredrick Bjerke .............. 231/231
V55 4. Arne Grøtting ..................... 245/344
ASP Linnea Bugge-Thorbjørnsen .. 239
V65 39. Nils Hovde ....................... 242/242

Sondre Ravnanger skjøt 349 i ER og perset i 
Kristiansand.

2. runde
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Imenes
Kl. 3-5 13. Bjarne Muri ...................... 248/346 
  19. Magnus Bjerke ................ 245/345 
 20. Helge Norberg ................. 245/345 
 45. Sverre Brovoll .................. 243/343 
 77. Nils Thomas Valand......... 242/341 
 90. Lars Bugge ...................... 241/340 
 110. Øivind Enggrav .............. 241/339 
 165. Tore Johansen ............... 237/337 
 190. Marianne Berger ............ 237/336 
 205. Fredrick Bjerke .............. 237/336 
 235. Per Arve Strømstad ....... 238/335 
 298. Jens-Kristian Larsen ...... 243/331 
 342. Henrik Oppen ................ 235/328 
 355. Eirik Kristiansen ............. 233/326 
 444. Morten Musiol ................ 234/234 
 460. Heidi Olsen Grimstad .... 229/229
V55 3. Arne Grøtting ..................... 247/345
ER 47. Sondre Ravnanger .......... 246/344
V65 28. Nils Hovde ....................... 249/345

Kristiansand
Kl. 3-5 5. Jens-Kristian Larsen .......... 247/347 
 16. Helge Norberg ................. 245/345 
 40. Kurt Eirik Bekkevold ........ 245/344 
 66. Per Arve Strømstad ......... 244/343 
 69. Lars Bugge ...................... 244/342 
 107. Bjarne Muri .................... 240/340 
 164. Nils Thomas Valand....... 240/338 
 170. Eirik Kristiansen ............. 239/338 
 174. Magnus Bjerke .............. 242/338 
 199. Tore Johansen ............... 238/337 
 206. Henrik Oppen ................ 238/337 
 216. Sverre Brovoll ................ 236/336 
 223. Marianne Berger ............ 236/336 
 483. Morten Musiol ................ 235/235 
 488. Fredrick Bjerke .............. 234/234 
 493. Heidi Olsen Grimstad .... 232/232
V55 17. Arne Grøtting ................... 242/340
ASP Linnea Bugge-Thorbjørnsen .. 240
ER 6. Sondre Ravnanger ............ 249/349
V73 3. Øivind Mørk ....................... 248/348

3. runde
Årets Norgescup ble avsluttet med 

stevnene til Fosna, Aspøy & Straumsnes og 
Reinsfjell. Det sistnevnte stevnet var obliga-
torisk, som ett av seks stevner som teller i 
Norgescupen sammenlgt.

Åtte av våre skyttere deltok på stevnene. 
Syv av dem skjøt i kl. 3-5, i tillegg skjøt 
Arne Grøtting i V55.

Beste enkeltresultat kom i Fosna, hvor 
Nils Thomas Valand skjøt 246/345p og ble 
nr. 18. Videre ble Jens-Kristian Larsen nr. 
44 med 242/342p og Lars Bugge nr. 57 med 
242/341p.

I Aspøy kom fire av våre inn på 340-
tallet. Bjarne Muri ble best med 244/343p 
og 30. plass. Jens-Kristian skjøt igjen 
242/342p og nå ble han nr. 34. Så fikk vi 
sannsynligvis en ny kl. 5 skytter. Henrik 
Oppen skjøt 240/340p og det var hans tredje 
resultat på 240p eller bedre. Normalt er 

240p grensen til kl. 5. Kurt Eirik Bekkevold 
skjøt også 240/340p. Henrik og Kurt ble 
hhv. nr. 62 og 64.

I det avsluttende stevnet i Reinsfjell ble 
Nils Thomas vår beste. Han skjøt 246/345p 
og ble nr. 29. Jens-Kristian må ha vært 
helgens jevneste skytter, for det ble 342p for 
tredje gang. Det ga 62. plass. Bjarne skjøt 
243/341p og ble nr. 69.

Vi har ikke nevnt Guro Hollund og hun 
markerte seg skikkelig i Reinsfjell. Guro er 
inne i sin første seniorsesong og hadde kun 
skutt LS før denne runden. Dermed ble det 
pers i Fosna der hun skjøt 234/333p. I Re-
insfjell slo hun til med 245p på 25-skudden. 
Dessverre satt hun en tier i feil skive på 
omgangen, slik at det ble 88p og sluttsum 
på 333p. Sikkert noe surt, men hun viste i 
hvertfall hva hun kan.
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Jens-Kristian Larsen ble vår beste sammenlagt på 
en 28. plass.

Henrik Oppen skjøt seg sannsynligvis opp til kl. 5 
med resultatet i Aspøy og Straumsnes.

Fosna
Kl. 3-5 18. Nils Thomas Valand......... 246/345 
 44. Jens-Kristian Larsen ........ 242/342 
 57. Lars Bugge ...................... 242/341 
 85. Bjarne Muri ...................... 240/338 
 115. Kurt Eirik Bekkevold ...... 240/335 
 130. Guro Hollund ................. 234/333 
 138. Henrik Oppen ................ 233/332
V55 1. Arne Grøtting ..................... 248/348

Aspøy og Straumsnes
Kl. 3-5 30. Bjarne Muri ...................... 244/343 
 34. Jens-Kristian Larsen ........ 242/342 
 62. Henrik Oppen .................. 240/340 
 64. Kurt Eirik Bekkevold ........ 240/340 
 83. Nils Thomas Valand......... 241/339 
 106. Lars Bugge .................... 240/336 
 158. Guro Hollund ................. 233/328
V55 1. Arne Grøtting ..................... 248/346

Reinsfjell
Kl. 3-5 29. Nils Thomas Valand......... 246/345 
 62. Jens-Kristian Larsen ........ 243/342 
 69. Bjarne Muri ...................... 243/341 
 94. Lars Bugge ...................... 238/338 
 113. Henrik Oppen ................ 238/337 
 127. Kurt Eirik Bekkevold ...... 238/335 
 136. Guro Hollund ................. 245/333
V55 1. Arne Grøtting ..................... 247/345

Sammenlagt:  
(De som har seks tellende stevner er tatt med)  

28. Jens-Kristian Larsen ................ 2064 
36. Nils Thomas Valand ................. 2060 
46. Bjarne Muri .............................. 2057 
70. Lars Bugge .............................. 2046 
76. Kurt Eirik Bekkevold................. 2044 
104. Henrik Oppen ......................... 2017

Når det gjelder Arne Grøtting, så ble 
runden en triumfferd. Han vant alle tre stev-
nene. Resultatene ble slik: Fosna 248/348p, 
Aspøy og Straumsnes 248/346p og Reins-
fjell 247/345p.

Sammenlagt ble Jens-Kristian vår 
beste. Han ble nr. 28 med 2064p. Vår beste 
sammenlagt plassering i fjor var nr. 38. 
Ellers fikk fem inn blant de 76 beste. I fjor 
var vår femte beste nr. 103, så vi har hatt en 
markant fremgang.
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Cupskytinger

Østlandscup senior

Cupkveld med tap og seier 
I 2. runde skjøt A-laget mot Nordstrand 

A og B-laget mot Elverum på samme kveld. 
I første lag var en A-lagsskytter trig-

gerhappy og ett skudd gikk av før ild. Det 
bidro til en Nordstrandledelse på 7p. Den 
andre matchen var ikke like spennende, da 
Elverum tidlig koplet et godt grep om den.

7p er ikke mye og det viste seg tidlig 
at A-lagets siste fire skyttere hadde en god 
dag. Nordstrands forsprang ble hentet inn og 
laget dro så i fra og vant med 19p.

I den andre matchen holdt Elverum stø 
kurs og tok en klar seier med 29p.

Oslo Østre A 2726 - Nordstrand 2707
Jens-Kristian Larsen ......................246/346 
Stein Heggen .................................248/346 
Helge Norberg ...............................246/345 
Nils Thomas Valand ......................247/345 
Marianne Berger............................244/341 
Kurt Eirik Bekkevold ......................236/336 
Magnus Bjerke ..............................240/334 
Lars Bugge ....................................236/333  

Oslo Østre B 2647 - Elverum 2676
Arne Grøtting .................................244/343 
Arne Ånneland ...............................242/338 
Henrik Oppen ................................237/335 
Per Arve Strømstad .......................236/334 

Øivind Enggrav ..............................238/333 
Tore Johansen ...............................233/331 
Fredrick Bjerke ..............................235/328 
Vegard Ånneland ...........................219/305

Semifinaletap	
Rælingen var motstander i semifinalen 

og matchen gikk i Rælingen. Det var ventet 
en tøff match, men det er en eller annen 
semifinale nemesis som hviler over Østre 
og det gjør det ikke lettere. Flere skjøt godt 
og noen få skjøt under pari, noe som er helt 
normalt i en cuprunde. Da går det ofte greit, 
men vi fikk en reprise på fjorårets semifina-
letabbe. Det betød tre skudd i feil skive. Da 
ble det tap og noe surt, så ble tapet på 20p.

Slikt skjer og tabbene fordeler seg på 
flere skyttere. Enhver opplever noe slikt in-
nimellom. Det er bare å stå på videre.

Oslo Østre A 2692 - Rælingen 2712
Nils Thomas Valand  .....................345 
Helge Norberg ...............................344 
Arne Grøtting .................................342 
Jens-Kristian Larsen ......................340 
Marianne Berger............................339 
Magnus Bjerke ..............................336 
Kurt Eirik Bekkevold ......................334 
Bjarne Muri ....................................312

Østlandscup R/J
Vårt ungdomslag gikk videre fra  

1. runde på walk over og i 2. runde kom en 
av de store favorittene, Rælingen, på besøk.

På grunn av sommeravslutninger, 
eksamener og andre aktiviteter, ble det en 
utfordring å stable sammen et lag. Flere av 
våre aspiranter/nybegynnere måtte trå til og 

vi klarte å stille fem skyttere. 
For noen var det første gjennomføring 

av et stevneprogram. Med minimalt erfar-
ingsgrunnlag, ble det problemer med å få 
ut alle skuddene på omgangen. Det tar vi 
lett på. Laget skal ha stor ros for innsatsen. 
De viste en av de viktigste egenskapene en 
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Veterancup

2. runde - seier og lagsrekord
Trysil var motstander i 2. runde og 

kampen gikk i Trysil. Det ble en tur med 
stor suksess. Laget skjøt så godt at de satte 
ny lagsrekord med flere poeng. Sluttresulta-
tet ble 1046p og seier med 7p. 

Oslo Østre 1046 - Trysil 1039
Øivind Mørk ...................................350  
Nils Hovde .....................................348 
Oddbjørn Nyhagen ........................348 

Semifinale	-	seier	i	en	jevn	kamp
Stange og Romedal var motstander og 

matchen gikk på Østre. Det ble meget jevnt 
og vårt lag dro klarte å dra i land en knepen 
2p seier.

Oslo Østre 1039 - Stange og R 1037
Øivind Mørk ...................................348  

Oddbjørn Nyhagen ........................347 
Nils Hovde .....................................344 

Finale - femteplass
Brumunddal var som vanlig arrangør av 

finalen på Kvemyra skytebane.
Rapporten fra finalen kunne fortelle 

at laget ikke var helt på høyden og det ble 
femteplass med 1032p. Tross årets dårligste 
resultat, så var det en fin dag. Stemningen 
var god hele veien, været var flott og server-
ingen var også god.

Jordet og Tenaasen ...........1046 
Tangen ................................1039 
Vestre Toten .......................1039 
Skjeberg .............................1039 
Oslo Østre ..........................1032
Oddbjørn Nyhagen ........................347 
Øivind Mørk ...................................346 
Nils Hovde .....................................339

lagskytter kan ha. Det er å være sporty og 
stille opp når laget trenger det.

Men når det er sagt så skjøt Rælingen 
meget godt og ingen blir overrasket hvis de 
vinner til slutt. De hadde nesten 348p i snitt 
og et hvert lag hadde fått problemer med det.

Oslo Østre 1520 - Rælingen 1739
Jenny Aardalen ..............................249/348 
Sondre Ravnanger ........................240/342 
Emma Pedersen ............................220/305 
Brede Brockstedt ...........................224/375 
Bjørn Eric Olsen  ...........................195/25

F.v Oddbjørn Nyhagen, Øivind Mørk og Nls Holme har skutt alle veterancuprundene.
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Åpne banestevner
Juni – uke 25

I uke 24 gikk Viken II-stevnet og vi 
starter opp med banestevnene i uke 25. Det 
var flere trippelstevner rundt omkring og 
våre V55 skyttere tok godt for seg. Arne 
Grøtting vant hele fire stevner, fordelt på to 
i Telemark og to i Akershus. Stein Heggen 
konsentrete seg om stevnene i Østfold og 
vant to av dem med toppresultatene 349p 
og 348p. 

I kl. 3-5 tok Nils Thomas Valand to 
tredjeplasser. I Eidsvoll Verk skjøt Jenny 
Aardalen årsbeste og ble nr. 3 i J.

Juni – uke 26
Denne helgen var det fellestur til Lå-

gencup i Numedal. 16 skyttere dro av gårde 
og det var Stein Heggen som sto for den 
store suksessen. Han vant V55 sammenlagt 
og tok tre seire. Nærmere omtale av turen 
kommer lengre bak. Ellers var Jens-Kristian 
Larsen i Gudbrandsdal med en seier og en 
2. plass i kl. 3-5 som resultat. Bjarne Muri 
var i Trøndelag og ble nr. 3 i Bynesstevnet 
i kl. 3-5.

Juli – uke 27
Denne helgen var en gjeng på tur til 

Nord-Østerdal og reiseleder Bjørnar Sæther 
kom med denne rapporten: “Kjetil Jansen, 
sammenlagtvinner i Østerdalstrippelen. For 
åttende året på rad vendte den vanlige gjen-
gen nesen mot Dalsbygda og Østerdalstrip-
pelen. Som vanlig ble dette en tur med god 
blanding av skyting og det sosiale. Været 
var fint hele helgen, selv om det var en del 
vind. Best totalt sett ble  Kjetil Jansen, noe 
som ga ham sammenlagtseieren i kl. 4. Det 
var også en uhøytidelig konkurranse mellom 
oss 5 som skjøt samme programmet, nemlig 
kl. 2 /V55. En konkurranse Anne vant med 
glans.

Alle hadde både gode og dårlige skyt-

inger, men vi er alle enige at det har vært en 
flott helg og vi ser alle frem mot neste års 
stevner allerede.”

Ellers var det skyttere på stevner i 
Solør, Vestfold og Telemark. Suksessen kom 
i Solør hvor Kurt Eirik Bekkevold vant kl. 
3-5 i Eidskog 246/346p. 

Juli – uke 28
Andre helg i juli hadde vi fortsatt skyt-

tere på tur over det ganske land og vi fikk 
inn resultater fra Jotunheimtreffen, Sunn-
fjord, Follo og Romsdal. Blant resultatene 
fant vi årets beste. I nærmere 30 varmegrad-
er skjøt Nils Thomas Valand 350p i Vågå og 
han vant nær sagt selvsagt kl. 3-5. Det er an-
dre gang i historien at en Østreskytter skyter 
350p og Nils Thomas har begge noteringene. 
I Lom og Skjåk ble Nils Thomas nr. 3 og 
han måtte se seg slått av Helge Norberg som 
ble nr. 2. I tillegg vant Arne Grøtting V55 
hos Dovre & Dovreskogen. 

Anne Grimstad vant prestisjekampen mellom kl. 2 
og V55 på turen til Nord-Østerdal.
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Før Jotunheimtreffen var Nils Thomas 
i Sunnfjord og der ble han nr. 2 i Hyllestad, 
poenget foran Bjarne Muri som ble nr. 3.

Juli – uke 29
Tredje helg i juli er banesesongens 

stilleste helg, men vi hadde skyttere på stev-
ner i Østerdal, Lyngdal og Nord-Østerdal. 
Edvard Brendnes ble beste 3. klassing i de 
to stevnene i Østerdal. Øivind Mørk ble  
nr. 2 i V73, noe lengre nord, i Fåset.

Juli – uke 30
Siste helg i juli var det som vanlig klart 

for stor stevnehelg i Hallingdal og Land/
Etnedal området. Jens-Kristian Larsen (kl. 
3-5) vant Brommastevnet. Arne Grøtting 
(V55) vant i Søndre Land. Kurt Eirik Bek-
kevold vant Fløiterstevnets felthurtigskyting 
suverent med topptiden 6,50. Ellers var 
Bjarne Muri i Sunnylven og ble nr. 2 i kl. 
3-5 med meget gode 348p.

August – uke 33
Med Landsskytterstevnet og Norgescup, 

må vi hoppe til tredje helg i august for de 
neste åpne stevnene. Askim og Spydeberg 
var arrangørene og Arne Grøtting vant V55 
begge stedene. Nils Thomas Valand vant  
kl. 3-5 i Spydeberg.

August – uke 34
Helgen etter var det stevner i Vestfold 

og i Hedmark. Vi hadde flest deltagere 
i Vestfold. Arild Båheim perset i V55 på 
Nøtterø og ble belønnet med seier. Bjørnar 
Sæther vant kl. 2 i Slagen og Nils Thomas 
Valand ble nr. 3 i kl. 3-5 på Nøtterø. 

Tre av våre skyttere deltok i stevnene 
til Lismarken og Åsheim i Hedmark. Alle 
tre tok medaljer. Arne Grøtting tok sågår to, 
med to seire i V55. I Lismarken kom seieren 
med det desiderte toppresultatet 350p. Arne 
har skutt et utall V55-stevner, men det var 
første gang han skjøt 350p. Ellers vant vant 
Jens-Kristian Larsen kl. 3-5  i Åsheim og 
Helge Norberg ble nr. 3 i Lismarken.

Nils Thomas Valand skjøt 350p i Vågå. Det var hans andre 350-resultat og han er fortsatt den eneste i 
Østre som har skutt 350p i seniorklassene.
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August – uke 35
Siste helg i august var det Norgescup-

stevner og stevnetilbudet ellers, var begren-
set. Arne Grøtting var på Nordvestlandet og 
vant V55 i de tre Norgescupstevnene. Han 
forlenget turen til Trøndelag og vant også 
hos Trondhjems og Steinkjer. 

September – uke 36
Første helg i september var det ung-

domsstevne i Numedal og vi hadde  med en 
tropp på 8 ungdommer. Jens-Kristian Laren 

og Kurt Eirik Bekkevold var kvalifisert til 
Romeriksblinkfinalen. Det var bare ett åpent 
stevne. Det var i Gjøvik. Arne Grøtting var 
til stede og vant igjen. 

September – uke 37
Andre helg i september var årets siste 

stevnehelg. Nils Thomas Valand satte et fint 
punktum med å vinne kl. 3-5 i Sarpsborg. 
Knut Hollund var med dattera Guro på tur 
til Ringerike og han slang seg med på et par 
stevner og vant kl. 2 begge steder.

Fellestur til Lågencup
Etter inspirasjon fra populære Le-

rumcup har skytterlag i Numedal startet et 
tilsvarende opplegg. Det er skytterlagene 
Rollag og Veggli, Flesberg, Jondalen, 
Kongsberg og Styrvoll som står for arrange-
mentet som har fått navnet Lågencup. 

Som for Lerumcup arrangerte Østre 
fellestur til disse stevnene. Nå er det en del 
kortere reisevei til Numedal enn til Sogne-
fjorden slik at en del av våre skyttere valgte 
å kjøre eget opplegg. 

Det var likevel en god gjeng som dro ut 
på tur, og vi møtte de fleste av de som kjørte 
på egenhånd på ett eller flere av stevnene, 
slik at alle nødvendige historier og forklar-
inger kom på bordet. 

Vi startet i Flesberg og skjøt på Rollag 
og Veggli og i Jondalen før vi fant frem til 
hotellet i Kongsberg for overnatting. Der 
nøt vi en velfortjent hamburger og så på 
fotball-VM. 

Noen valgte å dra en tur ut for å smake 
på det Kongsberg hadde å by på av leskende 
drikke, mens andre slappet av på hotellet 
resten av kvelden. Alle stilte dog friske og 
raske på Kongsbergbanen neste morgen for 
ny dyst på standplass.

Sportslig
Beste resultat i kl. 3-5 kom i Jondalen. 

Der skjøt Jens-Kristian Larsen meget gode 
248/348p og ble nr. 2. 

Det var bare hjemmefavoritt Kim An-
dre Lund som kom foran med noen flere in-
nertiere. Nils Thomas Valand ble nr. 9 med 
246/346p. Lars Bugge nr. 13 med 245/345p. 

Jens-Kristian ble også vår beste i Fles-
berg. Der skjøt han 246/345p og ble nr. 10. 

I Rollag og Veggli fortsatte Jens-
Kristian som vår beste, men her måtte han 
dele den “tittelen” med Nils Thomas Valand. 
Begge skjøt 346p og kom på delt 10. plass. 
Morten Musiol fikk en fin oppmuntring med 
årsbeste med 243/342p og 32. plass. 

I Kongsberg fikk Magnus Bjerke vist 
mye av hva han kan. Han skjøt meget gode 
248p. Omgangen ble noe moderat med 96p 
og det ble 16. plass. 

Turen ble avsluttet i Styrvoll. Der var 
Nils Thomas kun ett poeng fra pallen. Han 
skjøt 246/346p og ble nr. 5. Jens-Kristian 
ble nr. 14 med 246/344p. Per Arve Strøm-
stad skjøt årsbeste med 241/340p. Morten 
sikret ett nytt år i kl. 5 med 240/340p. Sam-
menlagt ble Jens-Kristian vår beste på en 11. 
plass. Nils Thomas ble nr. 14.
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I V55 hadde vi med Stein Heggen og 
Arne Ånneland. Stein dominerte klassen 
med tre seire. Ellers ble det 2. og 5. plass 
og Stein vant V55 sammenlagt. Nær sagt 
selvfølgelig når han hadde tre seire, men 
han vant ikke med mer enn 1p. 

En ny skytterpappa prøvde seg i tre av 
stevnene i kl. 1. Det var Joakim Mortensen. 
I sitt aller første stevne skjøt han imponer-
ende 243p og ble nr. 5. Det var helt klart en 
god debut i kl. 1. 

Sondre Ravnanger var med i ER og han 
tok ett ekstra steg. Han skjøt meget jevnt og 
godt. Beste resultat kom i Kongsberg med 
pers på 25-skudden med 249p. På omgan-
gen ble det 98p med en 8’er. Det ga tanger-
ing av 35-skudds pers og 8. plass. Ellers 
hadde han en rekke med resultater godt opp 
på 340-tallet.

Fire av våre aspiranter var med. Linnea 
Bugge-Thorbjørnsen har skutt en stund og 
var med på tre stevner. Hun skjøt 242p i 
Rollag og Veggli, 240p i Jondalen og 221p i 
Styrvoll. Der var ikke konsentrasjonen helt 
på topp og det kom blant annet ett skudd i 
feil skive. 

Så hadde vi tre som var på sin aller 
første ordentlige tur med skyting utenom la-
get. De syntes dette var moro og skjøt jevnt 
og bra gjennom alle fem stevnene. 

Det kan være tøft å delta på fem stevner 
på rekke og rad med så lite erfaring, men 
de klarte seg godt. De tre aspirantene var 
(poengsummene står i parentes) Amalie 
Mortensen Torbal (223, 221, 233, 228, 225), 
Tobias Mortensen Torbal (235, 235, 238, 
238, 234) og Stian Klafsberg Klyve (235, 
235, 245, 242, 238).

Aspirantene: F.v Tobias Mortensen Torbal, Amalie Mortensen Torbal og Stian Stafsberg Klyve var med 
på fellesturen til Lågencup. Her er de med premiene fra Flesberg.



Østre Posten 3-14 53

Pokalskytinger
Kurts premie II

Aksjen i Kurts premie går til beste 
mesterskapsskytter i kl. 3-5 på Landsskyt-
terstevnet. Som beskrevet i artikkelen fra LS, 
så ble vinneren Bjarne Muri

1. Bjarne Muri ..................................... 346  
2. Helge Norberg ................................ 343  
3. Per Arve Strømstad ........................ 340  
4. Kurt Eirik Bekkevold ....................... 339  
5. Lars Bugge ..................................... 338  
6. Øivind Enggrav ............................... 333

Erterkongens vandrekjede
I  skytingen om Erterkongens vandrekjede 
måtte det omskyting til for å kåre vinneren. 
Arild Båheim, Stein Heggen og Kurt Eirik 
Bekkevold skjøt alle 98p og de var 1p bedre 
enn en gruppe på seks skyttere. I omskytin-
gen ble det 100p på Stein, 99p på Kurt og 
98p på Arild. Årets Erterkonge ble dermed 
Stein, som da vil holde Erterkongens tale på 
Erterfesten. 

1. Stein Heggen (V55) ........................ 98 e.o  
2. Kurt Eirik Bekkevold (5)  ................. 98 e.o  
3. Arild Båheim (V55)  ........................ 98 e.o  
4. Lars Bugge (5)  ............................... 97 
4. Tore Johansen (5)  .......................... 97 
4. Nils Thomas Valand (5)  ................. 97 
4. Sverre Brovoll (5)  ........................... 97 
4. Øivind Mørk (V73)  ......................... 97 
4. Christian Ytterhaug Sæther (3)  ...... 97 
10. Bjarne Muri (5)  ............................. 96 
11. Oddbjørn Nyhagen (V73)  ............. 93 

Skarpskytterkruset II
Det lå til rette for at dette var siste 

skyting om kruset. Bjarne Muri, Lars Bugge, 
Kurt Eirik Bekkevold og Stein Heggen 
hadde alle to aksjer og jaktet den tredje og 
avgjørende.

Det var Bjarne som benyttet sjansen 
best. Han skjøt 100p. Nils Thomas Valand 
gjorde sitt ytterste for at kruset skulle gå et 
år til, men han hadde to innertiere for lite.

Dermed tok Bjarne Skarpskytterkruset 
til odel og eie. Endelig fikk han en van-
drepremie med flere navn på. De to andre 
han har tatt, tok han på en så suveren måte 
at ingen andre tok noen aksjer.

1. Bjarne Muri (5) ................................ 100 6* 
2. Nils Thomas Valand (5) .................. 100 4* 
3. Lars Bugge (5) ................................ 99 2* 
4. Kurt Eirik Bekkevold (5) .................. 98 3* 
5. Tore Johansen (5) .......................... 98 2* 
6. Arild Båheim (V55) ......................... 95 4* 
7. Sverre Brovoll (5) ............................ 95 4* 
8. Stein Heggen (V55) ........................ 95 3* 
9. Christian Ytterhaug Sæther (3) ...... 93 0* 
10. Øivind Mørk (V73) ......................... 92 3* 
11. Oddbjørn Nyhagen (V73) .............. 87 0* 

Stein Heggen ble årets Erterkonge etter omskyt-
ing med Kurt Eirik Bekkevold og Arild Båheim.
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Østrecupen
Manglende interesse om skytingen 

gjorde at Østrecupen ble lagt om i år. Vinner 
blir den som gjør det best i de interne skyt-
ingene. I år var det åtte interne konkurranser. 
For hver skyting gis det poeng til de 7 beste, 
med fordelingen 10-8-6-5-4-3-2-1. De fem 
beste internskytingene teller. Da fikk vi 
følgende resultatliste:

1. Nils Thomas Valand ........................ 44 
2. Kurt Eirik Bekkevold ....................... 34 
3. Magnus Bjerke ............................... 28 
4. Lars Bugge ..................................... 28 
5. Sverre Brovoll ................................. 27
 

Skytterhøvding
Årets Skytterhøvding er den beste 

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

Det er tydelig at mange har slitt med 
jevnheten i mesterskapene. Det var kun 
Magnus Bjerke og Kurt Eirik Bekkevold 
som har fullført 35-skudden i alle tellende 
stevner. Magnus sin solide Viken II-innsats 
bidro solid til at han ble årets Skytter-
høvding.
Valgfri + Viken II + KM + SM  =  Sum
1. Magnus Bjerke ...........345+346+343+340 1374 
2. Kurt Eirik Bekkevold ..346+341+340+341 1368

Baneavslutning
29 skyttere møtte til baneavslutningen. 

Som vanlig ble det skutt en 15-skudd med 
en innlagt lagskyting, hvor lagene var sam-
mensatt av skyttere fra både 200m og 100m.

Kl. 3-5 skytterne skjøt også om aksje i 
Vennskapspokalen. Både Helge Norberg og 
Nils Thomas Valand imponerte med å skyte 
149p. De hadde også likt antall innertiere og 
måtte ut i omskyting. Den vant Helge med 
99p mot Nils Thomas sine 97p. 

Jenny Aardalen ble best på 100m med 
feilfrie 150p.

I lagskytingen vant laget til Kurt Eirik 
Bekkevold og de andre på laget var Jenny, 
Amalie Mortensen Torbal (ASP), Morten 
Musiol (5), Stein Heggen (V55) og Vegard 
Ånneland (4).

Etter skyting var det samling inne i 
skytterhuset med servering og premieutdel-
ing. 

Vennskapspokalen
 1. Helge Norberg ...................149 e.o 
 2. Nils Thomas Valand ...........149 e.o 
 3. Kurt Eirik Bekkevold ..........148  
 4. Edvard Brendnes ...............144  
 5. Tore Johansen ...................143  
 6. Henrik Oppen ....................142  
 7. Vegard Ånneland ...............142  
 8. Morten Musiol ....................141  
 9. Fredrick Bjerke ..................141  
 10. Heidi Olsen Grimstad ......137 

Vandrekjede klasse 1
 1. Joakim Mortensen .............147

Åpningsfatene 2. avd
Kl 5.  1. Nils Thomas Valand ...........149 
 1. Helge Norberg ...................149 
 3. Kurt Eirik Bekkevold ..........148 
 4. Tore Johansen ...................143 
 5. Morten Musiol ....................141 
 6. Fredrick Bjerke ..................141
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Kl 4.  1. Henrik Oppen ....................142 
 2. Vegard Ånneland ...............142 
 3. Heidi Olsen Grimstad ........137
Kl. 3  1. Edvard Brendnes ...............144
Kl. 2 1. Knut Utne Hollund .............142 
 2. Christian Y. Sæther ............135
Kl. 1 Joakim Mortensen .................147
V55 1. Stein Heggen .....................148 
 2. Arne Grøtting .....................148 
 3. Arne Ånneland ...................145 
	 4.	Anne	Sofie	Grimstad..........136
V65 1. Nils Hovde .........................147
V73 1. Øyvind Mørk ......................147 
 2. Oddbjørn Nyhagen ............144
ASP Kasper Ambjør Nordby ..........137 
 Amalie Mortensen Torbal .......146 
 Bjørn Eric Olsen ....................146 
 Vetle Skagmo ........................142
R 1. Jonas Hofslund ..................142 
 2. Odin Skagmo .....................136 
 3. Stian Stafsberg Klyve ........133
ER 1. Sondre Ravnanger ............149
J 1. Jenny Aardalen ..................150

Åpningsfatene 1 + 2. avd
Kl. 5   1. Nils Thomas Valand ........147+149 296 
  2. Helge Norberg ................145+149 294 
  3. Fredrick Bjerke ...............144+141 285 
  4. Morten Musiol .................137+141 278
Kl. 4 1. Henrik Oppen .................145+142 287 
  2. Heidi-Iren O Grimstad.....145+137 282 
  3. Vegard Ånneland ............136+142 278
Kl. 3 1. Edvard Brendnes ............134+144 278
Kl. 2 1. Knut Utne Hollund ..........144+142 286 
  2. Christian Y. Sæther .........148+135 283
Kl. 1 Ingen deltok på begge avdelinger
V55 1. Arne Grøtting ..................148+148 296 
  2. Arne Ånneland ................142+145 287 
		 3-	Anne	Sofie	Grimstad ......145+136 281
V65 1. Nils Hovde ......................142+147 289
V73 1. Øivind Mørk ....................146+147 293 
 2. Oddbjørn Nyhagen .........138+144 282
R 1. Odin Skagmo ..................138+136 274
ER 1. Sondre Ravnanger .........145+149 294
J 1. Jenny Aardalen ...............147+150 297

Helge Norberg ledet baneavslutningen og han vant også Vennskapspokalen.



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 22. september 2014

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Baneavslutningen er unnagjort.
Vel møtt til innendørssesongen 

og husk Erterfesten!


