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Nok ett skytterår er unnagjort

Da har vi gjort unna skytteråret 2014. 
Det ble ett år med mange flotte prestasjoner 
og vi fikk mange nye tilskudd til Østrehis-
torien. I denne utgaven kan vi fortelle om 
store prestasjoner på 15m. Magnus Bjerke 
tok en meget sjelden “dobbel”, da han vant 
både Viken II 15m og Oslo Open. I tillegg 
har vi Arne Grøtting som vant V55 i Viken 
II 15m for tredje gang.

Vi var arrangør av Viken II 15m og 
Østrestevnet, som gikk samtidig som Oslo 
Open. Våre to arrangement hadde til sam-
men 1046 skyttere. Det betyr at vår 15m er 
en viktig stevnearena på høsten. Det er den 
selvsagt også for våre egne skyttere. Det 
trenes ivrig og vi har en fin ungdomsgruppe 
på gang. Under Oslo Open helgen deltok 
de på flere stevner og vi så mange lovende 
takter. 

Våre eldre skyttere er også aktive 
og det er ikke bare Magnus og Arne som 
skyter godt. Det er mange som har hevdet 
seg i teten i høstens stevner. Denne bredden 
har ikke vist seg i lagskytingene, av ulike 
årsaker. Akershusserien og Østlandscupen 
blir for øvrig ikke omtalt i denne utgaven. 
Vi kommer tilbake med en full oppsummer-
ing i neste års første nummer.

Høsten er også tid for generalforsam-
ling. Som vi kan lese av referatet lengre bak 
i denne utgaven, så ble det mye gjenvalg. 
Imidlertid aner vi at flere av “ja’ene” satt 
lengre inne denne gang. Det er verdt å 
merke seg når vi tar fatt på neste skytterår. 

Det er på sin plass å takke våre faste 
bidragsytere, Kurt Johannessen for sin faste 
artikkel – «Kuler og krutt», Eirik Ahdell for 
«Styreleder har ordet», Heidi Grimstad for 
bidrag fra ungdomsavdelingen og stadige 
leveranser av bilder. Lars Bugge har vært en 
god og høyst nødvendig korrekturleser og 
han er vår kontakt mot Allkopi.

Til slutt rettes en stor takk til alle lesere 
for et godt, stoffrikt skytterår, fra Sverre og 
Tore i redaksjonen.
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Styreleder
har ordet

 Hei igjen folkens.

Først må jeg benytte anledningen til å 
takke for tilliten og vervet som styreleder i 
Østre nok et år. Men jeg må være så ærlig 
og si at i år satt avgjørelsen litt lenger inne. 
Jeg merker at motivasjonen på nåværende 
tidspunkt ikke er like sterk som da jeg tok 
på meg vervet for første gang i 2008, men 
ting kan selvsagt endre seg. 

På hjemmebane har det også skjedd 
forandringer, og man finner ut at det er an-
dre ting i livet som er større enn skyting og 
livet på skytebanen. Likevel er det å være 
leder i et skytterlag i vår størrelse en stor 
jobb, og en jobb som skal utføres ordentlig 
og etter de retningslinjer laget har. 

Takket være at jeg har så mange flinke 
folk rundt meg i styret, som ofrer mye tid og 
krefter for lagets beste, bestemte jeg meg for 
å gå på et nytt år. Det er mange prosjekter 
i styret som har stor påvirkning på lagets 
fremtid, og mange brikker som skal legges 
på riktig plass. Dette er det også er arbeid 
det er viktig å ha kontinuitet i, og en jobb 
jeg og styret er godt inne i. Å komme en 
skritt nærmere en løsning på disse områdene, 
var også med på å prege avgjørelsen min i å 
fortsette. 

Siden sist har vi hatt en hektisk tid 
på Østre. I tillegg til trening og cupskyt-
inger, har vi arrangert de to kanskje største 
stevnene vi har, Viken II 15m og Østrestev-
net 15m. I forbindelse med Viken II ble det 
lenge diskutert om stevnet skulle flyttes til 

februar for 2015, men i skrivende stund ser 
det ut til at uke 46 forblir arrangementsuke. 
Men unntak av litt smårusk i det tekniske 
på finaledagen, ble stevnet nok en gang en 
stor suksess. Ikke bare arrangørmessig, men 
også sportslig. 

Magnus klinte til meg en kjempe serie 
i finalen, 100 poeng, og en sluttsum ingen 
klarte å matche. Å skyte 10’er på siste 
skuddet, må sies å være en bragd, i allefall 
om man tar utgangspunkt i klaffene på skyt-
terlua. De blafret godt da kommandoen gikk, 
men han beholdt roen og sikret seieren. Ek-
stra morsomt var det at han kopierte det hele 
på Oslo Open, og vant over de aller beste 
og mest erfarne skytterne i landet. Dette kan 
du selvsagt lese mer om lengre bak i dette 
nummeret.

Før jeg runder helt av vil jeg benytte 
anledningen til å takke Stein og Kurt som 
trer ut av styret. Begge har lagt ned mye 
jobb de årene de har vært med, både på 
skytebanen og ikke minst for feltskytingen. 
Håper de kan være behjelpelig også i frem-
tiden om behovet skulle være der. 

Samtidig ønskes Sverre velkommen 
tilbake, og Bjørnar velkommen som ny vara. 
Det er alltid hyggelig med nye fjes.

Tils lutt vil jeg bare runde av det hele 
med å ønske dere en riktig god og fredfull 
julefeiring, og et riktig godt nytt skyteår i 
2015.

Mvh
I
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Det merkeligste våpenet under 2. 
verdenskrig laget for militært bruk, ble 
konstruert i Amerika. Et ønske om en større 
leveranse av en “ett-skudds pistol til en lav 
kostnad”, var oppdraget fra Office of Strate-
gic Services (OSS). 

Leveransen var ment å skulle bli dis-
tribuert til gerilljaagrupper i okkuperte alli-
erte land. Resultatet ble en ett-skudds pistol 
kaliber .45, med en kraftig patron konstruert 
i 1911 for Colt Browning .45 automatpistol. 

Dette er den samme patronen som ble 
brukt i “Kongsberg Colten” M/ 1914, som 
for tiden hedres med en utstilling i anledn-
ing sin 100 års dag på Forvarsmuseet i Oslo. 
Produksjonen av pistolen falt på Inland  
Manufacturing Divisjon General Motors 
samt Guide Lamp Div. of G.M.

Pistolen ble laget av utstansete blik-
kdeler, punktsveiset til et 11 cm glatt boret 
løp. Sluttstykket er støpt i ett stykke 
med tennstempel og styrepinne. En 2 
mm stålplate med sikteskur løftes rett 
opp for at en patron kan settes rett inn 
i kammeret.  

Det finnes ingen utdrager for å 
fjerne hylsen fra kammeret. Konstruk-
tøren har ganske enkelt sendt med en 
rundpinne som stikkes inn i munnin-
gen, for så å skyve tomhylsen ut av 
kammeret. 

Skjeftet rommer 8 stk. løse 
patroner som hindres i å falle ut av en 
blikkplate skjøvet inn i et “svalehale” 
spor.

I følge U.S. våpenlitteratur ble det 
produsert 1 million pistoler i 1942. Pistolene 
ble med bruksanvisning og trepinne levert i 
en vanntett pakning til en pris av USD 2,10 
pr stk. 

Personlig tror jeg ikke det kan ha vært 
produsert 1 million pistoler. Det må være 
en ønske tenkning, eventuelt skrevet for å  

“romantisere” historien. Pistolen er rett og 
slett livsfarlig å fyre av pga. konstruksjon, 
materialbruk og den kraftige patronen. 

Jeg har kun sett 5-6 pistoler siden 
jeg begynte å samle på våpen i 1943. Min 
plomberte pistol nr. 193 kjøpte jeg for 40-50 
år siden på Hamar. Selger hadde selv kjøpt 
den plombert i Sverige.  Den ble kjøpt som 
en kuriositet, og flere ganger har jeg blitt 
spurt om jeg har laget den selv. Riktig nok 
var jeg innom faget da jeg valgte met-
allsløyd på framhaldsskolen i 1948.

Liberator, en uvanlig pistol fra 2. verdenskrig
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

Vi nærmer oss slutten på året og det er 
snart på tide med juleferie.

I løpet av de siste månedene har det 
ikke skjedd så veldig mye, men vi har 
gjennomført en pussekveld, arrangert ett op-
plæringskurs og det har vært mye aktivitet 
på trening. Vi har også noen ungdommer 
som har reist rundt og deltatt på åpne 
stevner.

 I skrivende stund er det fremdeles litt 
over en uke igjen med trening, og Østrestev-
net er i full gang.

Vi har hatt med oss en stor gjeng med 
ungdommer rundt på stevner denne helgen 
og totalt 11 ungdommer har deltatt. De har 
vært fordelt på alle klasser.

Flere har satt personlig rekord og til og 
med forbedret den på neste stevne. Ekstra 
gøy er det å se at ungdomsgruppen vår kan 
glede seg over andre sine resultater.

Ungdomsutvalget ønsker å takke alle 
som har stilt opp når vi har trengt det gjen-
nom året.

Vi ønsker å rette en stor takk til Odd-
bjørn Nyhagen, som alltid stiller opp på 
treninger og heier frem ungdommen på ste-
vner. Han er uvurderlig for ungdomsavdelin-
gen med det arbeidet han legger ned.

Vi ønsker også å takke Kjetil Aardalen 
med all hjelp i forbindelse med tilpassing 
av reimer, for alle våre nye rekrutter og 
aspiranter.

 Til slutt minner vi om at første trening 
etter jul blir mandag 05.01 og at overnat-
tingshelgen for Østreungdommen arrangeres 
09.01-10.01

 
God Jul og Godt Nytt År
Hilsen
Heidi, Bjørnar, Espen, Morten 
og Fredrik

Noen av våre ungdomsskyttere i aksjon i feltløypa i Ungdomsstevnet i Numedal.
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Sommer og høst er stort sett rolige perioder for Skilaget, men noen faste aktiviteter står på 
programmet. De siste årene har Høstmanøveren blitt arrangert på Østre. Høsten er også tid 
for dugnader.

Høstmanøveren
12 skyttere møtte til dyst om Høst-

manøveren. Det var gjennomgående bedre 
skyting enn i fjor, men med noen utradisjo-
nelle figurer, så var det ingen som klarte å 
skyte 30 treff. 

Tre skyttere skjøt 29 treff og Eirik 
Ahdell vant med suverent flest innertreff. 
Han hadde hele 20 og var 9 innertreff bedre 
enn Arne Grøtting. Vi legger også merke til 
at Sondre Ravnanger i kl. ER var med og 
kjempet i teten. Han endte på gode 28 treff.  

Innlagt i Høstmanøveren er pyra-
mideskytingen. En ti-delt skive med tieren 
i toppen. Arne Ånneland tok en klar seier 
med 47p. Arild Båheim fulgte nærmest med 
42p med en bom.

Opplegget var: Hold 1: Trafikklys - ligg 
(to treff i hver av fargene rød, gul og grønn), 
hold 2: Bilhjul - ligg (kun dekket var treff), 
hold 3: Pyramiden - ligg og hold 4/5: 1/6 og 
13/40 stripe - 6 kne og 6 ligg. Skytetidene 
var 60 sek og 2,5 min på dobbeltholdet.

Styrelederen selv, Eirik Ahdell ble årets vinner av Høstmanøveren.
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Høstmanøveren 
1. Eirik Ahdell (4) ............................29/20 
2. Arne Grøtting (V55) ...................29/11 
3. Tore Johansen (5) .....................29/9 
4. Kurt Eirik Bekkevold (5) .............28/19 
5. Arild Båheim (4) .........................28/10 
6. Sondre Ravnanger (ER) ............28/10 
7. Arne Ånneland (V55) .................27/16 
8. Stein Heggen (V55) ...................27/16 
9. Magnus Bjerke (5) .....................25/9 
10. Edvard Brendnes (3) ................22/11 
11. Jenny Aardalen (J) ...................21/11 
12. Anne-Lise Holstad (V55) ..........20/7

Pyramiden
1. Arne Ånneland (V55) .................47 
2. Arild Båheim (4) .........................42 
3. Tore Johansen (5) .....................41 
4. Arne Grøtting (V55) ...................38 
5. Stein Heggen (V55) ...................37 
6. Magnus Bjerke (5) .....................37 
7. Jenny Aardalen (J) .....................36 

8. Kurt Eirik Bekkevold (5) .............29 
9. Eirik Ahdell (4) ...........................24 
10. Sondre Ravnanger (ER) ..........19 
11. Anne-Lise Holstad (V55) ..........15 
12. Edvard Brendnes (3) ................14

Høstmanøveren - vinnere
2009 Arild Båheim  ...................29/8 
2010 Stein Heggen ...................29/5 
2011 Arne Grøtting ...................29/10 
2012 Stein Heggen ...................29/10 
2013 Sverre Brovoll ..................30/13 
2014 Eirik Ahdell .......................29/20 

Pyramiden - vinnere
2009 Fredrick Bjerke  ................43 
2010 Anne-Lise Holstad ...........46 
2011 Arne Grøtting ...................42 
2012 Magnus Bjerke .................49 
2013 Jenny Aardalen ................53 
2014 Arne Ånneland .................47

Arne Ånneland vant Pyramideskytingen med 5p 
margin ned til Arild Båheim.

Sondre Ravnanger yppet seg mot de erfarne skyt-
terne og var bare 1 treff etter 1. plassen.
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Dugnad på Sørum

Høstdugnaden på Sørum er viktig for 
Skilaget og nødvendig for gjennomføringen 
av vinterens skytinger. Avgående Skilag-
sleder Stein Heggen var på befaring før dug-
naden og basert på rapporten fikk påtrop-
pende Skilagsleder Sverre Brovoll planlagt 
dugnaden godt. Oppgavene var oppsett av 
nytt skivestativ på 300m, ny gangbro foran 
skivestativet på 350m, ny bro over bekken 
nedenfor 540 meter’n og den sedvanlige 
gjennomgangen av skiverammene. 

Dessverre så kan man si at oppslutnin-
gen om dugnaden er stabil. I år som i fjor 
var det seks som møtte opp. Nå var det for 
så vidt ingen stor overraskelse. Gruppen 
som skyter felt er ikke stor og det var flere 

gyldige forfall. I tillegg sammenfalt dug-
naden med dugnader på 15m, som krevde en 
del ekstra denne høsten. 

Nå betydde oppmøtet lite for dugnaden. 
Det var en dreven dugnadsgjeng som møtte 
opp. Med gode forberedelser, ble det meste 
unnagjort på gode tre timer. 

Ellers kunne gjengen observere at 
Sørum skytterlag er i ferd med å lage bane 
for skyting på løpende elg. Skiverammene 
mellom 100m og 300m vil komme i ned-
slagsfeltet til denne banen, med fare for å bli 
skutt i stykker. Hva det vil bety for fremti-
dig skyting er usikkert, men alt er i hvert fall 
klart til vinterens skyting.

Nyvlgt Skilagsleder Sverre Brovoll er i gang med 
å få opp ett nytt skivestativ på 300m.

Henrik Oppen vurderer hvilken skiver som skal 
settes på skiverammen.
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Kurt Eirik Bekkevold (t.v) og Eirik Kristiansen ordner ny bro, så det er mulig å komme frem til skivene 
på 540m.

Sverre Brovoll (t.v) og Kurt Eirik Bekkevold diskuterer skivevalg. I bakgrunnen er Eirik Kristiansen på 
vei ut døra med gammel papp og skiver.
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Dugnad 15m
15m-banen er flittig i bruk og når vi i 

tillegg er arrangør av store stevner, så må 
det dugnader til for å holde alt i orden. Hver 
høst tas det en runde i hallen hvor det ryd-
des, vaskes og skivene sjekkes. I år var det 
Heidi Grimstad som organiserte dugnaden 
og med godt oppmøtet ble resultatet bra.

I tillegg ble det gjennomført en oppgra-
dering av IT-anlegget. Vi har hatt problemer 
med anlegget over tid. De har ikke vært til 
hinder for skyting og arrangement av ste-

vner, men har skapt en del irritasjon. Styret 
var klare på at slik kan vi ikke ha det og det 
ble bevilget penger til oppgradering. Som en 
del av oppgraderingen ble det også bestemt 
å ordne visning i garderoben og montere en 
ekstra projektor for resultatvisning inne i 
kafeteriaen. 

Per Arve Strømstad organiserte arbeidet, 
og med god hjelp av Bjarne Muri, Nils 
Thomas Valand og Sverre Brovoll, fikk de 
alt på plass i tide til Viken II-mesterskapet.

Det ble satt inn nye lysrør i 15m hallen. F.v Håvard Skagmo, Odin Skagmo, Aamalie Mortensen Torbal, 
Joakim Mortensen og bakerst Morten Musiol.
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Det var full gjennomgang av skivene, de ble rengjort og alt av papp og plater ble byttet. F.v sees Morten 
Musiol, Bjørn Christian Olsen, pappa Hofslund og Arild Båheim.

Oddbjørn Nyhagen i gang med å rulle opp gummibånd.
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IT-gjengen som sto for installete datautstyret f.v Sverre Brovoll, Bjarne Muri (sittende) og Per Arve 
Strømstad.

Nils Thomas Valand sto bak den mer praktiske jobbingen og satte blant annet opp nye skjermer i gard-
eroben. Da har vi resultat- og live-visning der også.
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Viken II 15m, Oslo Østre
Årets Viken II-stevne var det syvende 

i rekken, hvis vi teller med det uoffisielle 
stevnet i 2008. Vi er fortsatt eneste arrangør. 
Det er rett og slett mangel på baner med god 
nok kapasitet.

Stevnet gled godt unna, inkludert den 
krevende finaledagen. Riktignok var det 
noen utfordringer med resultatoppdater-
ingene under de første finalelagene, men 
det gikk seg til og stevnet ble avsluttet iht. 
timeplanen. 

Deltagerantallet gikk noe ned fra 
fjorårets 407 skyttere, til 392. Østres del-
takelse gikk noe opp. I fjor hadde vi med 34 
skyttere – i år var antallet 39.

Mange kl. 3-5 skyttere i tetkampen
Vi har ofte gjort det bra i dette mester-

skapet. Bl.a. vant Nils Thomas Valand kl. 
3-5 i fjor. I år fikk han ikke det helt til, men 

det ble tidlig tydelig at vi har en stor gjeng 
skyttere som kan gjøre det godt. 

Endre Hagelund kom til oss i høst fra 
Klepp skytterlag og allerede første skytedag 
markerte han seg godt med å skyte 247p. 
Det viste seg å holde til skive 1 i «Konge-
laget». 

Ytterligere to skyttere skjøt 247p, og en 
av dem var Marianne Berger. Hennes favor-
itt program på 15m er 25-skudds program-
met med kun kne og stå, men hun behersket 
tydeligvis også dette programmet, nemlig 
25-skudds utendørsprogrammet. 

Det var hele 10 skyttere som skjøt 246p 
og blant dem ytterligere to Østreskyttere. 
Best rangert ble Kurt Eirik Bekkevold, som 
kanskje overrasket noe. Kurt hadde flest in-
nertiere av alle i kl. 3-5 med 14.  Den andre 
var, kanskje mer oppskriftsmessig, Magnus 
Bjerke. 

Magnus Bjerke med alle trofeene han vant. For seieren i kl. 3-5 fikk han både ett trofe og aksje i en 
vandrepremie. I tillegg vant han trofeet som beste skytter 20 år og yndre. 
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De som i praksis skulle gjøre opp om 
pallplassene var disse 13 skytterne med 
247p eller 246p, hvorav hele fire av våre.

Spennende finale
Finalen ble utrolig spennende og det 

var topp underholdning helt frem til siste 
skudd var anvist.

Finalen startet med en femskuddsserie 
knestående. Både Endre og Marianne tapte 
2p på serien og mistet tetposisjonene, men 
de var kun 1p bak en tetgruppe på seks skyt-
tere. I den tetgruppen lå Kurt og Magnus, 
som begge skjøt 50p. 

Magnus Bjerke imponerte i finalen
Resten av finaleprogrammet var fem 

enkle ståskudd, med anvisning etter hvert 
skudd. Etter første ståskudd var tetgruppen 
redusert til tre skyttere. Magnus holdt po-
sisjonen, mens Kurt ble en del av en gruppe 
på fem skyttere som lå 1p etter teten. I den 
gruppen lå også Endre og Marianne.

Etter andre ståskudd ble tetgruppen 
redusert til to skyttere og Magnus holdt 

fortsatt koken. Gruppen som fulgte 1p etter 
teten var nå redusert til fire skyttere. Endre 
og Marianne var fortsatt med, mens Kurt 
sakket videre av og han kom heller ikke 
tilbake.

Det tredje ståskuddet reduserte teten til 
kun én skytter, nemlig Magnus. Han hadde 
nå fem skyttere halsende kun 1p bak seg. 
Der fant vi fortsatt Endre og Marianne, som 
i likhet med Magnus, kun hadde skutt tiere 
på stå.

Som enslig skytter i tet fortsatte Mag-
nus, tilsynelatende ubesværet, å imponere. 
Han skjøt en ny tier på det fjerde ståskuddet. 
Gruppen som lå poenget bak Magnus var nå 
redusert til tre skyttere. Endre var en av de 
to som slapp taket, da han omsider måtte ut 
i nieren. Marianne holdt tieren og for henne 
var dette også en kamp om å bli beste dame, 
da trekløveret bestod av to kvinner og en 
mann.

Det siste skuddet ble anvist for én skyt-
ter av gangen – «dårligste» først. Vi kunne 
se at Kurt fullførte ståskuddene med kun 
niere og bli nr. 12 med 341p. Endre måtte 

Marianne Berger vant trofeet som gikk til beste 
kvinnelige skytter.

Endre Hegelund var lenge med i tetkampen og 
vant klassemedaljen i kl. 4.
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også ut i nieren på sisteskuddet og endte 
på 343p. Det ga og 6. plass i kl. 3-5. Han 
var ikke helt fornøyd, siden han var så nær. 
Det viste seg at han med tier ville kommet 
på pallen og blitt nr. 3. Han kan likevel se 
tilbake på en flott prestasjon og han vant 
klassemedaljen i kl. 4 med solid margin.

Marianne var nest siste skytter som 
fikk anvist. For henne ville en innertier gi 
ledelse, med tier ville hun være likt med 
storfavoritten Simon K. Clausen (Høland/
Bjørkelangen). Med nier ville pallplassen 
sannsynligvis ryke, men med åtter eller be-
dre ville hun likevel sikre seg tittelen «beste 
dame». Marianne er god på dette og kunne 
ikke helt skjule skuffelsen da det ble en nier. 
Hun ble nr. 4 til slutt og beste dame. 

Til slutt sto Magnus igjen. Han hadde 
1p til gode på Clausen, men med sine mange 
innertiere kunne han tillate seg å skyte en 
nier og likevel bli mester. Magnus kunne 
også vinne tittelen til «Beste skytter 20 år 
eller yngre». Akkurat dette knyttet det seg 
ikke store spenningen til denne dagen, med 
den formen Magnus viste. Han hadde en 
ledelse på hele 6p, som han ikke hadde noen 
planer om å gi fra seg. 

Avgjørelsen
Speaker Eirik Ahdell redegjorde for 

alle fakta og forutsetninger før anvisningen 
av Magnus’ siste skudd. Da anvisningen 
kom, kunne vi konstatere at Magnus feide 
all tvil til side – det siste skuddet satt også 
i tieren. 

Dermed skjøt Magnus 100p i finalen, 
som eneste skytter. En meget imponerende 
prestasjon av Magnus. I DFS-sammenheng 
er det sjeldent at det skytes enkeltskudd 
stående i finaler. Når det gjelder mesterskap, 
så er det kun dette stevnet som har det i 
programmet. De som har skutt enkeltskudd 
i avgjørende situasjoner vet at det er noe av 
det mest krevende en skytter kommer ut for. 
Dette finaleprogrammet ble innført fra og 
med stevnet i 2010 og dette var andre gang 

en skytter i kl. 3-5 preseterte 100p i finalen.  
Det sier mye om kvaliteten på det Magnus 
leverte denne søndagen. 

Øvrige klasseførte skyttere
Eller i klasse 3-5 hadde vi ytterligere 

en finalist i Tore Johansen. Han skjøt sitt 
beste innendørs resultat på årevis med 244p. 
Finaleprogrammet er et stykke ned på hans 
favorittliste, så han tok det ikke tungt da det 
ble 93p. 

I kl. 3 var en fersk Østreskytter med i 
teten. Geir Roger Bjerkan meldte overgang 
til oss fra Nittedal, tidligere i høst. Han skjøt 
gode 238p og ble nr. 3 innledningsvis. Vi 
kjenner ikke årsaken, men han møtte ikke til 
finalen i kl. 3. Vi fikk en standardpremie til 
i klassen. Den tok matchspesialisten Jørgen 
Elstad med å bli nr. 8 med 237p.

Det ble også standardpremie på oss i 
kl. 2. Ikke overraskende så var det Christian 
Ytterhaug Sæther som ble vår beste kl. 2 
skytter. Han skjøt 241p og ble nr. 10.

Vi hadde med én skytter i kl. 1 og det 
debutanten Erik Svartås Pedersen. Han skjøt 
209p og ble nr. 26.

Geir Roger Bjerke skjøt godt i kl. 3 og ble nr. 3 
innledningsvis.
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Meget god innsats i V55
På forhånd hadde vi regnet med at våre 

sjanser var best i V55, hvor vi hadde med 
både et par storfavoritter og noen outsidere. 
De skuffet heller ikke. Innledende skyting 
sikret V55-skytterne våre to finaleplasser og 
fire av fem tok standardpremie. 

De to finalistene var, en av forhånds-
favorittene, Arne Grøtting og outsideren 
Arild Båheim. Sistnevnte hadde vist tenner 
med resultater 1-2p bak vinneren i flere 
åpne stevner i ukene før Viken II. Grunnet 
deltagerantallet omfattet finalefeltet kun fire 
skyttere, og det var jevnt. Arne hadde 247p 
og med det en ledelse på 1p på Arild og to 
andre skyttere. 

Arne Grøtting vant V55
Det ble en hard kamp om seieren. V55 

åpnet med en femskuddsserie liggende. 
Arne, Arild og Harald Buer (Spydeberg) 
skjøt 50p, mens fjerdemann falt av med sine 
48p.

Etter liggendeserien skulle det skytes 
fem enkeltskudd knestående. Det begynte 
litt trått for våre. På de to første skuddene 
ble det to niere på Arne. Arild skjøt 8’er og 
så en 9’er, mens Buer kun tapte 1p. Med 
dette var Arild i praksis ute av tetkampen, 
mens Arne hadde tapt sitt forsprang til Buer, 
men ledet fortsatt når vi talte innertiere. 

På det tredje skuddet skjøt alle tre tier 
og stillingen forble uendret. På det fjerde 
ble det nier på Buer, mens våre skjøt tier.

Nå hadde Arne et godt grep om tittelen 
og kunne klare seg med en nier på det siste 
skuddet. Det siste skuddet ble anvist enkelt-
vis, og Arild fikk anvist først av de tre. Det 
ble en tier og han øynet håpet om å kapre 
2. plassen, men Buer fikk en tier og dermed 
ble det 3. plass på Arild. Arne kunne som 
nevnt klare seg med en nier og nier ble det.

Dermed kunne Arne notere seg for en 
ny V55-medalje i VIken II 15m. Han har 
nå seks stykker, hvorav tre er for seier. Det 
er ikke mye tvil om at Arne også er dette 

mesterskapets store V55-skytter, slik som 
vi kan si for Viken II på bane og Landsskyt-
terstevnet.

Ungdommene
Syv av våre ungdomsskyttere deltok. 

De fordelte seg med fem i R, en i ER og en i 
J. Når det gjaldt premier, så måtte vi først og 
fremst sette vår lit til de to eldste. Vår junior, 
Jenny Aardalen fokuserer hovedsakelig på 
NSF-skyting, men hun er ofte god i mester-
skap. Hun skjøt godt, men det ble poengtap 
hele veien og hun endte på 244p. Det holdt 
ikke til finale, men det ble standardpremie.

Sondre Ravnanger i ER hadde et par 
flotte resultat bak seg og han hadde håp 
om en finaleplass. Derfor var det en svært 
skuffet Sondre som gikk av standplass etter 
å ha skutt 242p. Det er slike små slag som 

På grunn av noe stress på finaledagen fikk ikke 
Østre Postens fotograf avbildet Arne Grøtting. 
Men det skal ikke mye leting til i arkivene før 
man finner Arne avbildet med en Viken-medalje. 
Her er han med den fra seieren i år på banen.
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kommer, og det er bare å stå på videre.
Våre fem skyttere i R var: Stian Stafs-

berg Klyve, Odin Skagmo, Emma Trapper 
Pedersen, Jonas Hofslund, Tobias M. Torbal. 
De er ganske ferske i en slik sammenheng, 
men alle gjennomførte godt. Stian ble best 
med 237p.

Veteranene
I de eldste veteranklassene hadde vi 

med Nils Hovde i V65 og Oddbjørn Nyha-
gen og Øivind Mørk i V73. Ingen av dem 
var spesielt fornøyd med skytingen. Både 
Øivind og Oddbjørn skjøt 244p, mens det 
ble 241p på Nils.

Samlagsskyting
I samlagsskytingen var vi godt repre-

sentert. Vi hadde et rent Østre-lag både i 
kl. 3-5 og blant veteranene. I tillegg skjøt 
Sondre og Jenny på ungdomslaget.

Veteranene gjorde det best med å bli 
nr. 2. De var 2p etter vinnerlaget. Seniorene 
fikk en treg start, men kom seg noe etterh-
vert. Også de endte 2p bak vinnerlaget, på 
en 3. plass. Det er ikke mange å velge i når 
ungdomslaget skal tas ut, men det er viktig 
å stille lag. Da bryr vi oss mindre om at det 
ble en klar sisteplass.

Oppsummert
Våre 39 skyttere tok 3 medaljer, 13 

standardpremier og 8 finaleplasser. Det siste 
er fem færre enn i fjor, ellers kopierte vi 
fjoråret. Med noen trofeer i tillegg, samt to 
mestere blant medaljevinnerne, kan vi ikke 
si annet at det var et meget godt mesterskap 
for oss. 

Litt ubeskjedent kan vi si at vi også fikk 
sving på gjennomføringen av finaledagen, 
tross noe småkrøll innledningsvis.

Våre fem rekrutter. F.v Stian Stafsberg Klyve, Emma Trapper Pedersen, Odin Skagmo, Tobias Mortens-
en Torbal og Jonas Hofslund. Bak sees Espen Madsen, som var standplasskontrollør.
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Mesterskap
Kl. 3-5 1. Magnus Bjerke .............346 14* Gylt 
 4. Marianne Berger ...........344 12* 
 6. Endre Hagelund ...........343 17* 
 12. Kurt Eirik Bekkevold ...341 15* 
 25. Tore Johansen ............337 8*
Beste dame 
 1. Marianne Berger ...........344 12*
Best 20 år eller yngre 
 1. Magnus Bjerke .............346 14*
V55 1. Arne Grøtting ................344 17* Gylt 
 3. Arild Båheim .................343 16*
Kl. 4 1. Endre Hagelund ...........343 17* Sølv
Kvalifisert – ikke møtt: 
Kl. 3: Geir Roger Bjerkan

Hovedskyting
Kl. 5 1. Marianne Berger .............247 Std.pr 
 3. Kurt Eirik Bekkevold .......246 Std.pr 
 6. Magnus Bjerke ...............246 Std.pr 
 18. Tore Johansen ..............244 Std.pr 
 30. Helge Norberg ..............242 
 30. Per Arve Strømstad ......242 
 34. Lars Bugge ...................241 
 36. Nils Thomas Valand .....241 
 43. Sverre Brovoll ...............240 
 47. Eirik Ahdell ....................240 
 49. Bjarne Muri ...................240 
 50. Morten Musiol ...............239 
 57. Fredrick Bjerke .............233 
Kl. 4 1. Endre Hagelund .............247 Std.pr 
 32. Vegard Ånneland ..........234 
 34. Heidi Olsen Grimstad ...233
Kl. 3 3. Geir Roger Bjerkan .........238 Std.pr 
 8. Jørgen B. Elstad .............237 Std.pr 
 12. Edvard Brendnes ..........233
Kl. 2 10. Christian Y. Sæther ......241 Std.pr 
 16. Fredrik Holtmoen ..........240 
 19. Bjørnar Sæther .............238 
 25. Johanne Sofie Berg ......236
Kl. 1 26. Erik Svartås Pedersen ..209
V55 1. Arne Grøtting ..................247 Std.pr

 2. Arild Båheim ...................246 Std.pr 
 5. Stein Heggen ..................244 Std.pr 
 6. Arne Ånneland ................243 Std.pr 
 10. Anne Sofie Grimstad ....241
R 35. Stian Stafsberg Klyve ...237 
 37. Odin Skagmo ................236 
 42. Emma T. Pedersen .......233 
 45. Jonas Hofslund .............230 
 53. Tobias M. Torbal ...........227
ER 28. Sondre Ravnanger .......242 
J 12. Jenny Aardalen.............244 Std.pr
V65 16. Nils Hovde ....................241 
V73 7. Øivind Mørk ....................244 
 9. Oddbjørn Nyhagen .........244

Samlagsskyting

Kl. 3-5  3. Oslo .....................380 (12*)
Kurt Eirik Bekkevold 91, Endre Hagelund 96,   
Magnus Bjerke 96 og Marianne Berger 97 
Veteran  2. Oslo  ....................390 (9*) 
Øivind Mørk 97, Oddbjørn Nyhagen 98, Arild 
Båheim 96 og Arne Grøtting 99
Ungdom 5. Oslo .....................379 (7*)  
Jonas Siksjø Streitlien (Nordstrand - ER) 95, 
Sondre Ravnanger (ER) 99, Jørgen Otelius Tovik 
(Skarpskytten - J) 87 og Jenny Aardalen (J) 98

Sondre Ravnanger var svært skuffet etter 25-
skudden, men han fikk igjen vist seg som en god 
samlagsskytter og ble best på laget.
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Knut Hollund (t.v) er meget klar for å ta fatt på oppgaven som standplassleder. Oddbjørn Nyhagen er 
noe mer avslappet til oppgaven som standplasskontrollør.

Eirik Ahdell gjorde en stor jobb som speaker under finaledagen. Han fikk også velfortjent ros fra Viken 
II kretsens leder Jan Håkon Hensel, som lot seg imponerende over oversikten og den feilfrie fremleg-
gingen av resultater og statusoppdateringer. Siden alle tar med seg innertierne fra innledende skyting, 
blir det ekstra krevende å holde oversikten.
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Magnus Bjerke vant Oslo Open
Nordstrands Oslo Open samlet 938 

skyttere. Det var ny deltagerrekord og pres-
tisjen til stevnet er tilsvarende stor. Da er det 
meget imponerende at Magnus vant stevnet.

Magnus var en ni skyttere som skjøt 
247p innledningsvis. Tre skyttere hadde 
248p og i tet lå Esten Skårild (Jondalen), 
som den eneste med 249p.

Finaleprogrammet var ti enkeltskudd 
stående og Magnus imponerte stort. Han 
var den eneste som skjøt 100p. Tier for tier 
tok han både igjen forspranget og la de 
andre bak seg. Skårild var den som holdt 
følge lengst, men da han måtte ut i nieren 
på det åttende skuddet, var Magnus alene i 
tet. Tydeligvis lot Magnus seg ikke påvirke 
nevneverdig av det økte presset og fullførte 
i samme stil. Dermed tok han en 
relativt klar seier med 2p ned til 
neste skytter. 

I forrige artikkel beskrev vi 
hvordan Magnus vant Viken II 
15m, med å være den  som skjøt 
100 i finalen. Uten tvil kan vi si 
at Magnus er høstens store 15m 
skytter!!!

Jens-Kristian Larsen var 
også kvalifisert for finalen med 
247p, men han kunne ikke stille. 
Jørgen B. Elstad, som ble nr. 2 i 
fjor, var svært nær en finale. Han 
ble nr. 18 med 246p og 10 in-
nertiere. Siste finaleplass gikk på 
246p og 13 innertiere. 

Jørgen ble forøvrig beste 3. 
klassing. Edvard Brendnes skjøt 
også bra i kl. 3 og ble nr. 9 med 
238p. 

Tilbake til kl. 3-5, så skjøt 
Helge Norberg 245p og ble nr. 
39. Lars Bugge skjøt 244p og ble 
nr. 55. I V55 ble Anne Grimstad 
vår beste. Hun skjøt 245p og 

ble nr. 16. I samme klasse skjøt Anne-Lise 
Holstad 243p og ble nr. 26. 

I kl. 2 var Christian Ytterhaug Sæther 
svært nær pallen. Han ble nr. 4 med 247p. 
Joakim Mortensen var like nær pallen i kl. 
1. Han skjøt 246p. I V65 fikk Nils Hovde 
opp et flott resultat, da han skjøt 248p og 
ble nr. 5. 

Blant ungdommene ble Jenny Aardalen 
nr. 24 i J med 247p. Sondre Ravnanger skjøt 
240 og ble nr. 77. I R hadde vi med fem 
skyttere. Emma Trapper Pedersen ble best 
med 243p og 39. plass. Tobias Mortensen 
Torbal skjøt 242p og ble nr. 54. Blant de 
andre tre var det mye god skyting og vi ser 
at vi har en rekruttgruppe som er i en fin 
utvikling

Magnus Bjerke med medalje og pokal for seieren i Oslo Open. 
Bildet er lånt fra Nordstrands hjemmeside.
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Vårt eget Østrestevne er en viktig del av 
“Oslo Open - helgen”. Vi satte ny deltager-
rekord med 654 deltagere. Det var stort sett 
fullt alle dagene, med unntak av onsdag og 
de siste lagene på søndag. På lørdag arrang-
erte vi 17 lag og meget spesielt, så var det 
kun en plass som ikke var besatt.

Dette stevnet var en god test på oppgra-
deringen av dataanlegget og det fungerte 
mye bedre enn i fjor. Dermed gled arrange-
mentet godt unna.

Nils Thomas Valand ble vår beste i 
kl. 3-5. Han skjøt 347p og ble nr. 9. Jens-
Kristian Larsen skjøt også 347p og han ble 
nr. 10. Per Arve Strømstad skjøt også meget 
godt med 346p. Det ga 23. plass. Kurt Eirik 
Bekkevold ble nr. 28 med 345p og Magnus 
Bjerke nr. 42 med 344p.

I V55 hadde vi fire jevne skyttere som 
skjøt 340p eller 339p. Best av de ble Anne 
Grimstad. Av våre V65 og V73 skyttere 
gjorde Oddbjørn Nyhagen det best med 
342p og 6. plass i V73. Bjørn Tore Monsrud 
tok en god 3. plass i kl 2 med 344p. Jenny 
Aardalen ble vår beste ungdomsskytter med 
344p og 16. plass i kl. J.

50m Alfhallen
Det var flere store stevner denne helgen 

og Høland/Bjørkelangen og Kisen arrang-
erte et DFS 50m stevne i Alfhallen. Dette 
stevnet hadde 576 deltagere. 

De hadde også en superfinale med 10 
enkeltskudd stående. I denne finalen telte 
også desimalene. De ti beste var kvalifisert 
og vi hadde med to skyttere. Nils Thomas 
Valand var nestbeste skytter etter 25-skud-
den med 248p og Bjarne Muri var syvende 
beste skytter med 247p. 

I finalen begynte Nils Thomas noe tregt 
med fire strake 9’ere, men så fant han flyten 
og avsluttet med seks 10’ere. Han nærmet 

seg teten, men misset pallen med noen få 
fattige tideler. Uansett så var 4. plass en flott 
prestasjon. Bjarne fikk ikke helt draget på 
finalen og var ute av kampen etter par skudd, 
men finale er alltid moro.

Endre Hagelund var svært nær finale-
plass. Han skjøt også 247p, men hadde ikke 
nok innertiere og ble nr. 12 i kl. 3-5.

Asker
Asker sitt stevne var det fjerde store 

denne helgen og det hadde 411 deltagere. 
Magnus Bjerke slo til også i dette stevnet 
og han skjøt 249p. Det ga 2. plass i kl. 3-5. 
Endre Hagelund ble nr. 4 med 247p. Jørgen 
B. Elstad skjøt 245p og ble nr. 11. Helge 
Norberg skjøt 244p og ble nr. 21.

Fra de andre klassene nevner vi at 
Christian Ytterhaug Sæther vant kl. 2 med 
245p. Joakim Mortensen ble nr. 2 i kl. 1 med 
246p. I R perset Emma Trapper Pedersen 
med 246p og hun ble nr. 15. Stian Klafsberg 
Klyve skjøt 242p og ble nr. 24.

Denne helgen er utvilsomt blitt en 
viktig begivenhet i DFS. De fire omtalte 
stevnene samlet tilsammen 2579 deltagere. 
Det var deltagere fra alle landsdelene. Nå 
skjøt selvfølgelig de fleste flere stevner, men 
på den andre siden så kunne antallet vært 
høyere, med bedre kapasitet på banene.

For vår del må vi vurdere om vi skal 
gjøre noe for å øke antall lag, f.eks med å 
starte stevnet på tirsdag. Med denne store 
interessen fra Skytternorge så har vi i prak-
sis en forpliktelse til å stille opp og gjøre 
vårt ytterste. Men det er også moro å være 
endel av dette og stevnet gir gode inntekter.

Våre resultater var meget gode denne 
helgen. De ble spredd over flere klasser og 
dette er nok vår beste “Oslo Open - helg”. 

Østrestevnet 15m
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Vinterens portrett - Øivind Mørk 

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Jeg var 26 år.

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre skytterlag?
Jeg var i Rifleringen, ble kjent med folket 
og flyttet.

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Ca 2700 6,5 og ca. 1000 cal. 22.

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Hvem har ikke det?

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Det må bli Østre.

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Fotball, ski og skøyter.

Hva slags musikk hører du på?
Det meste, bare det ikke blir for klassisk.

Hva er din favoritt mat?
Er vel altetende, men suppe er veldig godt.

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
Det må bli kona.

Hva er ditt beste LS-minne?
Målselv 1986 med kongelag og medalje, 
samt 1992 i Bergen, med stjerne og 
Normapokalen. Det er også stort med lag-
skyting og medaljer.

Øivind Mørk er velkjent i Østre og for de 
aller fleste så har Øivind alltid vært her. I “hvem er 
hvem i Oslo Østre” fyller hans merittliste nesten 
en hel side. De første nedtegnelsene kom i 1972 
og siden har han fylt på år for år. Det blir for mye 
å oppsummere alt, men de viktigste er LS-prestas-
joner som kongelag og Normapokal.

Øivind har også en lang liste med verv, som 
inkluderer en lang periode i styret fra 1984 til 
2003. De siste fire årene var han leder.

Det å stille opp på dugnader og stevnear-
rangementer er en selvfølge for Øivind. Han er en 
som nesten blir fornærmet hvis han ikke blir spurt. 

Nær sagt selvfølgelig er han æresmedlem og 
innehaver av lagets hederstegn. 
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Erterfesten
Årets Erterfest gikk etter tradisjonelt 

mønster, fra Kongens skål og avsynging av 
nasjonalsangen, til de siste forlot lokalet 
i 2-3 tiden. 38 feststemte møtte. Vi hadde 
ønsket oss noen flere, men det er også en del 
andre aktiviteter som foregår på denne tiden.

Etter at middagen var avsluttet fikk 
Eirik Ahdell ordet på vegne av Ordenskol-
legiet og han tildelte Lars Bugge lagets 
hederstegn.

Tildelingen av lagets hederstegn til Lars 
Bugge ble tatt godt i mot av forsamlingen 
og foregikk til stående applaus. Ordenskol-
legiets begrunnelse var først og fremst Lars 
sin innsats som kasserer. Et verv han, meget 
spesielt, omtrent ble valt til før han ble 
medlem. I alle de syv årene han har vært 

kasserer, så har laget hatt full kontroll med 
økonomien. Generalforsamlingene har fått 
oversiktlige regnskap og budsjett presentert, 
og har også fått disse forklart på en god og 
grundig måte. Styret har til enhver tid vist 
hva status er. 

Arbeidet som kasserer i Østre er nok 
mer omfattende enn i mange andre lag. Lars 
er også sentral i å forvalte lagets eiendeler 
på en god måte. I tillegg er Lars en organ-
isator av cuplag, fellesturer og ikke minst 
overnatting ifbm landsskytterstevnet. Lars 
er også den som representerer Østre oftest 
på stevner rundt omkring. Det gjør han med 
et tresifret antall stevner i året. Han er også 
en god ressurs for Østre Posten. Ordenskol-
legiets begrunnelse avsluttet med at Lars 

På vegne av Ordenskollegiet tildelte styreleder Eirik Ahdell (t.v) lagets Hederstegn til Lars Bugge.
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Oppstilling før det ønskes velkommen til bords.

er en meget engasjert og langt i fra en stille 
deltager i debatten om både Østres og skyt-
tersportens ve og vel.

Dette var helt klart en velfortjent tildel-
ing og vi gratulerer Lars!!

Av talene så fikk vi en minneverdig 
Damenes tale av Helge Norberg. Det var 

Sverre Brovoll som hadde vunnet retten til 
denne talen, men i sitt fravær hadde han 
fått Helge som erstatter. Helges tale drodlet 
rundt de dametypene en kan treffe på skyte-
banen, og som Sverres stand-in, tok han den 
selvsagt på sørlandsk.
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Årets vinner av Damenes pokal var Sverre 
Brovoll. Han kunne stille, men skrev talen og fikk 
Helge Norberg til å fremføre den.

Ellers av taler var det gammel kjen-
ning som holdt Erterkongens tale. Stein 
Heggen har hatt den æren før. Årets seier 
var hans sjette i skytingen om Erterkongens 
vandrekjede.

Dameklubben ble formelt nedlagt i år, 
men vi fikk likevel Herrenes tale. Jeanette 
Halvorsen, som forøvrig ikke har noen his-
torie fra Dameklubben, tok den utfordringen.

Etter at middagen var unnagjort var det 
premieutdeling. En del vinnere var ikke til 
stede, men de aller fleste premiene ble delt 
ut.

Den mer uformelle delen av Erterfesten 
ble innledet med kaffe og kaker, før det ble 
spilt opp til dans fra et musikkanlegg. Det 
siste var ikke den eldre garde helt fornøyd 
med, de hadde gjerne sett at det var en 
musiker tilstede.

Et stykke over midnatt ble det hele 
avrundet da de siste forlot lokalene. 

Herrenes tale har vært til og fra i de siste års 
Ertterfester, men i år var talen på programmet og 
taleren var Jeanette Halvorsen.

Stein Heggen holdt Erterkongens tale for sjette 
gang.
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Skilagets premievinnere var en mer eksklusiv gjeng.

En god samling med vinnere av Hovedlagets ulike premier.
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Protokoll
Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag, 

Hovedlaget og Skilaget, 06.11.2014

Åpning
Lagets 127. ordinære Generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler.
Styreleder Eirik Ahdell åpnet Generalforsamlingen, 28 stemmeberettigede medlemmer 
hadde møtt frem.

Godkjenning av innkalling og agenda
Det var ingen bemerkning til innkalling og forslag til agenda. 
Bekjentgjøring og innkalling til Generalforsamling var gjort i henhold til lagets lover og 
møtet ble satt kl. 19.11.

Valg av representanter til å undertegne protokollen
Øivind Enggrav og Anne-Lise Hovde Holstad ble valgt til å undertegne protokollen.

Etter åpning av møtet holdt Eirik Ahdell minneord for Anders Skafløtten og det ble holdt ett 
minutts stillhet. 

Agenda
1. Årsberetning
2. Regnskap 2014
3. Forslag fra styret: Grav 100m
4. Medlemskontingent
5. Budsjett 2015
6. Valg 

1. Årsberetning
Sekretær Tore Johansen, leste opp årsberetningen. Med noen små bemerkninger ble årsberet-
ningen godkjent ved akklamasjon.

2. Regnskap
Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2014. 
Driftsregnskapet viser er et årsresultat med underskudd på kr. 280 432,32 mot et budsjettert 
underskudd på kr. 1 242 500,00. Hovedårsaken til differansen er at bygging av ny lagerbygg 
ikke ble gjennomført som planlagt. Regnskapet viste en positiv kontantstrøm på 
kr. 259 847,68.
Revisor Nils Hovde leste opp revisjonsberetningen, og anbefalte regnskapet godkjent.
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2014 ved akklamasjon.
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3. Lagerbygg
Styrets forslag:
I forbindelse med ny løsning for skiver på 100 meter ble det på dugnad utført fundamenter-
ingsarbeider. Fundamenteringen ble utført på en enkel måte. Pga frost oppstår det telehiv, og 
skjevheter i fundamentene. Dette medfører problemer med å åpne / lukke skivene.
Styret ønsker å utbedre fundamenteringen.
Arbeidene består i grove trekk av følgende:
 -demontering delvis av eksisterende hydraulikk
 -graving, fjerning av masser, inkl. drenering til bekk
 -oppfylling med nye masser
 -isolasjon, for å hindre frost i grunn
 -støp av betongplate t = ca 300mm
 -remontering av hydraulikk.
Totalt budsjett: 200.000,-. Det må påregnes dugnad.
Det vil bli innhentet konkurrerende tilbud. Avhengig av løsning som blir valgt. Arbeidene, 
vil bli forsøkt utført samtidig med nytt lager.
Forslag til vedtak:
Styret i OØS gis fullmakt til videre planlegging og gjennomføring av nye fundamenter for 
tak på skiver 100 m.
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag
.
4. Medlemskontingent
Styrets forslag:
Medlemskontingenten forblir uendret..
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag

5. Budsjett 2013
Kasserer Lars Bugge presenterte styrets forslag til budsjett for 2015. 
Forslaget budsjetterer med et underskudd på kr. 1 368 500,00 og med en negativ kontant-
strøm på kr. 838 500,00. Av ekstraordinære poster er det budsjettert med kr. 800 000,00 til 
nytt lagerbygg og utbedring av grav på 100m. 
Vedtak: 
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til budsjett ved akklamasjon. 

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

Medlemmer ungdomsutvalg: Espen Madsen  Gjenvalg
  Morten Musiol  Gjenvalg
  Fredrik Holtmoen  Gjenvalg 
  Bjørnar Sæther  Gjenvalg 

Utvalgsmedlemmer skilaget: Arne Grøtting  Gjenvalg
  Kurt Eirik Bekkevold Ny 
  Henrik Oppen  Ny 

Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen  Gjenvalg

Revisorer: Jens-Kristian Larsen Gjenvalg 
  Marianne Berger  Ny
Vararevisor: Knut Hollund  Gjenvalg  

Redaksjonskomité: Tore Johansen  Gjenvalg
  Sverre Brovoll  Gjenvalg

Valgkomité: Morten Musiol  Gjenvalg
  Kjetil Jansen  Gjenvalg
  Bjarne Muri  Gjenvalg

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

Ombudsmenn: Helge Norberg, Tore Johansen, Heidi-Iren Olsen Grimstad,  
  Sverre Brovoll, Nils Thomas Valand, Marianne Berger.

Avslutning
Styreleder Eirik Ahdell takket for oppmøtet og hevet møtet kl. 21:24.

Tore Johansen Øivind Enggrav Anne-Lise Hovde Holstad
Referent
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Konstituerende styremøte
Tradisjonen tro innledet det nye styret 

arbeidsåret med et konstituerende styremøte. 
Møtet har hovedsakelig en sosial profil og 
æresmedlemmer, avtroppende styremedlem-
mer, driftsansvarlige og andre, blir invitert.

Styreleder Eirik Ahdell benyttet anledn-
ing til å takke avtroppende styremedlemmer 
for innsatsen. Denne gang var det Stein 
Heggen og Kurt Eirik Bekkevold som takket 
av. Kurt har riktignok vært varamedlem, 
men de møter fast i styret. Begge har gitt 
solide bidrag og Eirik hadde mye godt å si.

Begge har faktisk vært takket av tidlig-
ere, så Eirik påpekte at hvis det blir en vane 
med “inn/ut” av styret så må tradisjonen 
med utdeling av gaver tas opp til revurder-
ing. Nå ble det sagt på spøk, og slike res-

surspersoner er velkomne tilbake til styret 
når som helst. 

Tradisjonen tro ble det servert hjorte-
gryte, og kokken var som vanlig Arne 
Ånneland. Arne var ikke 100% fornøyd med 
gryta, men gitt kommentarene rundt bordet, 
er det nok bare Arne som legger lista høyt. 
Maten var helt utmerket og denne middagen 
er blitt et årlig høydepunkt.

Etter kaffe og kaker var det klart for 
det tradisjonelle pokerbordet og alle posene 
med småpenger dukket opp. Nå har vi ikke 
full oversikt over hvem som tapte og vant, 
men det var tydelig at Kjell Karlsen har vært 
med mange ganger og småpengene veide 
mer i lommen da han dro, enn da han kom.

Stein Heggen (t.v) takket av som Skilagsleder etter årets generalforsamling. Styreleder Eirik Ahdell 
takket for hans innsats med noen ord og en oppmerksomhet.
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Ombudsmøtet
Ombudsmøtet for Oslo skyttersamlag 

ble arrangert 25. november. Våre ombud 
var Heidi Grimstad, Nils Thomas Valand, 
Marianne Berger, Arne Grøtting, Kurt Eirik 
Bekkevold og Arne Grøtting. I tillegg stilte 
Arne Ånneland og Morten Musiol i egen-
skap av å være hhv. samlagets nestleder og 
ungdomsleder.

Det ble tatt opp noen saker i tillegg til 
de ordinære. Det ble vedtatt å støtte en fell-
estur for ungdommene til Agder og Imenes 
skytterlag. Samlagsstyret fikk tilslutning til 
å gå videre med å se på mulighetene for å 
skaffe sponsorer. 

Med referanse til usikkerheten rundt 
arrangementstidspunkt for Viken II 15m, 
tok vårt styre opp informasjonsflyten innad 
i Viken II kretsen. Det var enighet om at 
denne bør forbedres og at det tas opp i det 
neste møte i kretsen.

Valgene ga lite dramatikk og det var 
mye gjenvalg. Samlagsstyret for 2015 ble 
som følger: 
 

Leder: Helge Lillekvelland, Nordstr.
Ungd.leder: Morten Musiol, Oslo Østre
Medlemmer: Arne Ånneland, Oslo Østre
  Torleif Sandnes, Øst. Bærums
  Ketil Sundal, Nordstrand
  Terje Hansen, Skarpskytten

Ellers er Bjarne Muri varamedlem 
til styret og Tore Johansen er revisor og 
medlem av valgkomiteen.

I fjor inviterte samlagsstyret flere 
skyttere for å hedre de for meget gode 
prestasjoner i løpet av skytteråret. Det 
samme ble gjort i år og flere av våre skyttere 
ble invitert. De var Magnus Bjerke, Arne 
Grøtting, Christian Ytterhaug Sæther, Nils 
Thomas Valand, Bjarne Muri og Kurt Eirik 
Bekkevold. 

De fire førstnevnte ble invitert på grunn 
av sine triumfer i Viken II mesterskap, mens 
Bjarne og Kurt ble hedret for innsatsen på 
landsskytterstevnet. Vi husker alle at Bjarne 
var i Kongelaget og vant Odin pokalen og at 
Kurt var i finalen i felthurtigskyting.

Arne Ånneland er engasjert i mye og han ble 
gjenvalgt til samlagsstyret.

Morten Musiol er medlem av samlagstyret som 
leder av ungdomsutvalget.
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Standplass.no ranking 2014

Baneskyting
Vi har sett på Standplass.no sin ranking 

etter årets sesong og vi ser en forbedring. 
Marianne Berger skjøt sin første 

banesesong for oss i år og er ny i denne 
sammenheng. Ellers er ni av våre skyttere 
inne på listen – de samme ni som i fjor. I 
sum forbedret de seg med 263 plasser. 

Det største bidrag sto Bjarne Muri for, 
og hans meget gode LS-innsats har vært 
med på å føre ham 100 plasser opp, til en 
pen 31. plass. Jens-Kristian Larsen gjør 
også et solid hopp på 74. plasser, til en 54. 
plass. Med det plasserer han seg tett bak 
Nils Thomas Valand, som har vår nest beste 
med sin 51. plass. 

Det er solide forbedringer på flere og 

kun to har svekket sine plasseringer. Vi kan 
ikke si annet enn at dette er et tegn på en fin 
utvikling. I tabellen nedenfor kan vi se våre 
skytteres plasseringer.

Endring i plassering i parentes. 
31. Bjarne Muri (+100) 
51. Nils Thomas Valand (+12) 
54. Jens Kristian Larsen (+74) 
64. Helge Norberg (+28) 
111. Lars Bugge (-26) 
147. Magnus Bjerke (+41) 
173. Kurt Erik Bekkevold (+30) 
177. Marianne Berger (ny) 
205. Fredrick Bjerke (-49) 
247. Sverre Brovoll (+53)

Stang- og felthurtigskyting
Standplass.no har også innført en egen 

ranking for hurtigskytingene. Vi har seks 
skyttere inne på den listen. Det er slett ikke 
overraskende at Kurt Eirik Bekkevold er vår 
best rankede. Kurt er inne blant topp-10 på 
en 6. plass. Eirik Kristiansen er vår nestbest 
plasserte på en 51. plass.

6. Kurt Eirik Bekkevold 
51. Eirik Kristiansen 
67. Bjarne Muri 
83. Henrik Oppen 
95. Nikolai Brodin 
101. Sverre Brovoll

Bjarne Muris LS innsats bidro til et solid byks 
oppover på rankinglisten til Standplass.no

Kurt Eirik Bekkevold er vår beste i den nye hur-
togskytingsrankingen til Standplass.no
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Medaljeoversikt
Her kommer medaljeoversikten for 

årets sesong. Det er fare for at en og annen 
medalje er glemt. Østreskytterne deltar på 
stevner over det ganske land, og det er ikke 
alltid enkelt for den Oslo-baserte redak-
sjonen å fange opp alt.

For 15m-stevnene regnes perioden 
oktober 2013 til mars 2014. Noen skyttere 
er dermed i to ulike klasser. Medaljene i 
oversikten nedenfor summerer seg opp til 
småpene 197. Det er en klar økning fra 

fjorårets 175. Imidlertid er det en nedgang i 
mesterskapsmedaljer. Dette året ga 48, mens 
vi tok 52 medaljer i fjor. Årets medaljer 
fordelte seg på 28 skyttere, én ned fra 
fjoråret.

I år, som i fjor, er Arne Grøtting beste 
medaljesanker. Det er for syvende gang 
de siste åtte årene. Han sikret seg hele 45 
medaljer. Nærmest fulgte Jens-Kristian 
Larsen med 34og Nils Thomas Valand med 
27 medaljer.

Klasse 3-5
Nils Thomas Valand
1. gylt… ......Viken II, Oslo Østre 
1. gylt….. ....15m, Nordre Land 
1. gylt….. ....Andebustevnet 15m, Andebu
1. gylt….. ....Førjulsstevne 15m, Søndre Modum 
1. gylt….. ....Nyttårstevne, Nordskogbygda 
1. gylt….. ....Semstevnet 15m 2013, Sem 
2. sølv…. ...Midtuke, Rakkestad 
2. sølv…. ...Åpent Stevne 15m, Riflen/Skoger 
3. bronse ...Søndre Land, Søndre Land 
3. sølv….. ..Midtukestevne, Tangen 
3. søllv .......Trippelstevne 15m, Kongsberg
Marianne Berger
1. gylt .........SM 15m, Oslo Østre 
Magnus Bjerke
3. sølv….. ..SM 15m, Oslo Østre 
2. sølv…. ...Eidsbergtreffen, Eidsberg 
2. sølv….. ..Midtukestevne Januar, Sarpsborg 
2. sølv….. ..Nøtterøstevnet 15m 2013, Nøtterø 
2. sølv….. ..Semstevnet 15m 2013, Sem 

2. sølv….. ..Vinterstevnet 15m, Skiptvet 
Jørgen B. Elstad
2. sølv….. ..Oslo Open, Nordstrand 
Jens-Kristian Larsen
1. gylt….. ....Dalsfjordstemnet, Dale (Sunnfjord)
1. gylt….. ....Dalsfjordstemnet, Hyllestad
1. gylt….. ....Desemberst. Jordet og Tenaasen 
1. gylt….. ....Desemberstevnet, Trysil 
1. gylt….. ....Eidsbergtreffen, Eidsberg 
1. gylt….. ....Halden Stevnet, Halden 
1. gylt….. ....Midtuke, Rakkestad 
1. gylt….. ....Nyttårstevne, Jordet og Tenaasen 
1. gylt….. ....Nyttårstevne, Trysil 
1. gylt….. ....Nøtterøstevnet 15m 2013, Nøtterø 
1. gylt….. ....Rakkestad Stevnet, Rakkestad 
2. sølv….. ..Dobbeltstevne, Skiptvet 
2. sølv….. ..Førjulsstevne 15m, Søndre Modum 
2. sølv….. ..Gjøvikst. 15m, Gjøvik og Brusveen 
2. sølv….. ..Nittedalstevnet 15m, Nittedal 
2. sølv….. ..Novemberst. 15m, Frogn og Drøbak 
2. sølv….. ..Røykenst. 15m, Røyken og Hurum 

15m - stevner 
15m ga 70 medaljer, hvorav 14 i 

mesterskap. Medaljene fordelte seg på 18 
skyttere. Dette er en klar økning fra forrige 
sesongs 50 medaljer, men antall mester-
skapsmedaljer det samme. Fordelingen er 
noe bedre fra i fjor, hvor 16 skyttere tok 

medaljer. Jens-Kristian Larsen tok klart flest 
medaljer med 25. Arne Grøtting er nærm-
est med sine 15. Det ble også tosifret antall 
medaljer på Nils Thomas Valand (11) og 
Fredrik Holtmoen (10).
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2. sølv….. ..Trippelstevne 15m, Kongsberg 
3. bronse ...Andebustevnet 15m, Andebu
3. bronse ...Gjerdrumstevnet 15m, Gjerdrum 
3. bronse ...Midtukestevne, Elverum 
3. bronse ...Midtukestevne, Nordskogbygda 
3. sølv ........Midtukestevne 15m, Løiten 
3. sølv ........Midtukestevne 15m, Lismarken 
3. sølv ........Trippelstevne, Flesberg 
Helge Norberg
1. gylt…. .....Midtukestevne Januar, Sarpsborg 
Kurt Eirik Bekkevold
3. bronse ...Nøtterøstevnet 15m 2013, Nøtterø 

Klasse 4
Henrik Oppen
1. klasse .....SM 15m, Oslo Østre 

Klasse 2
Christian Ytterhaug Sæther
1. sølv ........SM 15m, Oslo Østre 
Fredrik Holtmoen
1. sølv….. ...Midtukestevne 15m, Løiten 
1. sølv….. ...Midtukestevne, Nordskogbygda 
1. sølv….. ...Midtukestevne, Tangen 
1. sølv….. ...Nyttårstevne, Elverum 
1. sølv….. ...Nyttårstevne, Nordskogbygda 
1. sølv….. ...Raufoss-Stevnet 15m, Vestre Toten 
1. sølv….. ...Trippelstevne 15m, Kongsberg 
1. sølv….. ...Trippelstevne, Flesberg 
1. sølv….. ...Trippelstevne, Rollag og Veggli 
1. sølv….. ...Åpent 15m, Stange og Romedal 

Klasse V55
Arne Grøtting
2. sølv….. ..Viken II, Oslo Østre 
1. sølv….. ...SM 15m, Oslo Østre 
1. sølv….. ...Andebustevnet 15m, Andebu
1. sølv….. ...Degernes 15m, Degernes 
1. sølv….. ...Dobbeltstevne, Skiptvet 
1. sølv….. ...Fredrikstad Stevnet, Fredrikstad 
1. sølv….. ...Førjulsstevne 15m, Søndre Modum 
1. sølv….. ...Gjerdrumstevnet 15m, Gjerdrum 
1. sølv….. ...Gjøvikst. 15m, Gjøvik og Brusveen 
1. sølv….. ...Midtuke, Rakkestad 
1. sølv….. ...Novemberst.15m, Frogn og Drøbak 
1. sølv….. ...Otto Flågans Minnestevne, Sigdal 

1. sølv…. ....Raufoss-Stevnet 15m, Vestre Toten 
1. sølv….. ...Røykenst. 15m, Røyken og Hurum 
1. sølv….. ...Åpent Stevne 15m, Sande 

Klasse R
Odin Skagmo
2. ungdoms ...SM 15m, Oslo Østre 
Brede W. Brockstedt
3. ungdoms ...SM 15m, Oslo Østre 

Klasse ER
Jenny Aardalen
3. ungdoms ...Viken II, Oslo Østre 
3. bronse ......Sarpsborg Stevnet, Sarpsborg 
Even Brockstedt
2. ungdoms ...SM 15m, Oslo Østre 

Klasse J
Jenny Aardalen
1. Raufoss .....SM 15m, Oslo Østre 
Anders Madsen
2. ungdoms ...SM 15m, Oslo Østre 
3. bronse ......Nøtterøstevnet 15m 2013, Nøtterø 

Guro Hollund
1. gylt…. ........Åpent Stevne 15m, Asker 
2. sølv ...........Østrestevnet 15m, Oslo Østre 

Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
1. sølv ...........SM 15m, Oslo Østre

Jens-Kristian Larsen tok flest medaljer på 15m.
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Feltstevner 
Skilagsleder Stein Heggen har ved 

tidligere nevnt at årets feltsesong var dårlig 
med hensyn til medaljesankingen. Det ble 
«kun» 18 medaljer mot fjorårets 27. Vi får 
glede oss over at 15 av disse kom i mester-
skap, hvilket er kun 1 færre enn i fjor.

Medaljefordelingen er også bra. 13 

skyttere har tatt minst en medalje, mot 14 
i fjor.

Man skal ikke telle langt for å kåre 
beste medaljeplukker! Fireskyttere tok minst 
to medaljer. Best var Stein Heggen med sine 
tre og Anders Madsen, Jenny Aardalen og 
Oddbjørn Nyhagen tok to hver. 

Klasse V55, 2-5
Bjarne Muri
11. stjerne .....LS Sandnes
Kurt Eirik Bekkevold
5. stjerne .......Viken II Felt, Åslia 
Nils Thomas Valand
7. stjerne .......Viken II Felt, Åslia 
Stein Heggen
15. stjerne .....Viken II Felt, Åslia 
Sverre Brovoll
2. sølv… .......Åpent Feltstevne, Sigdal 

Klasse V55
Arne Grøtting
6. sølv….. .....LS Sandnes
Stein Heggen
2. sølv….. .....Viken II Felt, Åslia 
1. sølv… ........SM Felt, Spydeberg 

Klasse R
Odin Skagmo
1. Nammo .....SM Felt, Spydeberg 

Klasse ER
Sondre Ravnanger
1. ungdoms ...SM Felt, Spydeberg 

Klasse J
Jenny Aardalen
5. ungdoms ...LS Sandnes
1. ungdoms ...SM Felt, Spydeberg 
Jonas Johansen
1. ungdoms ...SM Felt, Spydeberg 
Anders Madsen
1. gylt….. .......Blakerfelten, Blaker 
1. gylt….. .......Ski Finfelt, Ski 

Klasse V65
Nils Hovde
1. sølv….. ......SM Felt, Spydeberg 

Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
2. sølv….. .....ØM Finfelt, Tingelstad
1. sølv….. ......SM Felt, Spydeberg

Tre av sesongens medaljevinnere på felt. F.v Jenny Aardalen, Odin Skagmo og Sondre Ravnanger.



Østre Posten 4-1336

Klasse 3-5
Bjarne Muri
5. stjerne ..... LS Sandnes
1. gylt….. ..... SM Bane, Oslo Østre 
2. sølv….. ... Banestart Østfold, Halden 
2. sølv….. ... Hytteholstemnet, Sunnylven
2. sølv….. ... Løitenstevnet 300 m, Løiten 
2. sølv….. ... Åpent stevne, Stange og Romedal 
3. bronse…..Bynesstevnet, Byneset
3. sølv….. ... Hyllestadstevnet, Hyllestad
Helge Norberg
41. medalje . LS Sandnes
1. gylt….. ..... Løitenstevnet 100 og 200 m, Løiten 
2. sølv….. ... Jotunheimtreffen, Lom og Skjåk
3. sølv….. ... Høsttreffen, Lismarken 
Magnus Bjerke
3. stjerne…..Viken II Bane, Frogn og Drøbak 
Sverre Brovoll
13. stjerne ... Viken II Bane, Frogn og Drøbak 
Nils Thomas Valand
17. stjene .... Viken II Bane, Frogn og Drøbak 
1. gylt….. ..... Høststevnet, Askim 
1. gylt….. ..... Jotunheimtreffen, Vågå
1. gylt….. ..... Sarpsborgstevnet, Sarpsborg 
1. gytl….. ..... Rakkestad Stevne, Rakkestad 
2. sølv….. ... Gjerdrumstevnet Bane,, Gjerdrum 
2. sølv….. ... Granerudstevnet 2013, Ski 
2. sølv….. ... Hyllestadstevnet, Hyllestad
2. sølv….. ... Urskogstevnet, Urskog 
2. sølv….. ... Vårstevne, Elverum 
3. sølv….. ... Jotunheimtreffen, Lom og Skjåk
3. sølv….. ... Kr. M. Gylstad-Stevnet, Trøgstad 
3. sølv….. ... Løitenstevnet 300 m, Løiten 
3. sølv….. ... Midtsommerstevnet, Nannestad 
3. sølv….. ... Skjærgårdstevnet, Nøtterø 
Kurt Eirik Bekkevold
19. stjerne ... Viken II Bane, Frogn og Drøbak 

1. gylt .......... 150 Års Jubileumsstevne, Eidskog
1. gylt…. ...... Skedsmostevne, Skedsmo 
Marianne Berger
Beste dame...SM Bane, Oslo Østre 
Jens-Kristian Larsen
1. gylt….. ..... Bleikmyrstevnet, Vinstra
1. gylt….. ..... Brommastevnet, Nes og Bromma 
1. gylt….. ..... Høsttreffen, Åsheim 
1. gylt….. ..... Pinsestevnet, Askim 
1. hylt….. ..... Granerudstevnet 2013, Ski 
2. sølv….. ... Kvitfjellstevnet, Ringebu og Fåvang
2. sølv….. ... Lågen Cup, Jondalen
2. sølv….. ... Vårstevnet, Lismarken 
3. sølv….. ... Vårstevnet, Nord-Odal 

Klasse 2
Christian Ytterhaug Sæther
1. gylt….. ..... Viken II Bane, Frogn og Drøbak 
1. sølv….. .... SM Bane, Oslo Østre 
Knut Hollund
1. sølv….. .... Ringerike Open, Ringerike 
1. sølv….. .... Ringerike Open, Ådal 
Bjørnar Sæther
1. sølv….. .... Slagenstevnet Bane, Slagen 

Klasse 1
Joakim Mortensen
1. klasse….. SM Bane, Oslo Østre 

Klasse V55
Arne Grøtting
4. sølv…. .... .LS Sandnes
1. gylt….. ..... Viken II Bane, Frogn og Drøbak 
1. sølv….. .... SM Bane, Oslo Østre 
1. sølv….. .... Banestart Østfold, Skjeberg 
1. sølv….. .... Bjørn Solberg Minnest, Nordre Land 
1. sølv….. .... Blakerstevnet, Blaker 
1. sølv….. .... Blytjernstevnet, Degernes 

Banestevner 
Banesesongen ga 95 medaljer, hvorav 

19 var fra mesterskap. Det er 3 færre enn 
fjorårets antall på hhv. 98 og 22. Fordelin-
gen var nøyaktig den samme som i fjor, med 
19 skyttere.

Arne Grøtting tok klart flest medaljer 
og endte på 29. Nils Thomas Valand tok 
15 medaljer. Stein Heggen ble tredje og 
siste skytter med tosifret antall. Han tok 11 
medaljer.
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1. sølv….. .... Det Nordenfjeldske, Trondhjems 
1. sølv….. .... Gjerdrumstevnet Bane, Gjerdrum 
1. sølv….. .... Gjøvikstevnet, Gjøvik og Brusveen 
1. sølv….. .... Høststevnet, Askim 
1. sølv….. .... Høststevnet, Spydeberg 
1. sølv….. .... Høsttreffen, Gjøvik og Brusveen 
1. sølv….. .... Høsttreffen, Lismarken 
1. sølv….. .... Høsttreffen, Åsheim 
1. sølv….. .... Jotunheimtreffen, Dovre og Dovresk.
1. sølv….. .... Kanaltreffen, Holla 
1. sølv….. .... Kongestevnet, Søndre Land 
1. sølv….. .... Løitenstevnet 100 og 200 m, Løiten 
1. sølv….. .... Midtsommerstevnet, Eidsvoll Verk 
1. sølv….. .... Midtsommerstevnet, Nannestad 
1. sølv….. .... NC 3 Runde, Aspøy og Straumsnes
1. sølv….. .... NC Fosna 3. Runde, Fosna 
1. sølv….. .... NC Reinsfjell 3.Runde, Reinsfjell 
1. sølv….. .... Raufoss-Stevnet, Vestre Toten 
1. sølv….. .... Skedsmostevne, Skedsmo 
1. sølv….. .... Steinkjerstevnet, Steinkjer 
1. sølv….. .... Vårstevnet, Lismarken 
1. sølv….. .... Åpent Banestevne, Åsheim 
Stein Heggen
1. sølv….. .... Båstadstevnet, Båstad 
1. sølv….. .... Eidsbergstevnet, Eidsberg 
1. sølv….. .... Grasåsenst., Høland/Bjørkelangen 

1. sølv….. .... Lågen Cup, Styrvoll
1. sølv….. .... Lågen Cup, Flesberg
1. sølv….. .... Lågen Cup, Rollag og Veggli
1. sølv….. .... Rakkestad Stevne, Rakkestad 
1. sølv….. .... Røykenstevnet, Røyken og Hurum 
1. sølv….. .... Skøimåsanstevnet, Nes (Akershus) 
1. sølv….. .... Urskogstevnet, Urskog 
1. sølv….. .... Vårstevnet, Skogbygden 
Arild Båheim
1. sølv….. .... Skjærgårdstevnet, Nøtterø 

Klasse R
Odin Skagmo
1. Nammo ... SM Bane, Oslo Østre 

Klasse ER
Sondre Ravnanger
3. ungdoms . SM Bane, Oslo Østre 

Klasse J
Jenny Aardalen
1. Nammo ... SM Bane, Oslo Østre 
2. sølv….. ... Midtsommerstevnet, Eidsvoll Verk 

Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
2. sølv ......... Viken II Bane, Frogn og Drøbak 
1. sølv ......... SM Bane, Oslo Østre

Arne Grøtting er en gjenganger når vi summerer 
opp hvem som har tatt flest medaljer. I år kom vi 
til 45 medaljer med smått og stort.

Nils Thomas Valand ble en av vår store medalje-
sankere og han “vant”klassesettingen som vi kan 
se på neste side.
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Klassesetting 2015
I tabellene nedenfor har vi listet opp 

klassesettingsresultatene for alle som har 
gjennomført minst ett baneprogram i år. Alle 
klassene er tatt med, selv om resultatene kun 
påvirker klassesettingen for kl. 1-5. Resul-
tatene er hentet ut fra Mitt DFS.

Med unntak av ungdomsklassene så er 
det få endringer i antall skyttere per klasse. 
Noen bevegelser er det imidlertid. I klasse 
5 «byttes» to skyttere ut. De to Eirik’ene, 
Ahdell og Kristiansen, tar turen ned til kl. 

4, mens Heidi Grimstad og Henrik Oppen 
rykker opp til kl. 5 – begge for første gang. 
Vi gratulerer! Kl. 3 tynnes ut med avgang 
både opp- og nedover, og neste år har vi tre 
skyttere i kl. 3. Vi ser også at vi neste år er 
uten skyttere i V65, siden alderen fører Nils 
Hovde over i V73.

I ungdomsklassene er det en del 
naturlige endringer siden de blir ett år eldre 
og der får vi overganger til både ER og J.

Klassesetting kl. 3-5
Navn  .........................2013 .....2014..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Nils Thomas Valand ............ 5 ..............5 ............. 88 ............250 ......... 248 .......... 248 ......... 244
Jens-Kristian Larsen ............ 5 ..............5 ............. 73 ............249 ......... 248 .......... 248 ......... 244
Bjarne Muri .......................... 5 ..............5 ............. 48 ............248 ......... 248 .......... 248 ......... 242
Magnus Bjerke .................... 5 ..............5 ............. 50 ............248 ......... 248 .......... 247 ......... 241
Helge Norberg ..................... 5 ..............5 ............. 37 ............248 ......... 247 .......... 246 ......... 242
Kurt Eirik Bekkevold ............ 5 ..............5 ............. 49 ............247 ......... 246 .......... 246 ......... 241
Lars Bugge .......................... 5 ..............5 ............. 78 ............245 ......... 245 .......... 245 ......... 240
Marianne Berger.................. 5 ..............5 ............. 21 ............247 ......... 245 .......... 244 ......... 240
Tore Johansen ..................... 5 ..............5 ............. 46 ............245 ......... 244 .......... 243 ......... 237
Fredrick Bjerke .................... 5 ..............5 ............. 42 ............245 ......... 244 .......... 243 ......... 232
Sverre Brovoll ...................... 5 ..............5 ............. 37 ............243 ......... 243 .......... 243 ......... 239
Øivind Enggrav .................... 5 ..............5 ............. 12 ............244 ......... 242 .......... 242 ......... 239
Per Arve Strømstad ............. 5 ..............5 ............. 14 ............246 ......... 242 .......... 241 ......... 238
Morten Musiol ...................... 5 ..............5 ............. 36 ............243 ......... 241 .......... 241 ......... 236
Heidi-Iren Olsen Grimstad ... 4 ..............5 ............. 32 ............243 ......... 241 .......... 240 ......... 231
Henrik Oppen ...................... 4 ..............5 ............. 25 ............242 ......... 241 .......... 240 ......... 237 

Kjetil Jansen ........................ 4 ..............4 ............. 27 ............240 ......... 240 .......... 239 ......... 235
Eirik Kristiansen ................... 5 ..............4 ............. 24 ............241 ......... 241 .......... 239 ......... 234
Guro Hollund ....................... 4 ..............4 ............. 9 ..............245 ......... 239 .......... 239 ......... 236
Edvard Brendnes ................. 3 ..............4 ............. 26 ............233 ......... 233 .......... 231 ......... 226
Vegard Ånneland ................. 4 ..............4 ............. 13 ............234 ......... 232 .......... 231 ......... 228
Eirik Ahdell ........................... 5 ..............4 ............. 2 ..............241 ......... 231 .......................... 236
Jørgen Bruserud Elstad ....... 3 ..............4 ............. 1 ..............230 .......................................... 230 

Freddy Vollebekk ................. 4 ..............3 ............. 4 ..............233 ......... 229 .......... 222 ......... 226
Rune Landrø ....................... 3 ..............3 ............. 1 ..............225 .......................................... 225
Nikolai Brodin ...................... 3 ..............3 ............. 1 ..............225 .......................................... 225
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Klassesetting kl. 1-2
Navn  .........................2014 .....2015..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Trond Landrø ....................... 3 ..............2 ............. 1 ..............203 ...........................................203 
Bjørnar Sæther .................... 2 ..............2 ............. 15 ............241 ......... 240 .......... 238 ..........234 
Christian Ytterhaug Sæther . 2 ..............2 ............. 14 ............243 ......... 237 .......... 237 ..........235 
Fredrik Oseth Holtmoen ...... 2 ..............2 ............. 3 ..............240 ......... 240 .......... 235 ..........238 
Johanne Sofie Berg ............. 2 ..............2 ............. 14 ............236 ......... 235 .......... 234 ..........228 
Knut Utne Hollund ............... 2 ..............2 ............. 5 ..............231 ......... 230 .......... 224 ..........227 
Bjørn Tore Monsrud ............. 2 ..............2 ............. 2 ..............244 ......... 237 ...........................241 
Joakim Mortensen ............... 1 ..............1 ............. 5 ..............244 ......... 243 .......... 238 ..........234 
Tom Edvard Monsrud ........... 1 ..............1 ............. 1 ..............217 ...........................................217 
Erik Svartås Pedersen ......... ASP .........Kl. 1 ........ 5 ..............235 ......... 234 .......... 232 ..........232

Klassesetting veteran
Navn  .........................2014 .....2015..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Stein Heggen ....................... V55 ..........V55 ......... 29 ............250 ......... 250 .......... 249 ..........246 
Arne Grøtting ....................... V55 ..........V55 ......... 64 ............250 ......... 249 .......... 249 ..........245 
Arne Ånneland ..................... V55 ..........V55 ......... 45 ............245 ......... 245 .......... 244 ..........236 
Arild Båheim ........................ V55 ..........V55 ......... 9 ..............246 ......... 244 .......... 243 ..........240 
Anne Sofie Grimstad ........... V55 ..........V55 ......... 21 ............245 ......... 242 .......... 241 ..........237 
Nils Hovde ........................... V65 ..........V73 ......... 25 ............250 ......... 250 .......... 250 ..........246 
Øivind Mørk ......................... V73 ..........V73 ......... 39 ............250 ......... 250 .......... 249 ..........248 
Oddbjørn Nyhagen .............. V73 ..........V73 ......... 22 ............250 ......... 249 .......... 249 ..........248

Klassesetting ungdom
Navn  .........................2014 .....2015..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Odin Skagmo ....................... R .............R ............. 19 ............244 ......... 243 .......... 239 ..........232 
Stephan Elias Granset ........ R .............ER .......... 3 ..............234 ......... 231 .......... 226 ..........230 
Brede W. Brockstedt............ R .............ER .......... 3 ..............232 ......... 201 .......... 200 ..........211 
Stian Stafsberg Klyve .......... R .............ER .......... 10 ............248 ......... 245 .......... 242 ..........238 
Jonas Hofslund .................... R .............ER .......... 2 ..............237 ......... 199 ...........................218 
Tobias Mortensen Torbal ...... R .............ER .......... 9 ..............238 ......... 238 .......... 235 ..........227 
Emma Trapper Pedersen .... R .............ER .......... 3 ..............241 ......... 238 .......... 235 ..........238 
Jenny Aardalen .................... J ..............J .............. 24 ............249 ......... 249 .......... 248 ..........246 
Sondre Ravnanger .............. ER ...........J .............. 40 ............250 ......... 249 .......... 249 ..........244 
Even Brockstedt .................. ER ...........J .............. 2 ..............238 ......... 193 ...........................216

Resultater aspranter
Navn  .........................2014 .....2015..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Amalie Mortensen Torbal ..... ASP ......................... 9 ..............233 ......... 233 .......... 228 ..........223 
Bjørn Eric Olsen .................. ASP ......................... 4 ..............241 ......... 237 .......... 234 ..........234 
Emil Anker Bjørnbakk .......... ASP ......................... 2 ..............211.......... 211 ...........................211 
Linnea Bugge-Thorbjørnsen ASP ......................... 12 ............242 ......... 242 .......... 240 ..........233 
Ole Anton S. Lien ................ ASP ......................... 1 ..............224 ...........................................224 
Vetle Skagmo ...................... ASP ......................... 11 ............245 ......... 244 .......... 244 ..........239
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