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Ny årgang

Østre Posten starter nå på årgang 
69. Vi planlegger å fortsette i kjent stil. 
Det betyr at stevneartikler vil ta mest 
plass, men vi krydrer gjerne med andre 
artikler. Hvis du ønsker å bidra, eller 
har tips, så tas dette i mot med takk

Avslutningen av fjoråret og begyn-
nelsen av inneværende år ble preget av 
noe støy i forbindelse med en sak som 
hadde sin opprinnelse i “overholdelse 
av sponsoravtaler”. Dessverre result-
erte denne saken i noen utmeldelser og 
sportslig sett vil vi merke at kapasiteter 
som Jens-Kristian Larsen og Magnus 
Bjerke er blitt borte. Vi vil ikke gå 
nærmere inn på saken i Østre Posten, 
men konstaterer at kontroverser, små 
eller store,  ikke er uvanlige i organ-
isasjonslivet. I det lange løp blir slikt en 
parentes i Østrehistorien og vi ønsker å 
konsentrere oss om våre medlemmer. Vi 
er sikre på at disse vil levere solid også 
i 2015 og gi oss  mye å skrive om.

I denne utgaven kan vi lese at vi 
dominerte samlagsstevnet på 15 meter 
og at vi ellers har hatt mange andre 
gode prestasjoner innendørs. Feltskyt-
terne våre har slått tilbake etter en 
fjorårssesong som var noe under pari, 
og det kan ikke være mye tvil om at vi 
er blant de aller beste feltlagene i landet.

Ungdommene våre trener ivrig og 
de ser frem til sørlandsturen i april. Da 
drar en stor gjeng til Imenes i Agder. 
Det er en tur i regi av samlaget og vi 
håper den blir en skikkelig vitamin-
innsprøytning før årets banesesong 
starter for alvor.

Til slutt ønsker vi lykke til med den 
forestående banesesongen.
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Styreleder
har ordet

Hei igjen folkens!

Da er påsken overstått og baneåpnin-
gen nærmer seg. Jeg skulle til å si at våren 
også nærmer seg, men i det siste har vi sett 
at kong vinter ennå ikke har sluppet helt 
taket. Jeg kan ikke huske sist det kom så 
mye snø, på så kort tid, som torsdag 26.april. 
Nærmere halvmeteren noen steder, var mer 
enn nok til å lamme både bil- og flytrafikk. 

Ekstra synd var det for våre fem som 
hadde tenkt seg på Påskerally, men som 
endte turen sin på Gardermoen i snøkao-
set. Kurt Erik hadde tatt turen i bil, og et 
lite plaster på såret var det at han vant et 
av stevnene som første Østreskytter. Litt 
skuffet var nok de som ikke fikk gikk han 
konkurranse. Uansett, det ble plutselig godt 
feltføre i starten av banesesongen. Slik er 
det å bo i vinterlandet Norge.

Som dere sikkert fikk med dere hadde 
vi besøk av ubudne gjester tidligere i vinter. 
Jeg var i Falun på ski-VM, da vaktselskapet 
sent en kveld ringte og fortalte at alarmen 
var gått. Denne gangen var det ikke en skyt-
ter som hadde glemt kode eller passord, men 
dessverre noen som hadde gjort forsøk på 
innbrudd.

Etter å ha forsøkt seg på både døra til 
standplass 200m og skytterlokalene uten 
hell, valgte de å fjerne et vindusglass i 
lokalet. Alarmen gikk da de forsøkte å bev-
ege seg inn, og sannsynligvis tok panikken 
de uvedkommende og de stakk av. 

Vekter og politi rykket ut. Politiet sjek-
ket lokalene grundig uten tegn til verken 
innbruddstyver eller skadeverk. Via telefon 
holdt vi kontaktet, og kunne fastslå at 
ingenting var borte. De har nok blitt over-
rasket av alarmen, for både datatutstyr og 
sølvpremier stod urørt. 

Flaks eller uflaks – dette er nok noe vi 
må regne med skjer av og til. Skytebanen 
ligger veldig sentralt, men fortsatt såpass av-
sidesliggende at det er fristende for enkelte å 
avlegge den et besøk. Vi er godt inngjerdet, 
har alarm og utrykningstjenesten fungerer 
optimalt. Dette reddet oss denne gangen.  

Vi kan selvsagt vurdere ytterligere 
utbedring av sikkerheten, med f.eks. sirener 
utendørs, men det blir uansett naivt å tro at 
dette aldri vil skje igjen. Vi må bare gjøre 
vårt for at Østre skal fremstå lite attraktivt 
for fremtidige innbruddsforsøk.  

Episoden ble like fullt en vekker for 
oss mtp. hvor viktig det er å huske å sette på 
alarmen og låse alle dører. Sistemann som 
forlater Østre, MÅ ta en ekstra sjekk på at 
dører og vinduer er lukket og låst, og at alar-
men er aktivert. Det samme gjelder bunker 
og våpenkasse – lukk og lås. Vi er stort sett 
veldig flinke til dette og vi må aldri senke 
skuldrene og bli slurvete.

Men nå noe mer hyggelig. Den off-
isielle starten på banesesongen nærmer seg. 
Tradisjonens tro starter vi med dugnad ons-
dag 22.april, mens baneåpningen er torsdag 
23.april kl.18.00.
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For lagets del har vi i år terminfestet 
Østrestevnet fra onsdag 24.juni til fredag 
26.juni. Det er alltid vanskelig å finne en 
passende helg for stevnet vårt, selv om det 
de siste årene stort sett har blitt arrangert i 
slutten av juni. 

I år har vi valgt å legge stevnet  kun på 
hverdageskvelder,  da Lågencup avvikles 
helga i bakkant Vi har ingen problem med 
å kjøre igjennom samtlige deltakere på tre 
lange ettermiddager, eventuelt utvide med 
noen lag på lørdag og behovet skulle vise 
seg. Med vår sentrale beliggenhet vil det 

ikke by på noen problem for de som ønsker 
det å skyte midt i uka – faktisk er dette 
noe flere har etterlyst. Erfaringer høstes 
som kjent i etterkant, og årets erfaringer vil 
danne grunnlag for tidspunkt for kommende 
års stevner.

Vi møtes til dyst både på dugnad og 
baneåpning. I år tror jeg det blir ekstra rift 
om åpningsfatene!

Mvh
I

Øivind Mørk med mange andre ser frem til baneåpning og sesongstart. Her er han avbildet før flaggheis 
under baneåpningen i fjor.
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

I min pistolsamling finnes to pistoler av 
svensk opprinnelse. De er av type perkusjon 
munnlader. Begge har seks løp og er laget 
i messing. Løpene er “glatt-borret” ut av 
et sylindrisk stykke messing. Kaliberet er 
7 mm. Enkeltskudd avfyres for hånd ved 
å rotere løpene med klokka. Denne typen 
pistoler ble laget med 3, 4, 5 eller 6 løp og 
kalles populært “Pepperboxer”. I Sverige 

går de under navnet “Smålenning”, etter 
stedet hvor de ble funnet opp og produsert.

Pistol nr. 1 (øverst på bildet) er signert 
IEH, som står for Johan Engholm, Ødestugu, 
en oppfinner av svenske messingpistoler. 
Han var også produsent av store kirkely-
sekroner samt diverse andre gjenstander 
av messing. Han var født i 1820 og døde i 
1918, 98 år gammel. 

Svensk-norsk lensmannspistol
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Pistol nr. 2 er signert AIS, som står for 
Andreas Johannesson, Romenås, Malm-
bäcks sockn. Han er født i 1840 og døde i 
1914, 74 år gammel. Johannesson gikk som 
ung gutt i lære hos Johan Engholm. Hans 
sønn Oscar J., kunne fortelle at hans far ofte  
fylte ryggsekken med tunge messingpistoler. 
Etter en spasertur på to mil til Tenhults 
jernbanestasjon, tok han toget til Jönkjöping, 
der han solgte pistolene.

Vi regner med at produksjonen av 
messingpistoler begynte i 1840. De var 
meget populære. I begynnelsen lå prisene 
på en 6-løper på kr. 8,-, en 4-løper kostet kr. 
6,-. 30 år senere kostet de faktisk to kroner 
mindre.

Nye produsenter og produksjonsmåter 
kom til. Usignerte pistoler dukket opp og 
ble sett på som kopier eller forfalskninger. 
Først på slutten av 1800-tallet opphørte 
produksjonen. Revolvere med patron hadde 
fått innpass. 

Allerede på 1850-tallet begynte 
postvesenet og lensmannsetaten å bruke 
messingpistoler. Veien til Norge var kort 
og plutselig var pistolen i bruk i vår 
lensmannsetat. Vårt eget postvesen hadde 
allerede fått sitt eget våpen approbert; en 
stor tung dolk med et pistolløp på hver side 
av bladet. Våpenet ble utlevert til postførere 
for at de skulle kunne beskytte seg mot ulv 
og røvere.

I USA finnes en god del svenske mess-
ingpistoler, lik de tidligere nevnte. Antakelig 

har disse våpnene fulgt emigranter til det 
store ukjente landet i vest. I årene 1840 

– 1914 emigrerte ca. 1 million svensker, 
hvorav 80 000 smålendinger, til USA. 

Pistolene var billige og lette å skjule 
i klærne og ble med på den lange ferden 
ment som en viss “trygghet”. Årene gikk og 
det ble flere og flere messingpistoler i USA. 
Det oppstod et stort problem; hvem kunne 
identifisere den “amerikanske” pistolen? 
Den måtte jo naturligvis være amerikansk. 
I flere av mine seriøse amerikanske bøker 
står det at messingpistolen er patentert 13. 
april 1836 av firmaet Benjamin and Barton 
Darling. Det er også nevnt i flere bøker at 
Darling-pepperboxer i messing er Amerikas 
første kommersielle revolver. 

Colts første patenterte revolver kom 
25. februar 1836, men var konstruert for 
militært bruk. Det står videre i de samme 
kildene at mange pepperboxer er merket 
IEH som står for J. Englehart of Nazareth, 
Pennsylvania. Denne J. Englehart skal ha 
arbeidet for Boston Darling. Jeg tror at 
Johan Engholm, Ødestugu, Sweden, oppfin-
neren av messingpistolen, hadde snudd seg i 
graven om han hadde fått vite dette. 

Kilder:
Eric Åshede, Gøteborg (1987): Småländska 
Mässingvapen.
Diverse amerikanske våpentidsskrifter og 
bøker

Grasrotandelen er en ordning fra  
Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller 
kan velge ett lag som du ønsker å støtte 

 Vi oppfordrer deg til å støtte oss i OSLO ØSTRE SKYTTERLAG!

Den enkleste måten å støtte oss på er å sende en SMS: 

GRASROTANDELEN 979252668 til 2020 (tjenesten er gratis).
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Orientering fra jegergruppa
Av Kjell Karlsen

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

Mai:                  Tirsdag 5., 12., 19. og 26.
Juni:                 Tirsdag 2., 9., 16., 23. og 30.
Juli:                   Banen stengt, ingen skyting.   
August:             Tirsdag 4., 11., 18. og 25.
September:        Tirsdag 1., 8., 15., 22. og 29.
Skytetid:            1700 – 2000.
Groruddalen JFF: Husk klubbmesterskap onsdag 26. august.
Det blir ingen økning i avgiftene for jegerskytingene i år.  

Satsene er:    Trening medlemmer    kr. 50.- 
                                Trening ikke-medlemmer   kr. 100.- 
                                Godkjent jaktprøve medlemmer   kr. 100.- 
                                Godkjent jaktprøve ikke-medlemmer  kr. 200.-

Vi selger ammunisjon til gunstige priser, både til trening og jakt. Samme priser som i 2014. 
Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen til en ny, hyggelig skytesesong.

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

Jegergruppa som ønsker velkommen til en ny runde med forberedelser til jakta, f.v Odd Haaheim, Odd 
Westgaard, Kjell Karlsen, Per Olsen, Ingar Bergersen.
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

Det nye året er godt i gang, og ban-
esesongen nærmer seg med stormskritt.

Ungdomsavdelingen startet året med en 
overnattingshelg i januar. Det var 13 ung-
dommer som stilte, og tradisjonen tro startet 
vi med litt utradisjonell skyting på fredagen, 
etterfulgt av taco, quiz og film. Lørdagen 
startet med skyting på 15m, før vi avsluttet 
dagen med et mini feltkurs med foresatte og 
ungdom, etterfulgt av skyting.

Vi ser at feltskyting har tatt seg litt 
opp blant ungdommene i laget. I sterk vind 
begge dager hadde vi seks deltakere på 
klubbmesterskapet og fem deltakere på sam-
lagsmesterskapet, som ble avholdt dagen 
etter. På klubbmesterskapet ble det seier til 
Jenny (kl. J) med 42/10, ER ble vunnet av 
Emma 40/5 og Odin vant kl. rekrutt med 
37/5. V73 ble vunnet av Oddbjørn med 42/7

På Samlagsmesterskapet vant Bjørn 
Eric og Sondre henholdsvis kl. R og J, mens 
Oddbjørn tok seieren i V73.

Fra ungdomsavdelingen hadde Østre 
også tre representanter i Østlandsmesterska-

pet i finfelt. Det var Jenny og Sondre i kl. J 
og Tobias i kl. ER. I Viken II hadde vi med 
to ungdommer og her ble Jenny best med en 
7. plass i kl. J.

Av andre feltstevner kan vi trekke frem 
Odin og Tobias som tok hver sin seier på 
feltstevner i Rælingen i henholdsvis kl. R 
og ER.

Det har også vært gjennomført to 
runder med serieskyting på 15m, med en 
runde på Ekeberg og en runde på Østre. Det 
er den beste poengsummen fra den beste av 
de to rundene, som blir tatt med seg videre i 
Serieskytingen. 

Vi har hatt med mange ungdommer på 
begge runder og ser av resultatene at Bjørn 
Eric leder kl. R med 244p, Emma leder kl. 
ER med 247p og Sondre leder kl. J med 
242p.

Nytt av året er en overnattingstur til 
Aust-Agder for alle ungdommene i samlaget. 
Fra Østre er det påmeldt 11 ungdommer og 
vi gleder oss til å høre mer fra den turen.

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

Norma har avtale med Oslo Østre 
for kjøp av ammunisjon og ladekom-
ponenter. Inkludert i avtalen er også 
løp, våpendeler og annen skyter-
ekvisita. For mer informasjon om 
bestilling, se våre hjemmesider.
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Så vakkert at dette kunne vært endel av enhver kunstutstilling. I regi av ungdomsavdelingen og noen i 
styret ble det gjennomført noen vedlikeholdskvelder på lagsvåpnene i løpet av høsten i fjor. Våpnene 
fikk en nødvendig gjennomgang. Avtrekkene og siktemidlene ble rengjort og til sist ble skjeftene pusset 
og oljet. Her henger de til tørk.
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Samlagsmesterskap 15m
SM 15m gikk som vanlig på Østre. 

Stevnet samlet 71 skyttere og det er en liten 
oppgang fra fjorårets 66 skyttere. 

Vi stilte med nær halvparten av delt-
agerne. Nærmere bestemt 35 skyttere, som 
var to ned fra fjoråret.

Det ble kåret åtte samlagsmestere og 17 
medaljer ble delt ut. I likhet med de senere 
år, dominerte vi stort. Vi tok seks samlagsti-
tler og 12 av medaljene. 

Marianne Bergers første stevne for 
Oslo Østre var nettopp fjorårets SM 15m 
Da tok hun en delt seier i kl. 3-5. I år skjøt 
hun 245p. Det viste seg å holde til ny seier. 
Dermed forsvarte den regjerende mesteren 
tittelen, og troner nå alene på toppen. 

Vi dominerte stort i kl. 3-5 og hadde 
fem skyttere blant de seks beste. Det inklud-
erte de to andre pallplassene. Helge Norberg 
skjøt 244p og kom nærmest Marianne. Tre 
skyttere skjøt 243p. Eirik Ahdell kom best 

ut av rangeringen og inntok siste trinn på 
pallen. Eirik ble med dette beste skytter i 
klasse 4. Nils Thomas Valand kom dårligst 
ut av rangeringen og ble nr. 5. Kurt Eirik 
Bekkevold var best av de på 242p, på 6. 
plass.

Vi hadde flere regjerende mestere som 
forsvarte tittelen. Det var ikke spesielt over-
raskende at Arne Grøtting var en av dem. I 
fjor tok han en suveren seier i V55, men i år 
var marginen knapp. Han ble hardt presset 
av Anne Grimstad. De skjøt omtrent helt 
like serier og til slutt viste det seg at Arnes 
49p på første kneserie, mot Annes 48p, ble 
avgjørende. Arne vant med 246p og Anne 
ble nr. 2 med 245p.

For Christian Ytterhaug Sæther ble 
det motsatt i kl. 2. I fjor vant han med ett 
poengs margin, mens han i år var suveren. 
Han skjøt hele 248p. Den som kom nærmest 
var far Bjørnar Sæther som skjøt 244p. 

Våre medaljevinnere i kl. 3-5. F.v nr. 3 Eirik Ahdell, samlagsmester Marianne Berger og nr. 2 Helge 
Norberg. 
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Jenny Aardalen var fjerde skytter som 
forsvarte fjorårstittelen. Det gjorde hun i kl. 
J. Hun bekreftet at hun er Oslos beste junior-
skytter. Det ble 247p og avstanden ned til nr. 
2 var 6p. Den andreplassen gikk til Sondre 
Ravnanger, som gikk over til kl. J ved nyt-
tår. Sondre er i fin utvikling og det skal bli 
spennende å se om han kan utfordre Jenny 
skikkelig utover i sesongen. 

Kl. R deltok kun to skyttere, begge fra 
Østre. Bjørn Eric Olsen gikk seirende ut av 
den duellen med meget gode 246p. Ung-
domsmedaljen gikk til Odin Skagmo som 
skjøt 236p. 

I kl. ER var det fem skyttere og vi fikk 
en medalje i den klassen også. Den gikk til 
Stian Stafsberg Klyve som ble nr. 3 med 
242p.

I ASP hadde vi med tre skyttere og 
dermed 12 skyttere til sammen i ungdom-
sklassene.

Det deles også ut klassemedaljer i 
kl. 1, kl. 3 og kl. 4. Eirik Ahdell vant som 
tidligere nevnt kl. 4, men siden han tok 
mesterskapsmedalje i kl. 3-5, fikk han ikke 
klassemedalje i tillegg. 

Vi hadde ingen skyttere i kl. 3, men 
i kl. 1 fikk vi en av stevnets store prestas-
joner. Joakim Mortensen har vist seg som 
en meget solid skytter og nå toppet han 
tidligere prestasjoner med å levere feilfrie 
250p. Det ga selvsagt seier i kl. 1.

Vi fikk en tilsvarende topprestasjon i 
V73. Nils Hovde gikk over fra V65 til V73 
ved nyttår og ved første anledning markerte 
han seg skikkelig. Han slo også til med 
feilfrie 250p. Dermed ble Øivind Mørk og 
Oddbjørn Nyhagen, som ofte har gjort opp 
om seieren, listefyll i klassen. Øivind fulgte 
for øvrig nærmest med 245p.

Kort oppsummert så ble SM 15m nok 
en gang et meget godt mesterskap for oss.

Fornøyde medaljevinnere. F.v vinner av kl. J Jenny Aardalen, som forsvarte fjorårstittelen, nr. i kl. J 
Sondre Ravnanger, nr. 3 i ER Stian Stafsberg Klyve, vinner av kl. R Bjørn Eric Olsen og vinner av V73 
Nils Hovde.
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Mesterskap
Kl. 3-5  1. Marianne Berger ............245 Gylt 
 2. Helge Norberg ...............244 Sølv 
 3. Eirik Ahdell .....................243 Sølv 
 5. Nils Thomas Valand.......243  
 6. Kurt Eirik Bekkevold ......242  
 13. Heidi Grimstad .............240 
V55  1. Arne Grøtting .................246 Sølv  
 2. Anne Sofie Grimstad .....245  
 3. Arne Ånneland ...............242  
 5. Anne-Lise H. Holstad .....230 
Kl. 2  1. Christian Y. Sæther........248 Sølv 
 2. Bjørnar Sæther ..............244 
R  1. Bjørn Eric Olsen ............246 Raufoss 
 2. Odin Skagmo .................236 Ung.med
ER  3. Stian Stafsberg Klyve ....242 Ung.med 
 4. Emma T. Pedersen ........237  
 5. Jonas Hofslund ..............237  
 8. Agnes Torstrup ..............216  
 9. Dina Elisab. Berntsen ....208 
J  1. Jenny Aardalen ..............247 Raufoss 
 2. Sondre Ravnanger ........241 ungd.med

V73  1. Nils Hovde .....................250 Sølv 
 2. Øivind Mørk ...................245  
 4. Oddbjørn Nyhagen ........242
Hovedskyting
Kl. 5 1. Marianne Berger ............245  
 2. Helge Norberg ...............244  
 4. Nils Thomas Valand.......243  
 5. Kurt Eirik Bekkevold ......242  
 14. Fredrick Bjerke ............239  
 16. Sverre Brovoll ..............236  
 17. Morten Musiol ..............236
Kl. 4  1. Eirik Ahdell .....................243 
 3. Geir Roger Bjerkan ........237 
 4. Edvard Brendnes ...........237 
 5. Vegard Ånneland ...........232 
 7. Eirik Kristiansen .............230 
Kl. 1  1. Joakim Mortensen .........250 Klassem.
ASP Jonas Ingebo .....................238  
 Amalie Mortensen Torbal ...221  
 Vetle Skagmo ....................225

Joakim Mortensen vant kl. 1 med suverene 250p. Christian Ytterhaug Sæther vant kl. 2.



Østre Posten 1-15 13

Klubbmesterskap 15m
37 skyttere møtte opp til årets 

klubbmesterskap. Det var en gledelig økn-
ing fra fjorårets 32 deltagere. Det ble skutt 
utendørsprogram, dvs. 35-skudd. 

Nils Thomas Valand var suveren i 
kl. 3-5 og skjøt knallsterke 349p. Nieren 
kom forøvrig på kne på grunnlaget. Han 
vant med hele fire poengs margin.  På den 
plassen kom den nybakte samlagsmesteren 
Marianne Berger. Per Arve Strømstad vaker 
rett under de beste i laget og han kapret den 
siste medaljen med 344p. 

Vi fikk også et toppresultat i V55. Arne 
Grøtting skjøt meget gode 347p og vant 
klart. Anne Grimstad kom nærmest, som 
hun gjorde på SM. Hun skjøt 343p.

Christian Ytterhaug Sæther var stor-
favoritt i kl. 2 og han vant også greit. Han 
skjøt 341p. Nr. 2 ble Bjørn Christian Olsen 
med 334p.

Etter SM-innsatsen var Eirik Ahdell 
blant kandidatene til pallen, men han måtte 
nøye seg med klassemedaljen i kl. 4. Han 
vant klassen med 339p, tre poeng  ned til 
Kjetil Jansen. 

Fredrik Holtmoen var alene i kl. 3 
og tok klassemedaljen med 332p. Joakim 
Mortensen var også alene i kl. 1, men enh-
ver hadde fått problemer med å slå Joakim. 
Han skjøt gode 346p.

Vi hadde ingen deltakere i V65, siden 
Nils Hovde har gått over til V73. Ingen av 
våre V73-skyttere var fornøyde med skyt-
ingen. Oddbjørn Nyhagen kunne tross alt si 
seg mest fornøyd, siden han vant med 338p. 
Han vant poenget foran Øivind Mørk. 

I kl. J hadde vi én deltager i Sondre 
Ravnanger, som skjøt 340p. Han slet littpå 
10-skudden og fikk 93p, men i omgangen 
slo han til med en serie av høy kvalitet. Det 
ble 100p med hele 8 innertiere. Det er sjel-
dent mange til å være innendørs. 

I kl. ER hadde vi fire deltagere. Vin-
neren ble Tobias Mortensen Torbal som 
skjøt 336p. Han var 2p foran Jonas Hofs-
lund som ble nr. 2. 

I kl. R hadde vi to deltagere. Vinneren 
ble Odin Skagmo som skjøt 332p. Bjørn 
Eric Olsen slet fryktelig med våpenet og 
endte på 239p 

Nils Thomas Valand vant kl. 3-5 med suverene  
349p.

Arne Grøtting skjøt 347p og tok en oppskriftsmes-
sig seier i V55.
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Odin Skagmo vant kl. R.Tobias Mortensen Torbal vant kl. ER.

Kl. 3-5 1. Nils Thomas Valand .....349 
 2. Marianne Berger ..........345 
 3. Per Arve Strømstad .....344 
 4. Helge Norberg .............343
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand ........... 349 
 2. Marianne Berger ................ 345 
 3. Per Arve Strømstad ........... 344 
 4. Helge Norberg ................... 343 
 5. Bjarne Muri ........................ 341 
 6. Fredrick Bjerke ................... 340 
 7. Lars Bugge ........................ 339 
 8. Kurt Eirik Bekkevold ........... 337 
 9. Tore Johansen ................... 336 
 10. Morten Musiol .................. 332
Kl. 4 1. Eirik Ahdell ......................... 339 
 2. Kjetil Jansen ...................... 336 
 3. Edvard Brendnes ............... 334 
 4. Vegard Ånneland ............... 328 
 5. Geir Roger Bjerkan ............ 324
Kl. 3 1. Fredrik Holtmoen ............... 332
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther. ........... 341 
 2. Bjørn Christian Olsen ......... 334 
 3. Bjørnar Sæther .................. 331
Kl. 1 1. Joakim Mortensen ............. 346
V55 1. Arne Grøtting ..................... 347 
 2. Anne Sofie Grimstad .......... 343  
 3. Arne Ånneland ................... 340  
 5. Anne-Lise Hovde Holstad .. 336

R 1. Odin Skagmo ..................... 332 
 2. Bjørn Eric Olsen ................. 239
ER 1. Tobias Mortensen Torbal .... 336 
 2. Jonas Hofslund .................. 333 
 3. Agnes Torstrup ................... 304 
 4. Dina Elisabeth Berntsen .... 261
J 1. Sondre Ravnanger ............. 340
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............ 338 
 2. Øivind Mørk ....................... 337 
 3. Nils Hovde ......................... 327
ASP Jonas Ingebo ......................... 220 
 Amalie Mortensen Torbal ....... 232 
 Vetle Skagmo......................... 230

Jonas Ingebo var en av deltagerne i Aspirant.
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Østlandscup 15m, Blaker
I år stilte vi med to lag i Østlandscupen 

15m, som ble arrangert av Blaker. Begge var 
seniorlag. 

Vår ungdomsskyttere er rimelig ferske 
som skyttere, så det var ikke hensiktsmessig 
å stille med ungdomslag i år.

1. runde - 1. laget slo Rygge
Lagleder Helge Norberg slet med å 

få motstanderen i tale og følgelig med å 
lande en dato.  Det ordnet seg etter hvert 
for førstelaget og de møtte Rygge på Årvoll. 
Det viste seg å bli en enkel match og seieren 
ble på 48p.

Oslo Østre I 1713 - Rygge 1665
Marianne Berger ...........................345  
Nils Thomas Valand  .....................345  
Bjarne Muri  ...................................344  
Magnus Bjerke  .............................342  
Kurt Eirik Bekkevold  .....................337

1. runde - 2. laget tapte mot Lismarken
Avviklingen av andrelagets match viste 

seg å bli en vanskeligere affære. Helge 
Norberg var velvilligheten selv, men det 
endte med et datoforslag hvor vi ikke kunne 
stille lag. Arrangøren Blaker ga imidlertid 
en utvidet frist og runden ble skutt. 

Det ble levert varierende skyting og 
da ble det tap mot et godt Lismarken-lag. 
I ettertid viste det seg at 2. laget var blant 
de beste taperne og dermed avanserte til 2. 
runde.

Oslo Østre II 1685 - Lismarken 1699
Helge Norberg  ..............................345 
Sverre Brovoll  ...............................341  
Kjetil Jansen  .................................336  
Geir Roger Bjerkan  .......................334  
Tore Johansen  ..............................329

2. runde - 1. laget slo Sem
I 2. runde reiste 1. laget til Sem. De 

skjøt noen poeng dårligere enn i 1. runde, 
Sem skjøt bedre enn Rygge, men det ble 
likevel en grei seier med 14p.

Oslo Østre I 1698 - Sem 1684
Helge Norberg  ..............................346 
Nils Thomas Valand  .....................346  
Marianne Berger ...........................340  
Bjarne Muri  ...................................334 
Sverre Brovoll  ...............................332

2. runde - 2. laget tapte mot  
Nordstrand II

Nordstrand II var motstander på Årvoll. 
Laget løftet seg noen poeng fra forrige 
runde, men det holdt ikke. Det ble et klart 
tap med 15p og snipp snapp snute…  

Oslo Ø II 1691 - Nordstrand II 1706
Kurt Eirik Bekkevold  .....................343 
Endre Hagelund  ...........................341  
Lars Bugge  ...................................337  
Henrik Oppen  ...............................337  
Per Arve Strømstad  ......................333

Semifinale - tap mot Nordstrand I
Nordstrand I var motstander i semfi-

nalen og de tok en klar seier. Nils Thomas 
Valand var uheldig og fikk kun ut 6 skudd 
på omgangen. Heldigvis påvirket ikke dette 
utfallet.   

Oslo Ø I 1671 - Nordstrand I 1715
Marianne Berger............................345 
Endre Hagelund  ...........................344 
Kurt Eirik Bekkevold  .....................342 
Helge Norberg  ..............................340 
Nils Thomas Valand ......................300
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Akershusserien
Vi hadde med fire lag i årets serie. 

Det var i optimistiske laget. Det viste seg 
at Miniatyrlaget stilte med lag. Vi skjøn-
ner godt at de ønsket å delta etter noen år 
i vakuum, men det resulterte i at vi mistet 
noen skyttere. Når vi i tillegg fikk en runde 
med noen utmeldinger så hadde vi ikke nok 
skyttere til å holde to lag i gang i 1. divisjon. 
Dermed måtte 2. laget trekkes etter at to 
runder var skutt. 

Det har også til tider vært problemer 
med å få skyttere til 4. laget og vi skal være 
glade for at V55-skytterne Arne Ånneland 
og Arne Grøtting har stilt opp. 

1. laget i 1. divisjon
1. laget skjøt i 1. divisjon og det ble kun 

én seier. Dermed ble det 5. plass i divis-

jonen, som ble avsluttet med seks lag.

3. laget i 2. divisjon
3. laget skjøt i 2. divisjon og kunne not-

ere seg for to seire. Det ga 7. plass i serien.

4. laget i 3. divisjon
4. laget skjøt i 3. divisjon og de tok en 

seier. Tross seieren ble det 8. plass i serien.

Dermed kom ingen av våre lag til 
finalene, men serien har gitt fin trening. I alt 
har 20 skyttere skutt minst en runde. Nils 
Thomas Valand har vært vår beste med et 
snitt på meget gode 298,5. Endre Hagelund 
ble nest best med et snitt på 297,8.

1. lag
Oslo Østre (1) ........1181 
Skarpskytten .........1163 
Nils Thomas Valand ......299  
Jørgen Elstad  ................297 
Endre Hagelund  ...........295 
Kurt Eirik Bekkevold  .....290

Oslo Østre (1) ........1185 
Kisen (1) ................1198 
Endre Hagelund  ...........300  
Nils Thomas Valand  .....297 
Per Arve Strømstad  ......294 
Magnus Bjerke  .............294

Oslo Østre (1) ........w.o   
Oslo Østre (2)

Oslo Østre (1) ........w.o   
Kisen (2) 

Oslo Østre (1) ........1179   
Nordstrand (1) .......1194 
Nils Thomas Valand ......299 
Endre Hagelund  ...........299 
Kurt Eirik Bekkevold ......293 
Helge Norberg ...............288

Oslo Østre (1) ........1181   
Høland/Bj. (1) ........1189 
Nils Thomas Valand ......299 
Endre Hagelund ............297 
Kurt Eirik Bekkevold ......294 
Per Arve Strømstad .......291

Oslo Østre (1) ........1170   
Rælingen (1) ..........1180 
Endre Hagelund ............298 
Nils Thomas Valand ......295 
Helge Norberg ...............292 
Kurt Eirik Bekkevold ......285

2.lag
Oslo Østre (2) ........1169  
Rælingen ...............1177 
Helge Norberg ...............296 
Per Arve Strømstad .......293  
Magnus Bjerke  .............292 
Sverre Brovoll ................288

Oslo Østre (2) ........1147  
Skarpskytten .........1155 
Øivind Enggrav ..............293  
Helge Norberg ...............292 
Sverre Brovoll ................284 
Kurt Eirik Bekkevold ......278

Laget ble trukket og de rester-
ende rundene ble ikke skutt

1. divisjon
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Oslo Østre (3) ........1149 
Kisen (3) ................1177 
Heidi Grimstad ...............297  
Morten Musiol ................289 
Tore Johansen ...............282 
Edvard Brendnes ...........281

Oslo Østre (3) ........1144 
Nannestad .............1140 
Heidi Grimstad ...............290 
Edvard Brendnes ...........286 
Morten Musiol ................285 
Tore Johansen ...............283

Oslo Østre (3) ........1149 
Nordstrand (2) .......1174 
Heidi Grimstad ...............295  
Morten Musiol  ...............287 
Edvard Brendnes ...........285 
Tore Johansen ...............282

Oslo Østre (3) ........1149 
Østre Romerike .....1169 
Heidi Grimstad ...............294 
Edvard Brendnes ...........287 
Morten Musiol ................286 
Tore Johansen ...............282

Oslo Østre (3) ........1160 
Rælingen (2) ..........1170 
Per Arve Strømstad .......293 
Heidi Grimstad ...............290 
Tore Johansen ...............289 
Edvard Brendnes ...........288

Oslo Østre (3) ........1149 
Skarpskytten (2) ...1131 
Edvard Brendnes ...........295 
Heidi Grimstad ...............293 
Tore Johansen ...............283 
Morten Musiol ................282

Oslo Østre (3) ........1154 
Oslo Østre Min.Sl. 1176 
Edvard Brendnes ...........294 
Heidi Grimstad ...............291 
Morten Musiol ................290 
Tore Johansen ...............279

Oslo Østre (4) ........1123 
Nordstrand (3) .......1128 
Fredrik Holtmoen ...........285 
Kjetil Jansen ..................282 
Vegard Ånneland ...........275 
Arne Ånneland ...............272

Oslo Østre (4) ........1088 
Feiring ...................1126 
Geir Roger Bjerkan ........282 
Fredrik Holtmoen ...........281 
Vegard Ånneland ...........275 
Arne Ånneland ...............250

Oslo Østre (4) ........1137 
Nittedal ..................1143 
Henrik Oppen ................294 
Geir Roger Bjerkan ........286 
Arne Grøtting .................282 
Kjetil Jansen ..................275

Oslo Østre (4) ........1120 
Østre Romerike .....1132 
Henrik Oppen ................287 
Vegard Ånneland ...........283 
Fredrik Holtmoen ...........283 
Arne Ånneland ...............267

Oslo Østre (4) ........1143 
Høland/Bj (2) .........1134 
Henrik Oppen ................290 
Fredrik Holtmoen ...........287 
Geir Roger Bjerkan ........285 
Kjetil Jansen ..................284

Oslo Østre (4) ........1143 
Skedsmo ...............1135 
Øivind Enggrav ..............297 
Geir Roger Bjerkan ........286 
Henrik Oppen ................286 
Arne Ånneland ...............274

Oslo Østre (4) ........1117 
Gjerdrum ...............1133 
Henrik Oppen ................288 
Kjetil Jansen ..................287 
Sverre Brovoll ................276 
Arne Ånneland ...............266

3. divisjon - 4. lag

2. divisjon - 3. lag
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15m - åpne stevner
Her følger et kort sammendrag av resul-
tatene fra innendørssesongen, fra det første 
stevnet i fjor høst til de siste i mars.

Uke 42 – 2014
Høstens første stevne ble arrangert av 

Gjerdrum. Vi hadde med hele 25 deltagere 
og Jenny Aardalen fikk æren av å åpne 
Østres medaljekonto. Hun vant kl. J.

Uke 44 – 2014
Uken inneholdt to stevner i Østfold og 

to i Opland. 13 skyttere tok turen til Østfold 
og Stein Heggen og Arne Grøtting tok hver 
sin seier i V55. Nils Thomas Valand ble 
nr. 2 i kl. 3-5 i Råde. Sondre Ravnanger 
skjøt 249p i ER i Fredrikstad og ble nr. 5. 
Jens-Kristian Larsen var vår eneste deltager 
i Opland og han tok to medaljer i kl. 3-5. 
Det ble 2. plass i Nordre Land og 3. plass i 
Søndre Land.

Uke 45 – 2014
Denne uken hadde vi 7-8 deltagere på i 

alt syv stevner og vi registrerte åtte medaljer. 

Jens-Kristian Larsen imponerte med tre 
medaljer i kl. 3-5. De fordelte seg på to seire 
og en 3. plass. Nils Thomas Valand vant kl. 
3-5 i Halden. Magnus Bjerke tok to medaljer 
i kl. 3-5 etter to andreplasser. Arne Grøtting 
vant V55 i Sem. Jenny Aardalen ble nr. 2 i 
kl. J i Halden. Edvard Brendnes ble beste 3. 
klassing i to stevner i Vestfold.

Uke 46 – 2014
Viken II 15m ble arrangert denne uken, 

men det ble også arrangert tre dobbeltste-
vner. Arne Grøtting var aktiv og deltok på 
alle. Han imponerte stort med å vinne V55 
i fem av stevnene. I det sjette var han kun 
1p fra seieren. I to stevner i Follo fikk vi to 
medaljer i kl. 3-5. Nils Thomas Valand ble 
nr. 2 i Aas og Bjarne Muri ble nr. 3 i Frogn 
og Drøbak. Edvard Brendnes fortsatte å 
skyte godt i kl. 3 og ble beste 3. klassing i 
tre av de fire stevnene han deltok i.

Uke 47 – 2014
Våre skyttere deltok på i alt seks 

stevner. Arne Grøtting ble også denne ukens 

Jenny Aardalen fokuserer mest på NSF-skyting, 
men hun har fått med seg noen medaljer i kl. J

Arne Grøtting har væet vår store medaljesanker 
på 15m.



Østre Posten 1-15 19

store navn med to V55-seire på Ringerike.  
I Rakkestad slo Nils Thomas Valand til med 
seier i kl. 3-5. Edvard Brendnes vant kl. 3 
i Fiskum med ny pers. Ellers ble det mye 
«nesten». Magnus Bjerke og Nils Thomas 
Valand var 1p unna pallen i kl. 3-5 i Sarps-
borg. Sondre Ravnanger skjøt 249 i ER i 
Sarpsborg og ble nr. 4.

Uke 48 – 2014
Denne uken inneholdt kun ett stevne. 

Det stevnet gikk i Åsnes og tre av våre tok 
turen med stor suksess. Jens-Kristian Larsen 
vant kl. 3-5 med Nils Thomas Valand på 2. 
plass. Tredjemann var Helge Norberg og 
han ble nr. 5.

Uke 49 – 2014
Dette var årets store stevneuke med 

Oslo Open, vårt eget Østrestevnet + noen til. 
Vi skrev om denne helgen i forrige utgave, 
men oppsummerer likevel kort. Den store 
prestasjonen ble Magnus Bjerkes seier i 
Oslo Open. Jens-Kristian Larsen kvalifiserte 
seg for finalen, men kunne ikke stille. Nils 
Thomas Valand og Bjarne Muri kvalifiserte 
seg for superfinalen i 50m-stevnet i Alfhal-

len. Nils Thomas ble nr. 4 og Bjarne nr. ble 
nr. 10. I Asker-stevnet ble Magnus nr. 2 i kl. 
3-5 og Christian Ytterhaug Sæther vant kl. 2. 
I Moss og Våler ble Endre Hagelund nr. 2 i 
kl. 3-5. Ellers var flere av våre ungdommer 
aktive på stevnene og vi fikk mange fine 
prestasjoner.

Uke 50 – 2014
Uke 50 ble en stille stevnehelg og kun 

noen få av våre deltok på de få stevnene 
som ble arrangert. Alltid aktive Arne Grøt-
ting var en av dem. Han dro til Sigdal og 
Søndre Modum og vant V55 i begge ste-
vnene. I Søndre Modum fikk vi en medalje 
til da Nils Thomas Valand ble nr. 2 i kl. 3-5. 
Jens-Kristian Larsen var enslig representant 
i Nordskogbygda og han ble nr. 2 i kl. 3-5.

Romjulen
I romjula hadde vi noen få deltagere på 

en del stevner rundt omkring. Den største 
suksessen kom i Gjesdal med to skyttere på 
pallen i kl. 3-5. Endre Hagelund ble nr. 2 og 
Nils Thomas Valand nr. 3. I Lismarken ble 
Jenny Aardalen nr. 2 i kl. J.

Sondre Ravnanger tok sin første medalje i et 
åpent stevne med 3. plass i kl. J i Moss og Våler.

Nils Thomas Valand har vært vår beste medalje-
sanker i kl. 3-5, med 12 medaljer.
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Uke 1 – 2015
2015 startet rolig. Fire av våre tok turen 

til to stevner i Opland. Arne Grøtting fikk 
æren av å ta vår første medalje i 2015. Det 
gjorde han med sin seier i V55 på Vestre 
Toten.

Uke 2 – 2015
I uke 2 var det duket for trippelstevne 

i Numedal og to stevner i Østerdal. Fem av 
våre var i aksjon. Arne Grøtting tok seieren 
i V55 i Flesberg. I Kongsberg kom Helge 
Norberg og Nils Thomas Valand på pallen 
i kl. 3-5. Begge skjøt 348p og ble hhv. nr. 2 
og nr. 3.

Uke 3 – 2015
Denne uken var det midtukestevner 

på Løiten og Tangen. Tre av våre tok turen 
og de kom hjem med én medalje. Den kom 
med Arne Grøtting V55-seier på Løiten. 
Helge Norberg var en av fem skyttere med 
344p i kl. 3-5 i Løiten, men han ble nest 
dårligst rangert på 4. plass.

Uke 4 – 2015
Vi deltok med hele 20 skyttere på 

stevnet til Skiptvet og 10 skyttere deltok i 
Eidsberg. Ungdomsavdelingen arrangerte 
fellestur og vi så mye god skyting. Medalje-
fangsten ble noe mer beskjeden med Helge 
Norbergs sølvmedalje for andreplassen i 
Skiptvet.

Uke 6 – 2015
Det var ingen åpne stevner i uke 5. I 

uke 6 var det tre stevner i nærområdet. Nils 
Thomas Valand vant kl. 3-5 i Frogn og 
Drøbak og ble nr. 3 i Aas. Ungdomsavdelin-
gen tok turen til Råde og vi hadde 16 delt-
agere med i stevnet. Det ble to seire, Arne 
Grøtting vant V55 og Joakim Mortensen 
vant kl. 1. Kurt Eirik Bekkevold var nordpå 
og vant kl. 3-5 i Øvre Målselv.

Uke 7 – 2015
Det tynnes ut med stevner og tilbudet 

i uke 7 var et ungdomsstevne i Moss og 
Våler. Jenny Aardalen og Sondre Ravnanger 
kvalifiserte seg for finalen i kl. J med 4. og 
5. plass etter innledende 25-skudd. I finalen, 
som ble gjennomført etter internasjonal 
mal med utslag, imponerte Sondre og han 
tok bronsemedaljen. Det var Sondres første 
medalje i et åpent stevne. Jenny ble nr. 4.

Uke 9 – 2015
Rakkestad  arrangerte et midtukestevne 

og vi hadde med ni skyttere. Helge Norberg 
og Nils Thomas Valand var to av fem skyt-
tere som skjøt 245p og kjempet om plassene 
2-6 i kl. 2-5. Marginene gikk vår vei, og 
Helge ble nr. 2 og Nils Thomas nr. 3. Joakim 
Mortensen hadde også marginene med seg 
og vant kl. 1 med 247p etter rangering.

Uke 13 – 2015
I mars går feltmesterskapene og det 

er få 15m-stevner. I uke 13 gikk sesongens 
siste 15m stevne. Det var ett midtukestevne 
i Sarpsborg. Vi hadde med tre deltagere. 
Nils Thomas Valand satte punktum for med-
aljefangsten med 2. plass i kl. 3-5.

Helge Norberg har tatt tre medaljer i kl. 3-5. Alle 
var for 2. plass.
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Vårens portrett - Kjell Karlsen

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
17 år, da jeg gikk på realskolen.

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Gjennom Østmarka HV-område.

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Ca. 3-400 skudd for trening til jakten.

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Nei.

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Oslo Østre.

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Har spilt håndball.
Hva slags musikk hører du på?
Gammeldans, Ole Ivars, Lasse Stefanz ol.

Hva er din favoritt mat?
Lutefisk, elg- og rådyrsteik.

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

Hva er ditt beste LS-minne?
Jeg har bare deltatt på ett LS-stevne, i Oslo 
fikk banebeger.

Kjell Karlsen har ikke satset på en 
skytterkarriere, men han er en viktig del av 
vårt skyttermiljø. Det er forøvrig litt spesielt 
at han har klart å få med seg et beger fra LS. 
Det kom på banen i Oslo i 1980.

Kjell har vært revisor for Hovedlaget 
over en periode på 18 år, nærmere bestent 
fra 1990 til 2007. Imidlertid er han mest 
kjent som leder av jegergruppen i en lang 
årrekke. Kjell har vært med på å skape et 
miljø rundt jegerskytingene, som er kjent for 
å være trivelig og serviceinnstilt.

Det er meget viktig at vi har medlem-
mer som bidrar selv om de ikke er sports-
skyttere. Kjell er et godt eksempel på dette 
og i 2003 fikk han Hovedlagets hederstegn.
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Resultatene i forrige feltsesong ble 
beskrevet som en av de dårligste i Østres 
historie. Når denne sesongen må beskrives 
som en av de beste levert av våre feltskyt-
tere, viser det hvor fort det svinger i denne 
idretten. 

Det er ikke tilvekst av nye feltskyttere 
som forklarer den gode sesongen. Bortsett 
fra Joakim Mortensen, som har levert impo-
nerende resultater i klasse 1, er det uteluk-
kende den faste harde kjerne av feltskytter 
som har deltatt i år også. 

Som kronen på verket manglet riktig 
nok en individuell seier i ett av de store 
mesterskapene, men tre av våre skyttere 
vant hvert sitt åpne stevne denne sesongen. I 
tillegg hadde vi flere individuelle medalje-
plasseringer. Med tanke på at det er van-
skelig å rekke mer enn 10-15 åpne stevner i 
løpet av en sesong er dette imponerende tall. 

Vi har også vunnet nesten hver eneste 
lagskyting, og tre av våre skyttere var med 
på Oslos vinnerlag under Østlandsmester-
skapet. Det sportslige vil bli utfylt grundig 

senere i nummeret, men jeg vil også trekke 
frem seieren til Kurt Eirik Bekkevold i Juok-
sengi under Påskerally. Dette var kanskje 
vår beste individuelle prestasjon dette året 
og endelig har en Østreskytter klart å vinne 
ett stevne i Sverige med hard konkurranse 
fra svenske feltspesialister. 

Som vanlig har Skilaget arrangert 
treninger og pokalskytinger på Sørum. Dette 
fungerer meget greit, men det må til en 
større dugnadsinnsats til sommeren for å 
oppruste skiverammene. Hovedårsaken til 
dette er at jegergruppa i Sørum skytterlag 
bygger en ny bane for løpende elg denne 
våren. Alle skivestativene på kortere hold 
enn 300m er i kulenedslaget for denne 
banen. Vi må derfor lage nye stativ, som vi 
kan ta inn om sommeren, slik at de ikke blir 
skutt i stykker når elgbanen er i bruk. Mer 
informasjon om dette kommer senere. 

Gjennom hele sesongen har det blitt 
lagt opp til fellespåmelding til stevner fra 
Skilagets side, slik at Østreskytterne skyter i 
samme lag. Dette er meget sosialt, samtidig 

Sverre Brovoll vant Damenes pokal. Lars Bugge tok Styrets krus til odel og eie.

Av Sverre Brovoll
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som vi får et godt feltfaglig miljø. Jeg håper 
flere Østreskyttere finner frem feltbørsa og 
blir med oss neste sesong. Vi har det meget 
trivelig og vil gjerne ha med oss flere. Det 
er ikke mye som skal til for å treffe på felten. 
En god innskyting og hastighetsmåling er 
det viktigste. Vi vil derfor minne om at vi 
har terminfestet to lørdager i november (7. 
og 28.) for feltforberedelser på Østre. Merk 
deg datoene og møt opp. Håper vi blir enda 
flere som skyter felt neste vinter.

Damenes pokal
En liten gjeng samlet seg på Sørum 

for å skyte om Damenes Pokal. Bortsett 
fra en litt lur vind, som ga noen små utslag 
på det lengste holdet, var det glimrende 
forhold denne lørdagen. Ansvarlig for dagen, 
Kurt Eirik Bekkevold, hadde lagt opp til et 
opplegg hvor det i hovedsak var de lengste 
holdene som ble benyttet. Opplegget var 
som følger: 

Hold 1: C20 200m ligg 60 sek 
Hold 2: Småen 290m kne 75 sek 
Hold 3:  C40 350m ligg 60 sek 
Hold 4:  B45 400m kne 75 sek 
Hold 5:  B65 540m ligg 60 sek

Det var mye god skyting og tre stykker 
endte på 30 treff og det måtte rangeres på 
innertreff. Sverre Brovoll hadde flest med 
21, og tok sitt første napp i Damens Pokal. 
1. Sverre Brovoll (5) ................30/21 
2. Kurt Eirik Bekkevold (5) ......30/15
3. Arne Ånneland (V55) ..........30/3 *
4. Lars Bugge (5) ....................29/19 
5. Joakim Mortensen (1) .........27/13 
6. Tore Johansen (5) ..............27/12
7 Anne-Lise H. Holstad (V55) .24/10 *
* V55: 1 treff respitt.

Styrets krus
Det er ikke så veldig mange skyttere 

som finner veien til Skilagets pokalskytinger 
på Sørum. Denne gangen var det seks skyt-

Et av KM-lagene er ferdigskutt. Eirik Kristiansen (stående) er standplassleder. Nærmest er Anne-Lise 
Holstad. Videre ser vi Arne Ånneland, Stein Heggen, Lars Bugge og Arne Grøtting.
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tere som møtte. Arne Grøtting var feltarki-
tekt for dagen og hadde komponert følgende 
løype:
Hold 1: 10x30 150m kne 75sek.  
Hold 2:  1/8 250m ligg 60 sek. 
Hold 3:  Småen 300m ligg 60 sek. 
Hold 4:  S25H 350m kne 90 sek. 
Hold 5:  B65 540m ligg 60 sek.

Både Lars Bugge og Sverre Brovoll 
klarte 30 treff i denne løypa. Med 19 mot 17 
innertreff var det Lars som tok hjem seieren. 
For de øvrige ble det av ulike årsaker noen 
bom. Det var Lars sin tredje seier i denne 
skytingen og han tok pokalen til odel og eie. 

1. Lars Bugge .........................30/19 
2. Sverre Brovoll .....................30/17 
3. Arne Ånneland ....................28/11 
4. Tore Johansen ....................27/17 
5. Kurt Eirik Bekkevold ...........25/16 
6. Arne Grøtting ......................25/14

Klubbmesterskap grovfelt
Tolv skyttere møtte på Sørum for å 

skyte om klubbmesterskapet i grovfelt. Selv 
om vi kunne ønsket enda flere deltagere, 
hadde nær samtlige av de som har vært ak-
tive på feltstevner denne sesongen møtt opp. 

Det blåste godt denne lørdagen. Vinden 
kom stort sett rett forfra og det var ikke 
nødvendig å stille mye på siktet. Det var en 
større utfordring å få skivene til å henge på 
plass. Skivene blåste ned ved flere anled-
ninger og skiverammen på 350m knakk i 
vinden. Med grove spiker i lommen klarte 
anviserne likevel raskt å reparere stativet 
slik at vi fikk skutt som planlagt. 

Opplegget for innledende skyting: 
Hold 1: Sirkel 24 200m ligg 60 sek. 
Hold 2:  1/8 250m kne 60 sek. 
Hold 3:  1/6 300m ligg 45 sek. 
Hold 4:  1/4 350m kne 60 sek. 
Hold 5:  B65 540m ligg 45 sek.

Medaljevinnerne i KM grovfelt ble de samme som i fjor, men rekkefølgen ble endret. F.v nr. 3 Tore 
Johansen, klubbmester Sverre Brovoll og nr. 2 Kurt Eirik Bekkevold.
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Det ble skutt godt og jevnt på den 
innledende skytingen. Fire skyttere skjøt 29 
treff. Av disse hadde Kurt Eirik Bekkevold 
hele 20 innertreff og vant Skilagets premie 
til odel og eie (tredje aksje i pokalen). 

Nils Thomas Valand, Tore Johansen 
og Sverre Brovoll var de tre andre med 29 
treff. Sammen med Arne Grøtting og Eirik 
Kristiansen på 28 treff hadde de et godt 
utgangspunkt før finalen. 

Det ble besluttet at de 10 beste skulle få 
skyte finale, og med et forholdsvis krevende 
finaleopplegg var det også muligheter for de 
med færre treff å klatre på listene. 

Opplegget for finalen: 
Hold 1: 1/4V 400m kne 50 sek. 
Hold 2:  Småen 350m ligg 45 sek.

De fire med 29 treff i utgangspunkt 
skjøt alle 6 treff på kne. Tore Johansen 
hadde solide 4 innertreff, og lå godt an til 
å ta hjem mesterskapet før anvisningen av 
liggende holdet. Her ble det dessverre en 
bom for Tore. Nils Thomas fikk også fem 
treff, mens Kurt Eirik og Sverre skjøt seks 
treff. Tore knep bronsemedaljen med flere 
innertreff enn Nils Thomas.

Mellom Kurt og Sverre var stillingen 
lik, begge skjøt 12/4 i finalen og måtte ut i 
omskyting om mesterskapet. Skytetidene 
ble redusert til hhv. 45s og 35s. Kurt Eirik 
fikk 9 treff. Sverre la inn 10 treff og kunne 
gratuleres som årets klubbmester i feltskyt-
ing.

Hovedskyting 
1. Kurt Eirik Bekkevold ...................29/20 
2. Tore Johansen ...........................29/13 
3. Nils Thomas Valand ...................29/12 
4. Sverre Brovoll ............................29/12 
5. Arne Grøtting .............................28/14 
6. Eirik Kristiansen .........................28/8 
7. Stein Heggen .............................27/10 
8. Lars Bugge ................................26/14 
9. Bjarne Muri ................................26/9 
10. Henrik Oppen ...........................25/12 

11. Arne Ånneland..........................25/7 
12. Anne-Lise Holstad ....................22/2

Mesterskap
1. Sverre Brovoll  ............29/12 .. 6/3-6/1 ..41/4 eo 
2. Kurt Eirik Bekkevold .. 29/20 ...6/1-6/3 ..41/4 eo 
3. Tore Johansen ............29/13 .. 6/4-5/3 ..40/7 
4. Nils Thomas Valand ....29/12 .. 6/2-5/3 ..40/5 
5. Arne Grøtting ..............28/14 .. 5/2-6/6 ..39/8 
6. Stein Heggen ..............27/10 .. 5/0-6/2 ..38/2 
7. Eirik Kristiansen ..........28/8 .... 4/1-6/0 ..38/1 
8. Lars Bugge .................26/14 .. 5/2-6/2 ..37/4 
9. Henrik Oppen .............25/12 .. 6/3-5/4 ..36/7 
10. Bjarne Muri ...............26/9 ....  0  -  0 ...26/9

Bestemannspremien 2015
Bestemannspremien tildeles den skytter 

som har flest treff i 8 stevner (30 skudd). 
Styret har valgt ut 4 stevner som man må 
delta i for å kunne konkurrere om premien. 
Man kan stryke 1 av de utvalgte stevnene og 
erstatte dette med 1 åpent stevne.

Åtte skyttere hadde nok resultater til å 
være med i kampen om bestemannspremien 
i år. Selv om det fortsatt er mulig å delta på 
noen få feltstevner etter at dette nummeret 
er gått i trykken, kan ingen ta igjen Sverre 
Brovoll. De øvrige skytteren har flere enn 
tre tapere på sine tre beste av de obligato-
riske stevnene og kan følgelig ikke oppnå de 
237 treff som Sverre har. 

1. Sverre Brovoll…………. .............237 
2. Nils Thomas Valand….. .............229 
3. Kurt Eirik Bekkevold….. .............228 
4. Tore Johansen………… .............225 
5. Lars Bugge…………….. ............223 
6. Eirik Kristiansen………. .............215 
7. Henrik Oppen…………. .............205 
8. Arne Ånneland………… ............190
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Samlagsstevnet felt
Samlagsstevnet  ble som vanlig ar-

rangert sammen med Follo og stedet var 
Skiptvet. Værmeldingen lovte vind og ned-
bør, og slik ble det. Kun de mest overbeviste 
feltskytterne møtte opp. Det betød historisk 
lavmål mtp. deltagelse, og kun 30 skyt-
tere møtte. I fjor deltok 35 skyttere. Østres 
deltagelse var i midlertid den samme som i 
fjor med 18 skyttere.

Værmeldingen stemte som nevnt godt, 
og det var til tider krevende å skyte. I de 
verste byggene var det problemer både med 
sikten og vinden, og det dro godt i knes-
tillingene. Arrangørene måtte også kutte ut 
det lengste holdet grunnet manglende og 
variabel sikt. Det ble skutt 12 skudd på et 
annet hold.

Finalegrensen på grovfelten ble på 25 
treff. Bjarne Muri og Sverre Brovoll gjorde 

det best av våre med 27 treff. De var ett treff 
etter Nordstrand-skytterne Tobias Lillekvel-
land og Gunstein Lauvrak. Videre fikk vi 
følgende skyttere til finalen: Kurt Eirik 
Bekkevold og Nils Thomas Valand med 26 
treff, Henrik Oppen og Tore Johansen med 
25 treff. Arne Ånneland skjøt V55-finalen.

Bjarne skjøt en av de beste finalene og 
både han og Gunstein Lauvrak noterte seg 
for 11 treff. Det betød at Nordstrand fikk 
mesteren og at Bjarne skjøt seg opp til en 
flott 2. plass. 

Nils Thomas og Kurt var ikke langt bak 
med 10 treff og de besatte de neste plassene. 
Nils Thomas hadde flest innertreff og tok 
den siste medaljen. Kurt endte på 4. plass. 
Våre øvrige skyttere mislyktes i finalen og 
plasserte seg lenger ned på listen. 

Våre medaljevinnere i grovfeltmesterskapet. T.v nr 3 Nils Thomas Valand og nr. 2 Bjarne Muri.
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Arne Ånneland var eneste V55-skytter 
og hadde en grei vei til samlagstittelen. 
Arne endte med 30 treff etter å ha skutt 21 
treff innledningsvis. Han skjøt altså en god 
finale på 9 treff. 

Eirik Kristiansen var eneste kl. 4-skyt-
ter og tok klassemedaljen. Han skjøt 21 treff 
etter å ha skutt seks skudd i Kurts skive på 
første hold. Vi fikk bekreftet seks treff da 
anviserne rapporterte resultatet 12/10. Surt 
for Eirik. Kurt valgte droppet omskyting og 
tok med seg resultatet 6/4. 

Joakim Mortensen var eneste deltager 
i kl. 1, men det var ingen tvil. Han hadde 
vunnet uansett deltagerantall. Joakim skjøt 
hele 29 treff og var den som hadde flest treff 
på grovfelten (også når man tok med Follos 
skyttere). 

Vi hadde forøvrig en feilskyting til. 
Lars Bugge skjøt 3 treff i Tores skive på 
hold 2. Anviserne rapporterte 9/3 i Tores 
skive og Lars fikk anvist 3 treff i sin skive. 
Da er reglene slik at Tore måtte skyte om, 
ellers ville han fått 3/0. Det naturlige ville 
vært at Tore kunne valgt å ta 6/0, som var 
det dårligste han kunne ha skutt. Omskytin-

gen ga forøvrig 4/2, men i sum betød de to 
tapte treffene lite. En svakhet i regelverket?

På finfelten var deltagelsen meget beg-
renset. Dette, kombinert med det utrivelige 
været, gjorde at ingen finaler ble avviklet. 
Bjørn Eric Olsen var eneste deltager i kl. 
R og han vant med å skyte 19/7. I ER var 
det fire skyttere. Tobias Mortensen Torbal 
var vår eneste representant. Han skjøt 17/6 
og ble nr. 4. Sondre Ravnanger var eneste 
deltager i kl. J og han vant med 25/12. 

Vi hadde med to aspiranter i Amalie 
Mortensen Torbal og Jonas Ingebo. Amalie 
skjøt 19/4 og Jonas 23/6. Det var mange 
flotte prestasjoner av våre ungdommer, så 
håper vi at været ikke la en demper på den 
videre interessen for feltskyting.

Klasse V73 besto av tre Østre skyttere. 
Både Oddbjørn Nyhagen og Øivind Mørk 
skjøt 29/17, Oddbjørn ble best rangert. Nils 
Hovde skjøt 23/10. Disse gutta har vært ute 
i så mye dårlig vær gjennom et langt liv, 
atlysten på en finalerunde var liten. En kort 
rådslaging førte til at de tre fikk lov til å 
gjøre opp om seieren i klubbmesterskapet.  
 

Arne Ånneland ble samlagsmester i V55. Joakim Mortensen imponerte på grovfelten og var 
skytteren med flest treff på 30-skudden.
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Mesterskap
Kl. V55, 2-5 
 2. Bjarne Muri ...................  38/2  Sølv med 
 3. Nils Thomas Valand ...... 36/6  Sølv med 
 4. Kurt Eirik Bekkevold ...... 36/3 
 6. Tore Johansen .............. 33/2 
 7. Henrik Oppen ................ 32/3 
 9. Arne Ånneland .............. 30/5 
 10. Sverre Brovoll ............. 30/1
V55 1. Arne Ånneland .............. 30/5  Sølv med
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ....... 41/7 
 2. Øivind Mørk .................. 40/8 
 3. Nils Hovde .................... 34/6
Hovedskyting
Kl. 5 3. Bjarne Muri ...................  27/17 
 4. Sverre Brovoll ............... 27/12 
 5. Kurt Eirik Bekkevold ...... 26/17  
 6. Nils Thomas Valand ...... 26/15 
 7. Henrik Oppen ................ 25/12 

 9. Tore Johansen .............. 25/7 
 10. Lars Bugge .................  24/16
Kl. 4 1. Eirik Kristiansen ............ 21/11 Klassem. 
Kl. 1 1. Joakim Mortensen ........ 29/15 Klassem.
V55 1. Arne Ånneland .................21/9
ASP  Amalie Mortensen Torbal .....19/4 
 Jonas Ingebo .......................23/6
R 1. Bjørn Eric Olsen   .............19/7 Nammo
ER 4. Tobias Mortensen Torbal ..17/6
J 1. Sondre Ravnanger ...........25/12 Nammo
V65  1. Nils Hovde .......................26/13
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ..........29/17 
 2. Øivind Mørk .....................29/17 
 3. Nils Hovde .......................23/10
Lagskyting grovfelt
2. Oslo Østre ..............................  110/52 
Sverre Brovoll 27/12, Nils Thomas Valand 26/15, 
Tore Johansen 25/7 og Lars Bugge 24/16

Bjørn Eric Olsen var dessverre alene i kl. R, men 
man kan ikke slå de som ikke stiller og han ble 
samlagsmester.

Jonas Ingebo skjøt meget gode 23 treff i aspiramt. 
Onkelen Vegard Ånneland mente spøkefullt at det 
måtte skyldes den utmerkete coachingen.

Helgen etter ble det avgjort at Oddbjørn 
Nyhagen ble årets samlagsmester.

I grovfeltens lagskyting ble vi nr. 2 etter 
Nordstrand, som slo oss med tre treff. Vårt 
lag var Sverre Brovoll, Lars Bugge, Nils 

Thomas Valand og Tore Johansen.
Resultatmessig ble det et flott mester-

skap for oss, men det er tydelig at felten 
sliter med oppslutningen i Oslo.
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Viken II felt
Viken II ble arrangert av Spydeberg i 

Follo. Det var et meget godt gjennomført 
arrangement. Deltagelsen ble på 306 skyt-
tere. En gledelig økning fra fjorårets 260, 
men likevel et av de laveste deltakerantall 
de senere år. Økningen kom på grovfelten, 
som hadde 144 skyttere. Østre stilte 17 skyt-
tere, fordelt med 12 på grovfelten og 5 på 
finfelten. Dette var en mer enn i fjor begge 
steder. 

Resultatene ble preget av kraftig vind. 
Våre håndterte det imidlertid meget bra og 
laginnsatsen på grovfelten var sjelden god. 
Hele ni av våre 12 skyttere kvalifiserte seg 
for finalen. 

Sverre Brovoll skjøt 29/12 og Nils 
Thomas Valand 29/7. De var to av tre skyt-
tere på 29 treff, ingen skjøt 30 treff. Stein 
Heggen presterte 28 treff, og ble beste 
V55-skytter innledningsvis. “Kongelaget” 
besto av de med 27 treff eller bedre, hvilket 
betød at både Eirik Kristiansen (27/13) og 
Kurt Eirik Bekkevold (27/8) snek seg med. 
Eirik ble forøvrig beste kl. 4 skytter på 

30-skudden. Finalegrensen ble på 25 treff 
og det betød finale på fire skyttere til. Lars 
Bugge var best av de med 26 treff og med 
25 treff hadde vi Tore Johansen, Bjarne 
Muri og Arne Grøtting som var nest beste 
V55-skytter. 

Denne flotte innsatsen førte til at 
lagskytingen på grovfelten ble vunnet suver-
ent. Laget besto av Sverre, Nils Thomas, 
Kurt og Lars og seiermarginen ble på hele 
9 treff. . Disse fire, samt Tore, Eirik og fire 
Nordstrands-skyttere vant samlagsskytingen 
for Oslo. Her ble marginen på 14 treff ned 
til Akershus. Oslo stilte ikke ungdomslag og 
i samlagsskytingen for veteranene ble det 
5. plass. 

Finaleskytingen ble nok ikke like god 
som den innledende skytingen, men det 
var ikke å forvente. Likevel fikk vi inn fire 
skyttere blant de ti beste. Sverre hadde 
skive 2 og han var med helt inn i kampen 
om tittelen. Han skjøt en god finale på 10/2, 
men det ble ett treff for lite. Sverre skrudde 
nok litt for lite på vinden og var noe hard 

Våre medalje-/stjernevinnere, f.v Nils THomas Valand, Lars Bugge, Sverre Brovoll, Tore Johansen og 
Arne Grøtting.
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med høydeskruen. Da må skytingen være 
tilnærmet perfekt for å få inn alle treffene. 
Sverre var ikke helt fornøyd med skytingen 
og da blir det vanskelig. Det var uansett en 
flott innsats, Sverre ble nr. 3 og tok stjerne. 

Lars fikk flyten i finalen og var én av 
kun to skyttere som skjøt fullt i finalen. Det 
betød at han, tross utgangspunktet på 26 
treff, ble så høyt plassert som nr. 5. Lars tok 
også stjerne. Nils Thomas hadde 29 treff, 
men med kun 2 treff på kneholdet forsvant 
han ut av tetkampen. 5/4 på liggholdet rettet 
opp endel og det ble 9. plass og stjerne. Tore 
hadde 25 treff, men han skjøt en meget god 
finale og var en av fire med 11 treff. Da ble 
det avansement og han endte på delt 10. 
plass. Det betød mesterskapsmedalje. 

Arne skjøt en grei finale på 8 treff. Tap-
ene kom på kneholdet og det ble ett tap for 
mye til å ta seieren i V55. Han ble nr. 2 med 
33/5 og tok den andre V55-medaljen.  

Stein, Eirik og Kurt skjøt 5 eller 6 treff 
og de var naturlig nok ikke fornøyde med 
innsatsen. Årsaken var blandet, men kunne 
oppsummeres til forkiling, for lite skruing 
på vind og for tøff vurdering av avstandene. 

Bjarne sto over finalen.
På finfelten hadde vi med to skyttere i 

kl. J og tre skyttere i V73. Jenny Aardalen 
og Sondre Ravnanger var våre juniorer. 
Jenny kvalifiserte seg for finalen med 28/9. I 
finalen ble det 11/5 og hun ble nr. 7. Sondre 
skjøt 25/18 og ble nr. 20 på 30-skudden.

Nils Hovde skjøt 29/19 og kom til V73-
finalen. Han skjøt nest beste finale med 12/8 
og avanserte til 4. plass. Oddbjørn Nyhagen 
skjøt 28/13 og ble nr. 14 på 30-skudden. 
Øivind Mørk skjøt 22/13 og ble nr. 23. 

Alt i alt så var dette et meget godt 
mesterskap for oss. Vi skulle gjerne hatt 
flere deltagere på finfelten, men stammen 
i ungdomsgruppa er ganske fersk og med 
kal. 22 i den sterke vinden, så hadde ikke 
opplevelsen blitt særlig bra.

Oppsummert fikk vi hele 13 finalister, 
som sikret seg fem medaljer/stjerner og 11 
begre. I fjor hadde vi ni finalister, tok tre 
medaljer/stjerner og åtte begre. Dette taler 
for en meget god laginnsats og vi kan ikke 
si annet enn at det var et meget godt (+) 
mesterskap for oss.

Nils Hovde ble vår beste V73-skytter og kvalifi-
serte seg for finalen.

Eirik Kristiansen vant 30-skudden i kl. 4. I finalen 
undervurdete han vinden og falt noe ned på listen.



Østre Posten 1-15 31

Mesterskap
Kl. V55, 2-5 
3. Sverre Brovoll ............................39/2 Stjerne 
5. Lars Bugge ................................38/3 Stjerne 
9. Nils Thomas Valand...................36/5 Stjerne 
10. Tore Johansen .........................36/4 Medalje 
24. Arne Grøtting ...........................33/5  
28. Stein Heggen ...........................33/1  
29. Kurt Eirik Bekkevold ................33/0  
30. Eirik Kristiansen .......................32/0
V55 2. Arne Grøtting ...............33/5 Sølv 
 3. Stein Heggen ...............33/1
J 7. Jenny Aardalen ............39/5
V73 4. Nils Hovde ...................41/8

Hovedskyting
Kl. 5 2. Sverre Brovoll ..............29/12 Beger 
 3. Nils Thomas Valand .....29/7 Beger 
 10. Kurt Eirik Bekkevold ...27/8 Beger 
 11. Lars Bugge .................26/15 Beger 
 16. Tore Johansen ...........25/11 Beger 
 19. Bjarne Muri ................25/9 
 38. Henrik Oppen.............21/11 
Kl. 4 1. Eirik Kristiansen ...........27/13 Beger

V55 1. Stein Heggen ...............28/12 Beger 
 2. Arne Grøtting ...............25/8 Beger 
 7. Anne-Lise Holstad........22/11 Beger 
 14. Arne Ånneland ...........19/7
J 7. Jenny Aardalen ............28/9 Beger 
 20. Sondre Ravnanger .....25/18
V73 6. Nils Hovde ...................29/19 Beger 
 14. Oddbjørn Nyhagen ....28/13  
 23. Øivind Mørk ...............22/13 

Lag grovfelt  1. Oslo Østre ......111/42 
Sverre Brovoll  29/12, Nils Thomas Valand  29/7, 
Kurt Eirik Bekkevold  27/8 og Lars Bugge  26/15

Samlagsskyting grovfelt   
1. Oslo  254/99   (6 av 10 fra Østre) 
Sverre Brovoll  29/12, Nils Thomas Valand  29/7, 
Eirik Kristiansen 27/13, Kurt Eirik Bekkevold  
27/8, Lars Bugge  26/15 og Tore Johansen 25/11

Samlagsskyting veteran   
5. Oslo  69/33   (3 av 3 fra Østre) 
Oddbjørn Nyhagen 28/13, Øivind Mørk 22/13 og 
Arne Ånneland 19/7 
Oslo stilte ikke lag i samlagsskytingen for 
ungdom.

Jenny Aardalen tok beger i kl. J og kvalifiserte seg 
for finalen. Anne-Lise Holstad vant beger i V55.
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Klubbmesterkap	-	finfelt
Ni skyttere møtte til klubbmesterskapet 

på Østre. Jenny Aardalen ble mesterskapers 
beste skytter med meget gode 42/12 i kl. J. 
Hun hadde også imponerende 28 innertreff 
på 30-skudden. Sondre Ravnanger var den 
andre deltageren i klassen og han skjøt 
24/12 og 7/3 i finalen. 

Odin Skagmo var eneste i kl. R. Han 
skjøt meget gode 29/10 og fulgte opp med 
8/5 i finalen.

Det var også flott skyting i kl. ER. 
Emma Trapper Pedersen skjøt 28/16 og vant 
med en feilfri finale på 12/5. Dina Berntsen 
var tett på med 27/10 og 11/0 i finalen. Vi 
tror det er ny pers på begge to. Jonas Hofs-
lund skjøt 26/11, men traff ikke helt med på 
finalen, som ble anvist til 7/0.

I V73 er det alltid tett kamp mellom 
våre tre skyttere. Denne gang knep Oddb-
jørn Nyhagen seieren. Han skjøt 30/24 og en 
feilfri finale på 12/7. Øivind Mørk og Nils 
Hovde var rett i hæla på Oddbjørn. Begge 
hadde 30 treff innledningsvis, men med hhv. 
11/8 og 11/6 i finalen, endte de treffet bak.

R Odin Skagmo ...................29/10 - 37/5
ER Emma Trapper Pedersen .28/16 - 40/5 
 Dina Berntsen ..................27/10 - 38/0 
 Jonas Hofslund ................26/11 - 33/0
Jun Jenny Aardalen ................30/28 - 42/10 
 Sondre Ravnanger ...........24/12 - 33/3
V73 Oddbjørn Nyhagen ..........30/24 - 42/7 
 Øivind Mørk .....................30/20 - 41/8 
 Nils Hovde .......................30/15 - 41/6

Emma Trapper Pedersen perset også og ble 
klubbmester i kl. ER.

Denne gang var Oddbjørn Nyhagen best i V73 og 
han ble klubbmester.

Dina Berntsen perset i kl. ER og ble nr. 2.
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Østlandsmesterkap	-	finfelt
Østlandsmesterskapet i finfelt ble i år 

som i fjor arrangert av Tingelstad. 
Dessverre ble det noen forfall og Oslo 

sendte en tropp på 10 skyttere. Av ulike 
årsaker kunne ingen i kl. R stille og dermed 
hadde vi ikke fulltallig lag i år heller.

Østre stilte med  seks av de 10. Tobias 
Mortensen Torbal var ny i denne sammen-
hengen og han skjøt en god konkurranse og 
endte på 36 treff. Meget godt levert av en 
ung skytter som er i starten av sin skyt-
terkarriere.

I kl. J hadde vi med Jenny Aardalen og 
Sondre Ravnanger. Begge skjøt jevnt godt 
og endte på hhv. 38 og 37 treff. Dette var 
også gode prestasjoner målt mot resultatene 
tidligere i sesongen.

I V73 hadde vi med trioen Øivind 
Mørk, Oddbjørn Nyhagen og Nils Hovde. 
De skjøt meget godt og Øivind og Oddbjørn 
skjøt fullt hus. Marginene var ikke helt på 
deres side og de ble rangert til 5. og 7. plass, 

men dette var uansett noe av det beste de 
har skutt i år. Nils tapte kun to treff og endte 
på 18. plass.

Oslos plasseringer: 
(N) – Nordstrand, (ØB) - Østre Bærum
ER  
30. Mats Hansehaug Mugås (N) ......37/20 
34. Tobias Mortensen Torbal ............36/18 
36. Endre Olstad (ØB) ......................32/13
J 
13. Jonas Siksjø Streitlien (N) ..........40/24 
23. Jenny Aardalen ...........................38/23 
27. Sondre Ravnanger .....................37/22
V65 
18. Birk Jan Oftedal (ØB) ..................41/25
V73 
5. Øivind Mørk  .................................42/27 
7. Oddbjørn Nyhagen  ......................42/22 
18. Nils Hovde ..................................40/22

Øivind Mørk skjøt fullt i V73 og tok en meget 
god 5. plass.

Joakim Mortensen Torbal debuterte i denne sam-
menheng og skjøt gode 36 treff i ER.
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Valdres var arrangør av årets Østlands-
mesterskap i grovfelt. Stevnet tok utgang-
spunkt i Begnadalen skolen og foregikk i 
Buvassfaret. De hadde laget et meget godt 
opplegg, med gode standplasser. Været var 
flott og vi fikk oppleve et ØM uten vind. 
Med skyfri himmel og sol, ble det ganske 
varmt utover dagen. 

Sola kom i mot på holdene i siste del 
av løypa og det skapte noen utfordringer. 
Det var mange som slet med det siste dob-
beltholdet, hvor det ble skutt over et vann. 
F.eks hadde skytterne i det første laget så 
vidt over to treff i snitt, og da vet vi at de 
antatt beste skyter i dette laget. Selv med få 
avstander over maks, ble det krevende og 
stevnet ble vunnet på 40 treff. 

Oslo har i mange år vært i tetkampen i 
samlagsskytingen, men det har i hovedsak 
resultert i 2. og 3. plasser. Med en solid 
tropp bestående av fem Østre-skyttere og tre 
Nordstrand-skyttere, var det et klart mål å ta 
steget opppå pallens øverste trinn. Det er de 

fem beste som blir tellende og det ble svært 
spennende å følge utviklingen etter hvert 
som lagene kom inn. 

Sverre Brovoll var Oslos mann i det 
første laget. Han skjøt 35 treff og de fleste 
tapene kom på det omtalte siste dobbelthold-
et. Han fikk kun ett treff i hver figur, selv 
om han hadde bedømt avstandene korrekt. 
Det viser at skyting i sol med lav kulebane 
over et vann, er utfordrende og det er ikke 
uvanlig at treffbildet blir høyt.

Etter lag 2 var Oslo i ledelsen. Tobias 
Lillekvelland (Nordstrand) hadde skutt 39 
treff og han ledet også stevnet. 

I lag 3 kom Tore Johansen inn med 36 
treff. De fleste av hans tap kom på de to 
første kneholdene hvor det ble fire treff på 
hvert av holdene. Det så imidlertid meget 
lyst ut for Oslo, som nå ledet med 4 treff 
ned til Akershus.

I lag 4 skjøt Lars Rasmus Sandvik 
(Nordstrand) 30 treff. Akershus utlignet 
forspranget, men Oslo ledet på innertreff. 

Oslos vinner lag: f.v Tobias Lillekvelland (Nordstrand) med vandretrofeet, Tore Johansen, Gunstein 
Lauvrak (Nordstrand), Sverre Brovoll og Nils Thomas Valand.

Østlandsmesterskap - grovfelt
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Oslos skyttere hadde mange innertreff og 
det skulle vise seg å bli svært viktig. 

Nils Thomas Valand skjøt 34 treff i lag 
5. Også han slet med det siste dobbeltholdet, 
hvor det ble kun ett treff. Stemningen ved 
Oslos bord steg, for Oslo rykket fra Aker-
shus med 3 treff. Nå var det Numedal som 
lå på 2. plass, to treff etter Oslo. Lillekvel-
land ledet fortsatt stevnet. 

Så raknet det noe etter lag 6. Kurt Eirik 
Bekkevold skjøt 31 treff. Han fikk kun tre 
treff på det første kneholdet, som på papiret 
var det enkleste. Utfordringen lå i at holdet 
hadde kraftig stigning.  Også Kurt slet på 
det siste dobbeltholdet og det ble to treff. 
Oslo forbedret likevel poengsummen med 
ett treff. På den individuelle resultatlisten 
ble det endringer.- Espen Grina (Tingelstad/
Opland) hadde 40 treff og Bjørn Trudvang 
(Raumnes/Akershus) hadde 39 treff. De to 
skjøv Tobias ned til 3. plass. Akershus gikk 
opp i ledelsen, 4 treff foran Oslo. Opland og 
Numedal lå 1 treff etter Oslo.  

Lars Bugge skjøt i lag 7. Det viste seg 
at han hadde hatt meget store problemer 
med motsolen og han fikk ikke ut alle skud-
dene i siste del av løypa. Det ble 32 treff 
etter at han kun hadde tapt ett treff etter fire 
hold. Oslo forbedret likevel poengsummen, 
men var fortsatt etter Akershus. Differansen 
var nå tre treff. I tillegg ble Oslo passert av 
Opland med to treff. 

Men det var fortsatt håp og rask ho-
deregning fortalte oss at Gunstein Lauvrak 
(Nordstrand) måtte levere 35 treff for at 
Oslo skulle vinne, gitt at Akershus og Op-
land ikke forbedret sine resultater  Det viste 
seg at Lauvrak gjorde det han måtte, skjøt 
35 treff og sikret seier til Oslo på innertreff. 

Oslos forrige seier kom i 2008. Da 
hadde Østre tre skyttere med på det tellende 
laget. Disse var Lars Bugge, Stian Elias-
sen og Ole Asbjørn Møller. Erik Ahdell og 
Sverre Brovoll deltok også. Siden den gang 
har Oslo kun vært utenfor pallen en gang, så 
dette var en velfortjent seier.

Tellende på laget denne gang var Tobias 
Lillekvelland, som endte på 3. plass, Tore, 
Sverre, Nils Thomas og Gunstein Lauvrak. 

Individuelt ble Tore vår bestemann på 
12. plass. Sverre ble nr. 21 og Nils Thomas 
ble nr. 24. De tre ble premiert. Videre ble 
Lars nr. 46 og Kurt ble nr. 58. 

Opplegg 
Hold 1 C20 198m Ligg 45 sek.
Hold 2a 13/40 212m Ligg 50 sek.
Hold 2b Sirkel 300m - -
Hold 3 1/8 240m Kne 45 sek.
Hold 4a 1/6 302m Kne 55 sek.
Hold 4b S25V 350m - -
Hold 5 40/13 214m Ligg 35 sek.
Hold 6 C25 266m Kne 40 sek.
Hold 7a B65 542m Ligg 50 sek.
Hold 7b 1/4V 420m - -

Oslo plasseringer:
(N) – Nordstrand  ...........................H1 H2a -b H3 H4a -b H5 H6 H7a -b  
3. Tobias Lillekvelland (N) .............6/2 3/2 3/1 5/1 3/1 3/1 6/5 4/0 3/2 3/3 ........39/18 
12. Tore Johansen  ........................6/5 3/1 3/3 4/3 1/1 3/0 5/2 6/1 2/0 3/2 ........36/18 
21. Sverre Brovoll ..........................6/1 3/3 3/0 6/1 3/3 2/1 5/2 5/2 1/0 1/0 ........35/13 
22. Gunstein Lauvrak (N) ..............6/3 3/2 3/0 3/1 3/0 2/0 6/3 4/0 2/2 3/1 ........35/12 
24. Nils Thomas Valand  ................6/5 3/2 3/3 5/1 3/1 2/1 6/5 5/1 0/0 1/0 ........34/19 
46. Lars Bugge ..............................6/4 3/3 3/0 6/3 2/1 3/0 3/0 5/2 1/0 0/0 ........32/13 
58. Kurt Erik Bekkevold .................6/0 3/3 2/0 3/1 2/0 3/0 6/1 4/1 0/0 2/0 ........31/6 
59. Lars Rasmus Sandvik (N) .......5/2 3/3 3/1 3/0 2/1 2/0 3/3 5/1 1/0 3/1 ........30/12
Samlagsskyting 
1. Oslo ............... 179/80  
Tobias Lillekvelland (N), Tore Johansen, Sverre Brovoll, Gunstein Lauvrak (N) og Nils Thomas Valand
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Østlandsk feltrally
Østlandsk feltrally er et samarbe-

idsprosjekt mellom Nannestad, Nordstrand 
og Oslo Østre og ble arrangert for andre 
gang. Stevnet gikk i traktene rundt Nan-
nestad og det ble laget opplegg vi kan 
være stolte av. For å få til noe slikt er det 
helt nødvendig å ha en samarbeidspartner 
utenfor Oslo og vi kan være meget fornøyde 
med at det er Nannestad. De trakk det 
definitivt tyngste lasset og gjorde en meget 
solid jobb.

Initiativtager til stevnet, Kurt Eirik 
Bekkevold, var som vanlig meget sentral og 
han hadde også samlet et flott premiebord.

Stevnet samlet 81 deltagere. Det hadde 
helt klart vært ønskelig med flere, men vi får 
være glad for at det ble økning i forhold til i 
fjor. Østre stilte for øvrig med 10 deltagere.

Resultater
Resultatmessig ble det en nesten 

uvirkelig suksess for oss. Sverre Brovoll 

og Tore Johansen var de eneste som ikke 
gjorde noen feil. Sverre var helt suveren 
med hensyn på innertreff. Han skjøt meget 
imponerende 36/29. Tore var i den andre 
enden av skalaen med kun 9 innertreff, men 
det viktigste er å treffe. Nils Thomas Valand 
ble best rangert av de med 35 treff og sikret 
seg den siste medaljen med 35/19. 

Henrik Oppen åpnet på verst tenkelige 
måte. Han hadde surret med siktet og var en 
runde feil i siden. Dermed ble det ubønnhør-
lig 0 treff, men han imponerte i fortsettelsen 
og skjøt fullt. Lars Bugge skjøt meget godt, 
men bommet helt på det første kneholdet. 
Han skjønte lite av det – enda mindre da han 
fikk vite avstanden. Han hadde bedømt for 
kort, men ikke så kort at det skulle tilsi bom 
på alle skuddene. For Kurt Eirik Bekkevold 
sin del kom den store tabben på langholdet, 
en feilvurdering av vinden gjorde at det ble 
kun ett treff. Bjarne Muri hadde to solide 
feilvurderinger av avstandene og fikk to 

Vinneren Sverre Brovoll er flankert av t.v Tore Johansen, som ble nr. 2 og Nils Thomas Valand som ble 
nr. 3.
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rene hold, men han viste sitt potensiale som 
feltskytter. Det ble 23 treff på de fire andre 
holdene. Bjarne trives imidlertid bedre 
innendørs, men det er moro at han bidrar til 
deltagelsen når vi er medarrangør av stevnet. 

Ellers ble det premier på Arild Båheim i 
V55 og Bjørn Christian Olsen i kl. 2. De tok 
hver sin 3. plass. Arild skjøt 27 treff og knep 
siste premie i V55, rett foran Anne-Lise 
Holstad som skjøt 26 treff. Bjørn Chr. skjøt 
24 treff.  Det var det første kneholdet som 
skapte mest problemer for både Anne-Lise 
og Bjørn Christian, ellers skjøt de jevnt godt. 
Arild var godt med hele veien, selv om det 
var et par hold han ikke var helt fornøyd 
med. Ett skudd ble også plassert i naboskiva. 

Lagskyting
I lagskytingen var det 2-manns lag 

og vi stilte med tre lag. Det ble en en ny 
trippelseier! Det var 3. laget som ble best 
og vi fikk et godt eksempel på at man skal 
fortsette med godt mot, selv om man tabber 
seg ut. Laget besto av Tore og Henrik, en 

Henrik som altså misset helt på første hold. 
Hvis Henrik hadde resignert etter missen, så 
hadde de ikke vunnet. Nå ble det 66 treff i 
sum og seier med to treff. 

Vårt 1. lag besto av Sverre og Kurt. 
Sverre hadde 36 treff og med Kurts 28 treff, 
ble de nr. 2 med 64 treff. Nils Thomas og 
Lars utgjorde 2. laget og de hadde hhv. 35 
og 28 treff. Nils Thomas hadde hele 19 
innertreff og bidro godt til at de knep 3. 
plassen med ett innertreffs margin. 

Presskyting
Feltrallyet hadde også en ekstra skyt-

ing på en pyramide. Skytingen foregikk på 
banen til Nannestad. Pyramiden har tieren 
i toppen og eneren i bunn. Det ble skutt 6 
skudd liggende på 45 sekunder, og man 
kunne skyte så mange ganger man ønsket. 

Kurt imponerte skikkelig på sitt andre 
forsøk og presterte hele 58p. Det holdt til 
klar seier i konkurransen.

Arild Båheim har for tiden noen ledd som ikke er helt 100%, men han slet seg i gjennom løypen med et 
gdt resultat og knep siste premie i V55 rett foran Anne-Lise Holstad, som også sees  i bildet.
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Opplegg
Stevnet hadde bare ukjente hold og 

opplegget var som følger: 
C25 ligg 50 sek 270m 
1/8 ligg 50 sek 210m 
1/3 kne 60 sek 450m 
Tønne ligg 40 sek 470m 
B100 ligg 40 sek 580m 
S25H kne 50 sek 310m 

Gjennom de skytingene vi har på 
Sørum, med hyppig bruk av lange hold, så 
mestres disse gjennomgående godt av våre 
skyttere.  

Dette er nok noe av forklaringen på den 
meget gode laginnsatsen, for dette var et 
stevne med mange lange hold.

36-skudd
Kl. 2-5, V55 
1. Sverre Brovoll .....................36/29 Gylt 
2. Tore Johansen ....................36/09 Sølv 
3. Nils Thomas Valand ............35/19 Bronse

Kl. 5 1. Sverre Brovoll .................36/29 
 2. Tore Johansen ................36/09 
 3. Nils Thomas Valand ........35/19 
 18. Henrik Oppen ...............30/09 
 24. Lars Bugge ...................28/13 
 25. Kurt Eirik Bekkevold .....28/10 
 33. Bjarne Muri ...................23/07
V55 3. Arild Båheim ...................27/07 
 4. Anne-Lise H. Holstad ......26/08
Kl. 2 3. Bjørn Christian Olsen .....24/08

Lagskyting
1. Oslo Østre 3 ...............................66/18 
Tore Johansen 36/09 og Henrik Oppen 30/09
2. Oslo Østre 1 ..............................64/39 
Sverre Brovoll 36/29 og Kurt E. Bekkevold 28/10
3. Oslo Østre 2 ..............................63/32 
Nils Thomas Valand 35/19 og Lars Bugge 28/13

Presskyting
1. Kurt Eirik Bekkevold ...................58 
16. Arild Båheim .............................35 
19. Anne Lise Hovde Holstad ........30

Kurt Eirik Bekkevold er initiativtager til stevnet 
og han vant presskytingen. Slik var Kurts vinnerserie presskytingen.
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 Årets Påskerally var lagt til palmehel-
gen og vi hadde regnet med mange gode 
rapporter fra en rekordstor Østretropp.

Men værgudene, Avinor og SAS i en 
salig røre satte en stopper for det. På avre-
isedagen kom det et kraftig snøvær. Tore 
Johansen, Sverre Brovoll, Eirik Kristiansen, 
Henrik Oppen og Nils Thomas Valand, 
møtte likevel forhåpningsfulle opp på Gar-
dermoen for å fly til Luleå hvor to leiebiler 
ventet. Kurt Eirik Bekkevold var allerede 
på plass i Nord-Sverige. Han skulle feriere 
noen dager og hadde kjørt opp. 

En flyplass som ble stengt for et par 
timer la ingen demper på stemningen. Selv 
om første fly ble kanselert, så gikk det flere 
fly. Men etter flere timers venting ble det 

klart at alle fly var smekkfulle, og det gjaldt 
også de neste dagene. 

Lysten til å skyte Påskerally var meget 
stor og etter pep-talk med Kurt og oppildn-
ing av hverandre, bestemte Eirik, Sverre 
og Tore seg for å kjøre opp. Med kjøring 
gjennom hele natten var det mulig å rekke 
første stevne. 

Men, så var det bare det, at bagasjen 
og våpnene var sjekket inn. Etter en ny time 
køståing viste det seg at det var umulig å få 
ut dette. Bagasjen og våpnene måtte meldes 
savnet. Det ble den endelige slutten på Påsk-
erally turen. De siste bagene kom forøvrig 
til rette tre dager senere.

Kurt endte dermed opp som vår eneste 
deltager. Han var klar på at det langt i fra 

Påskerally, Nord-Sverige

Kurt Eirik Bekkevold etter at det ble 6/6 på siste hold i Juoksiengi.
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Niemis
Elit 2. Kurt E. Bekkevold ......6-6-4-2-4-5 ....27/10
Hold 1 1/3 ............ 439m  ...Ligg  
Hold 2 S25H ........ 295m ....Ligg  
Hold 3 1/4 ............ 375m ....Ligg 
Hold 4  B100 ......... 580m  ...Ligg  
Hold 5 Tønne ....... 453m  ...Kne  
Hold 6 B65 ........... 540m ....Ligg

Övertorneå
Elit 21. Kurt E. Bekkevold ....6-6-1-6-6 .......25/9
Hold 1 Tønne ....... 420m  ...Ligg  
Hold 2 C25 .......... 265m ....Ligg 
Hold 3 1/4 ............ 360m ....Kne 
Hold 4  1/3 ............ 470m  ...Ligg  
Hold 5 B65 ........... 550m  ...Kne 

Juoksengi
Elit 1. Kurt E. Bekkevold ......6-6-6-6-6 .......30/16
Hold 1 1/7 ............ 270m 
Hold 2 C30 .......... 300m 
Hold 3 S20H ........ 310m 
Hold 4  1/8 ............ 280m 
Hold 5 S25V ........ 400m
Pajala
Elit 9. Kurt E. Bekkevold ......5-6-6-6-4-3 ....30/20
Hold 1 1/4 ............ 375m ....Ligg 
Hold 2 B65 ........... 530m ....Ligg 
Hold 3 Tønne ....... 435m ....Ligg 
Hold 4 1/8 ............ 275m ....Ligg 
Hold 5 C40 .......... 435m ....Ligg 
Hold 6 L1 ............. 305m ....Kne

var til hinder for Østres første seier i et av 
stevnene. Vi har vært med siden 2009 og har 
hatt flere gode plasseringen, men seieren har 
uteblitt.

Det første stevnet var Niemis. Stevnet 
ble preget av mye vind og med en gjen-
nomsnittsavstand på 450m ble det krevende. 
Kurt endte med 27 treff i 36-skudds løypa. 
De fleste av tapene kom på B100 på 580m. 
Kurt hadde stilt 15 knepp på vinden, men 
burde hatt 18!.

Den andre dagen var det to 30-skudds 
runder i Övertorneå og Juoksengi. Kurt 
kunne rapportere om meget god skyting 
med tette samlinger. I Övertorneå misset 
han på avstanden på kneholdet og med kun 
ett treff der ble det 25 treff.

Men i Juoksengi satt det. Kurt var en 
av to som skjøt fullt. Kurt vant med å ha 16 
innertreff (det ble kun telt innertreff på fire 
hold). Imponerende 6/6 på siste hold, gjorde 
at Kurt passerte vedkommende som ble 
nr. 2. Det var en meget solid prestasjon, for 
figuren var S25H og den var på 400m. Da 
er innertreffen liten. Dermed fikk vi endelig 
vår første seier i Påskerally og Kurt ble en 
glad eier av en skiboks.

I Pajala var vinden igjen en stor ut-
fordring. Kurt klarte seg bra på de fire første 
holdene, men på hold 5 vurderte han vinden 
feil og på hold 6 dro vinden godt i knes-
tillingen. Han endte på 30 treff, men fikk 
premie for 9. plass.

For fem av våre startet og endte Påskerallyturen i et kaos på Gardermoen.
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Felt - åpne stevner
Her følger et kort sammendrag av resul-

tatene fra vinterens feltstevner.

Uke 2 
Trøgstadstevnet ble arrangert den andre 

helgen i januar og som vanlig var dette 
åpningen av feltsesongen. Vi hadde 15 delt-
agere, seks av dem deltok på finfelten. Tore 
Johansen ble vår beste på grovfelten med 
sin 10. plass. Laginnsatsen var god og vi tok 
dobbeltseier i lagskytingen.

Uke 3
Hemnesfelten var neste stevne. På 

grunn av lite snø ble det kun gjennomført 
30-skudd. Vi hadde med syv grovfeltskyt-
tere. Det ble noen treff for lite og Eirik 
Kristiansen ble vår beste på 14. plass.

Rælingen arrangerte finfeltstevne. Fire 
av våre deltok og alle perset. I kl. ER skjøt 
Tobias Mortensen Torbal 27/4 og vant klas-
sen. Odin Skagmo skjøt 30/21 i kl. R. Også 
han vant. I ASP deltok Amalie Mortensen 
Torbal og Vetle Skagmo. Amalie skjøt gode 
24/10, mens Vetle slo til med 30/21.

Uke 4
Neste stevne var Rådefelten. Der var 

det tåke som gjorde at stevnet ble noe am-
putert. Et hold ble kuttet, ekstra skudd ble 
avfyrt mot et av de andre innledende hold-
ene, mens finale måtte kuttes ut. Vi hadde 
med 10 skyttere på grovfelten og én på 
finfelten. Sverre Brovoll leverte fullt hus på 
grovfelten, men med litt få innertreff ble det 
5. plass. Joakim Mortensen imponerte i kl. 1 
og vant klart med 28 treff. Arne Ånneland 
var svært nær seier i V55 og den glapp først 
etter rangering på nestsiste hold.

Uke 5
Sesongen består som oftest av en rekke 

stevner i fast rekkefølge. Det  fjerde stevnet 
i denne rekken var Blakerfelten. Vi hadde 
med ni grovfeltskyttere og to på finfelten. 
Denne gangen fikk vi endelig gjennomført 
alle holdene. Blaker hadde med ett unntak, 
bare ukjente hold. Avstandene var moderate, 
men til gjengjeld var det en kraftig vind som 
skapte utfordringer. Sverre Brovoll ble igjen 
vår beste på grovfelten og var svært nær pal-

Flere av våre ungdomsskyttere har prøvd seg i 
felten. Amalie M. Torbal perset i Rælingen.

I likhet med Amalie så er Vetls Skagmo aspirant. 
Han imponerte med 30 treff i Rælingen.
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len. Det ble 5. plass på Sverre. Ellers hadde 
vi tre skyttere til inne blant de 12 beste. Den 
gode laginnsatsen gjorde at vi tok 1. og 3. 
plass i lagskytingen. Etter at et vandrefat ble 
vunnet til odel og eie i fjor, tok vi i år første 
napp  i det nyoppsatte fatet. På finfelten ble 
Oddbjørn Nyhagen nr. 2 i V73.

Uke 7
I uke 6 var det stevnefri og i uke 7 ble 

Østlandsk feltrally arrangert (se egen artik-
kel). Som kjent tok vi en imponerende trip-
pelseier, både individuelt og i lagskytingen. 

Nils Thomas Valand var også innom 
feltstevnet til Søndre Modum denne helgen. 
Søskenparet Tobias og Amalie Mortensen 
Torbal deltok på finfeltstevne i Rakkestad. 
Alle opplevde at resultatene i feltskyting kan 
svinge en del.

Uke 8
Ti grovfeltskyttere og tre finfeltskyttere 

tok turen til Søndre Odalen. Igjen fikk vi en 
flott laginnsats på grovfelten. 13 skyttere 
skjøt fullt og fire av de var våre. Lars Bugge 
vant med 20 innertreff. Tore Johansen og 
Sverre Brovoll hadde hhv. 18 og 17 inner-
treff og ble nr. 5 og 6. Det var med andre  
 

ord meget jevnt i teten. Nils Thomas Valand 
hadde 11 innertreff og ble nr. 13.

Uke 11
Mars er tiden for feltmesterskap og vi 

må til frem til uke 11 for neste åpne stevne. 
Dagen etter Østlandsmesterskapene var det 
stevne i Våler i Solør. Vår eneste repre-
sentant var Joakim Mortensen og han vant 
klassemedaljen kl. 1 klart.

Uke 12
Tre av våre tok turen til Sørlandet og 

de tradisjonsrike stevnene; Myrkongeste-
vnet og Myklandstevnet. Beste resultat 
kom med Nils Thomas Valands 5. plass i 
Myrkongestevnet.

Påsken
Palmehelgen skjøt Øivind Mørk Kjem-

sjøstevnet til Bjørnen og Skurlagsstevnet 
til Alvdal. Han skjøt fullt i begge stevnene i 
V73. Han skjøt ikke finalen hos Bjørnen og 
ble nr. 3 i Alvdal. 

Det siste stevnet vi tar med oss er 
Bajasfelten til Sigdal. Det ble arrangert 2. 
påskedag. Sverre Brovoll og Lars Bugge 
var to av seks, som skjøt 45 treff. Sverre ble 
rangert til 4. plass og Lars til 6. plass.

Terminliste, Stang- og felthurtigskyting
Dag Dato Begivenhet
Tirsdag 05.mai Hurtigcupen 1 (Høland og Bjørkelangen)
Tirsdag 19.mai Klubbmesterskap (Askerbanen)
Tirsdag 26.mai Hurtigcupen 2, (Haga) 
Tors - lørdag     29-31.mai Norgescup (Singsås, Soknedal og Budal) 
Tirsdag 09.jun Hurtigcupen 3 (Raumnes)
Tirsdag 16.jun Samlagsmesterskap (Askerbanen)
Tirsdag 23.jun Hurtigcupen 4 (Røyken og Hurum/Askerbanen)
Fre-søndag 26-28.juni Norgescup (Farsund, Heddeland & Breland og Kristiansand)
Torsdag 02.jul Hurtigcupen 5 (Degernes)
Tirsdag 25.aug Hurtigcupen finale (Oslo Østre/Askerbanen)
Lørdag 07.nov Feltforberedelser på Østre
Lørdag 28.nov Feltforberedelser på Østre
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Terminliste
Dag Dato Begivenhet
Torsdag           23.apr   Baneåpning. Åpningsfatene 1. avdeling.
Mandag            27.apr    Trening på 200m. Serieskyting for 100m (Løvenskiold).
Torsdag 30.apr Trening
Mandag            04.mai    Trening
Torsdag           07.mai   Damenes Pokal og Underavdelingenes Vandrepremie VI
Mandag            11.mai    Trening
Mandag            18.mai    Trening
Torsdag           21.mai   Trening på 200m. Serieskyting III for 100m (Løvenskiold).
Tirsdag           26.mai  Organisasjons- / Oslomedaljen (Løvenskioldbanen)
Torsdag           28.mai   Trening
Tors - lørdag     29-31.mai NC bane (Trondhjems, Byneset og Stjørdal)
Mandag            01.jun    Trening
Torsdag           04.jun   Trening. Uttak Viken II/LS og Seriesk.IV for 100m (Løvensk.)
Mandag            08.jun    Dugleikskruset og Dugleiksmerket, for alle klasser
Torsdag           11.jun   Trening
Tors - søndag    11-14. juni Viken II (Solør)
Mandag            15.jun    Trening
Torsdag           18.jun   Trening
Mandag            22.jun    Dugnad før Østrestevnet
Ons - fredag     24-26.jun Østrestevnet
Mandag            29.jun    Trening
Tirs-fredag       28/7-1/8  NC bane (Alvdal, Tynset, Nora)
Tors-fredag       30/7-7/8    Landsskytterstevnet (Lesja)
Mandag            10.aug    Trening
Torsdag           13.aug   Trening
Mandag            17.aug    Trening
Torsdag           20.aug   Klubbmesterskap bane
Søndag            23.aug   Samlagsmesterskap bane, Nordstrand
Mandag            24.aug    Trening
Torsdag           27.aug   Trening, oppsamling Dugleiksmerket
Fre-søndag        28-30.aug   NC bane (Fana, Os og Åsane/Hordvik)
Mandag            31.aug Skarpskytterkruset, Erterkongens vandrekjede
Torsdag           03.sep   Baneavsl., Åpn.fat 2. avd, Vennskapspokalen, Vandrekjede kl.1

Lørdag 17.okt Høstmanøver / Erterfesten
Torsdag 05.nov Generalforsamling
Ons-søndag 11-15. nov Viken II 15m, Oslo Østre
Tirsdag 24.nov Ombudsmøtet

Styret tar forbehold om endringer i denne terminlista. 
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