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Baneåpning•	
Stein	Heggen	ble	Viken	II	mester	i	V55•	
Christian	Y.	Sæther	ble	Viken	II	mester	i	kl.	2•	
Kurt	Eirik	Bekkevold	vant	NC-stevne	i	felthurtigskyting•	
42	påmeldte	til	Landsskytterstevnet•	
Seks	medaljer	i	SM	i	Stang-	og	felthurtigskyting•	
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Gode minner fra Lesja for 10 år siden, skytterkonge 
Jan Håkon Jørgensen.

 
Da er første del av banesesongen un-

nagjort og aktiviteten har vært stor. Fra de 
første banestevnene midt i april til deadline 
for dette nummeret, har vi registrert Østre-
deltagere på hele 84 stevner. Det betyr mye 
moro og mange gode prestasjoner.  

Av mange prestasjoner må fremheve 
våre to Viken II-mestere. Vi fikk Østres 
tiende seier på 11 år i V55 og denne gang 
var det Stein Heggen som vant. Christian 
Ytterhaug Sæther har skutt lite, men viste 
seg som en konkurransemann og vant kl. 2 
etter meget god finaleskyting. 

Kurt Eirik Bekkevold er fortsatt en ak-
tiv Stang- og felthurtigskytter og i 1. runde 
av Norgescupen vant han både et stevne og 
superfinalen i felthurtigskytingen. Ellers må 
vi nevne Joakim Mortensens prestasjon i 
Lerum Cup, hvor han ryddet premiebordet i 
kl. 1 og vant alle fem stevnene. 

Årets store høydepunkt, Landsskyt-
terstevnet blir i år arrangert på Lesja. LS 
gjester Lesja for fjerde gang. Lesja kom inn 
som arrangør i 1985 og har siden har vært 
arrangør hvert tiende år.

De senere år, i tilsvarende utgave av 
Østre Posten, har vi kommentert at vi bør 
toppe innsatsen fra forrige gang LS ble ar-
rangert på samme sted. Det skal godt gjøres 
denne gang. LS på Lesja i 2005 ble meget 
minnerikt. De fleste husker at Jan Håkon 
Jørgensen ble skytterkonge. Jan Håkon var 
også med på Oslos lag som vant Ese-gull 
på samlagsskytingen. Vi fikk også en rekke 
andre topprestasjoner: Kurt Eirik Bekkevold 
nr. 3 i felthurtigfinalen; Kjetil Jansen tok un-
gdomsmedalje på banen; Gard Ove Sørvik 
tok medalje på grovfelten; Arne Grøtting 
startet sin lange rekke med V55-medaljer 
på banen; Veteranene tok sølvmedaljen i 
samlagsskytingen, med Arne, Oddbjørn 
Nyhagen og Øivind Mørk på laget. Vi kan 
ikke forvente å toppe dette, men vi satser på 
at vi får flere gode minner fra Lesja.

Da gjenstår det bare å ønske en riktig 
God Sommer! Og lykke til på Lesja!
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Styreleder
har	ordet

Hei igjen folkens!

Livet går sin vante gang på Østre, og 
det er ikke mye nytt å melde fra styret. Litt å 
pusle med har vi jo selvsagt, men arbeidet er 
ikke så intenst, at man ikke rekker å bedrive 
det man har lyst til, nemlig å skyte. Likevel 
vil jeg først nevne litt “styrearbeid.”

Først vil jeg si noen ord om eiendom-
sutvalget. I alle de år, de fleste av oss har 
drevet skyting for Østre, ja så lenge noen av 
oss har levd, har Østre brukt tid på eien-
domssaker. Vi er i en unik posisjon som stor 
grunneier, men som følge av dette, kommer 
også utfordringer. 

Vi har opp gjennom tidene flyttet 
skytebanen, noe som har frigjort eiendom 
til salg. Historiene kjenner dere, de er det 
hverken tid eller plass til å nevne her. Men 
slikt krever en enorm jobb. Mange har gjen-
nom tiden vært involvert. Nå er det Arne 
Ånneland og Marit Jorsett som har håndtert 
dette i mange år. De har lagt og legger ned 
en stor mengde tid og krefter på fritiden. De 
fleste aktører i bransjen jobber på dagtid, så 
Arne og Marit har også jobbet for Østres ve 
og vel i egen arbeidstid. 

Nå er det noen år siden Marit løsnet 
skudd. Dameklubben er oppløst, og det er 
ikke like naturlig å bruke like mye tid for 
klubben. Dermed har hun ønsket å trappe 
noe ned på innsatsen, en innsats vi er utrolig 
takknemlig for. Hun slipper ikke helt taket 
ennå, men følte at det var på tide å slippe til 

noen andre i eiendomsutvalget. Styret ved-
tok derfor å utvide eiendomsutvalget med to 
nye medlemmer. 

Nils Thomas Valand og Helge Norberg 
er begge innenfor “bransjen” og har stor 
kunnskap om eiendom. Det var naturlig å 
spørre dem. Arne kommer fortsatt til å lede 
utvalget, men han har nå to nye medhjel-
pere. Det er mye å sette seg inn i, så både 
styret og eiendomsutvalget er glad for Marit 
fortsetter litt til i det små.

Nå er Østrestevnet unnagjort, og noen 
av dere har kanskje oppdaget endringer på 
kjøkkenet. Vi har besluttet å ikke betjene 
kafeteriaen annet enn på stevner, og ved 
spesielle anledninger. Ungdomsavdelingen 
og foreldrene vil imidlertid drifte kjøkkenet 
mens ungdommene trener. Det setter vi stor 
pris på, og det skaper en hyggelig ramme 
for treningene. 

Når vi har stevner er folk flinke til å 
hjelpe til på kjøkkenet. For Østrestevnet 
var vaktene på kjøkkenet de første som ble 
besatt, ja vi hadde til og med noen som 

“ikke fikk jobbe”. Det var bare å ringe om vi 
trengte ekstrahjelp.  Det har ikke skjedd så 
lenge jeg har vært styreleder. Stor takk til 
foreldrene som bidrar til et godt miljø, ikke 
bare for ungdommene, men også for oss 
andre.

Som styreleder må man nevne det 
sportslige. Mange skyttere har vært i aksjon 
i ulike konkurranser, faktisk i de fleste 
grener. Selv om det er sommer skytes det litt 
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Stang, felthurtig, til og med felt, i tillegg til 
mange banestevner. 

De gode resultatene kan du lese om len-
gre bak i Østreposten. Likevel må jeg trekke 
frem noen resultater. Seier på Viken II til 
Stein Heggen (V55) og Christian Ytterhaug 
Sæther (kl.2) er en stor prestasjon. Både 
Joakim Mortensen (kl.1) og Arne Grøtting 
(V55) har passert ti topplasseringer så langt 
i sine klasser, det er meget bra! 

Lars Bugge har perset med 349p. Vi har 
gode resultater fra 1.runde i Norgescupen 

og NC i Stang- og felthurtigskyting. Våre to 
lag vant 1.runde i Østlandscupen. Fyldigere 
reportasjer og resultater finner du lenger bak.

Til slutt vil jeg bare ønske alle en riktig 
god sommer, og lykke til på Landsskytter-
stevnet på Lesja.

Mvh
I

Fra dugnaden før baneåpningen. F.v Nils Hovde, Arne Grøtting og Per Ola Vestbekken er i gang med å 
rette opp døra til en av båsene på 200m
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Støvsuging av standplassene gjøres alltid under vårdugnaden. Her er Vegard Ånneland (t.v) og Didrik 
Løveid i gang inne på 200m.

På spørsmål om det er behov for container til dugnaden så gir svaret seg selv etter noen timer.
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Kuler	og	Krutt
med	Kurt
Av Kurt Johannessen

Enhver øks er et potensielt våpen, farlig 
i hendene på de fleste. Det finnes imidlertid 
økser som er spesielt utviklet for å benyttes 
som våpen. Øksen må anses som Norges 
nasjonalvåpen. Den er også symbolet på vår 
nasjonalhelgen, Olav den hellige, som ble 
drept med øks.

Mot slutten av 1500-tallet hadde øksen 
utspilt sin rolle som våpen i resten av Euro-
pa. I Norge derimot, fortsatte våpenøkser å 
bli brukt i lang tid gjennom hele 1500-tallet 
og langt ut på 1700-tallet, til bruken dør helt 
ut omkring 1800. 

Det nevnes i en lov om sjørett av 
9.5.1561, at mannskapet skal ha hver sin øks 
ombord. Bare høvedsmannen har lov til å ta 
med øks i land. I Kristian 4s Norske lov av 
1604, fikk igjen våpenøksene et oppsving. 

Bildet i denne artikkelen viser to økser 
fra min våpensamling. Nederst finner vi 
en såkalt A-type våpenøks fra 1500-tallet. 
Øksen øverst er en C-type, datert 1663. 
Sistnevnte finner vi flest av, alle daterte fra 
1635 til 1665.

Type A. Denne våpenøksen er en direk-
te etterkommer etter vikingetidens økser, 
med to fliker på hver side av skafthullet, et 
tynt blad med innlagt eggstål, og en uttruk-
ket, krum egg. Skaftene på våpenøksene er 
så lange at de kan benyttes som spaserstokk. 
Mitt skaft her har en kraftig knekk rett 
under øksebladet. Knekken har en vinkel 
på ca. 130 grader og er konstruert for et 
såkalt skjærende hugg. Denne skafttypen 
finnes bare på A-økser, og ser ut til å høre 
geografisk hjemme i Aust-Agder og Tele-
mark. Materialet i skaftet er av løvtre. 

Norske	våpenøkser
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Nederst er det satt inn en 3 cm smidd 
kantet jernspiss. Mitt økseskaft er dekorert 
og originalt. Øksebladet er dekorert på 
begge sider. Høyre side har smedens stem-
pel i form av et skjell samt bokstavene IHS, 
Kristusmonogrammet - Jesus Hominum 
Salvator (= Jesus menneskets frelser), og 
stilisert bladverk mot en skravert bakgrunn. 
Venstre side har etset eier-initialer og samme 
etsede ornamenter som frontsiden.

Type C. Den andre store gruppen, C - 
øksene, utmerker seg ved å være den mest 
ornamenterte av alle øksetyper. De er smidd 
asymmetrisk. Det vil si at de er helt flate 
på den ene siden, baksiden. Skaftholken 
ligger på framsiden og går i to avsatser ned 
til selve bladet. Dette er jevntykt over det 
hele - ca. 3 mm. 

Bladet har seks innslåtte stempler, to 
skjoldformede med bokstaver, tre i form 
av en blomst, og ett i form av en halvmåne. 
I tillegg har det innprikket dekor som er 
ganske grov sammenlignet med A-øksene. 
Baksiden av bladet har en seksbladet rose i 
en sirkel samt tre tårn innprikket som dekor. 

Det ser ut til at dateringen på C-øksene 
har sammenheng med krigssituasjonen 
Norge var i på midten av 1600-tallet. Vi 
regner gjerne tre forskjellige kriger: Han-
nibalfeiden 1644 - 45, Krabbekrigen 1657 

- 58, og Gyldenløvefeiden 1675 - 79. 
C-øksen har jeg byttet til meg fra Sand-

vigske Samlinger på Lillehammer.  Den har 
dessverre et uoriginalt skaft. 

Våpenøksene benevnes gjerne med et 
fellesnavn som bondeøkser, et navn som 
ikke ble benyttet i den tiden de var i bruk. I 
1628 fikk vi Bondehæren hvor stridsøksen 
ble et viktig våpen og var et symbol på den 
frie norske bonden. Øksene finnes på flere 
av de tidligste framstillingene av folkedrak-
ter som ble publisert på 1800-tallet.

Kilde:
Egen samling
P.T. Norheim (2000):  Våpen i Norge

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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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

Banesesongen så langt i år har gitt 
mange gode resultater. Stevne deltakelsen 
har vært høy og det har blitt skutt mye bra.

I april var ungdomsavdelingen på en 
samling i Agder. Samlingen var et samar-
beid mellom Oslo og Aust-Agder skyt-
tersamlag og den ble arrangert på banen til 
Imenes. Du kan lese mer om denne turen i 
egen artikkel. 

Amalie, Emma, Jonas H, Tobias og 
Stian har også vært med på felles oppleg-
get til årets Lerumcup i Songdal. Vi hadde 
en fin tur og fikk oppleve noen fantastiske 
resultater.

Viken II bane ble skutt i juni og ni av 
våre ungdommer deltok. I kl. R skjøt Bjørn 
Eric 237p og Odin 236p. I kl. ER hadde vi 
fem deltakere. De skjøt som følger: Stian 
246p, Tobias 243p, Jonas H. 238p, Agnes 
232p og Dina 231p.

I kl. J stilte vi med to deltakere. Sondre 
242p og Jenny 247p. Jenny kvalifiserte 

seg med det til finale, der skjøt hun 97p og 
endte på en niendeplass.

Under samlagsskytingen stilte Oslo i 
år med to lag. Fra Østre deltok Jenny og 
Sondre, som har vært med på dette før, mens 
Jonas H , Bjørn Eric, Stian og Tobias fikk en 
fin mesterskaps erfaring

Sommerferien har startet for noen ,men 
vi gir oss ikke helt med skytingen.

Østrestevnet er rett rundt hjørnet og 
så kommer Lågen cup. Samtidig har vi fire 
ungdommer som skal delta på skyteskole på 
Meråker.

Påmeldingen til Landskytterstevnet er 
avsluttet og vi har ni ungdommer som er 
påmeldt. De er fordelt på alle klasser.

Treningen etter sommerferien starter 
opp igjen 13. august.

Ungdomsavdelingen ønsker alle en 
riktig god sommer!

Jenny Aardalen kvalifiserte seg til finalen i kl. J i 
Viken II mesterskaoet.

Bjørn Eric Olsen skjøt godt i Viken II, og var kun 
1p fra beger  i kl. R.
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Ungdomssamling	Oslo	-	Agder
I april dro flere av våre ungdom-

mer for å delta på en ungdomssamling i 
Imenes. Samlingen var et samarbeid mellom 
samlagene Aust-Agder og Oslo. Det ble en 
vellykket samling og Imenes publiserte en 
artikkel på sine hjemmesider som oppsum-
merte samlingen. Nedenfor er artikkelen 
gjengitt.

Artikkel fra Imenes sine hjemmesider
Det var en stor gjeng med skyttere som 

sist helg var samlet på Imenes-banen til den 
historiske samlingen.

Ungdomssamlingen på Imenes 
skytebane sist helg for skyttere fra Oslo og 
Aust-Agder skyttersamlag hadde så avgjort 
et historisk sus over seg. Etter det vi får 
opplyst har aldri to av Norges 48 skytter-
samlag tidligere gått sammen om en samling 
på et slikt nivå.

Hovedtalsmann og en av de aller mest 
ivrige forkjemperne for samlingen, Ulf 
Svensson, som er nestformann i Østre 
Bærum skytterlag forteller at det hele beg-
ynte som en klubbmatch mellom Bærum og 
Vegårshei skytterlag på Løvenskioldbanen 
i Oslo for fire år siden. To år senere sto vi 
ribbet for skyttere, men da luftet Jan Solberg 
og jeg ideen om vi skulle løfte ”prosjektet” 
opp til samlagsnivå. Slik ble det og derfor er 
vi her nå, sier Svensson entusiastisk. 

I alt 40 skyttere, 22 av dem fra Oslo, 
deltok på samlingen på Imenes sin skyte-
bane. Samlingen startet opp fredag kveld og 
den varte til søndag ettermiddag. 

Skytterne ble inndelt i grupper og trente 
på både baneskyting og feltskyting, og fikk 
dessuten opplæring i standplassledelse, 
sikkerhet og vedlikehold av våpen. Ulf 
Svensson understreker med all tydelighet at 

Hele gjengen som deltok på samlingen.
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sikkerheten var det viktigste formålet med 
samlingen. Skytterne skal føle at det er trygt 
å komme til en skytebane, at omgivelsene er 
trygge og at det ikke skal skje ulykker her, 
sa han. Blant lederne var Heidi Grimstad og 
Helene Rønningen fra Oslo skyttersamlag 
med som hovedinstruktører på 100-meters-
banen.

  Mange ventet nok også ekstra spent på 
den tidligere skytterkongen Tor Harald Lund 
fra Søgne som ankom lørdag ettermiddag, 
direkte fra to stevner i Østfold. Han delte 
villig av sine kunnskaper, til stor glede og 
inspirasjon for deltakerne. Mange lot seg 
nok i denne forbindelse imponere av Lunds 
oppvisning i Stangskyting.

Alle voksenledere og skyttere over-
nattet for øvrig på skytterhuset hvor det også 
var lagt opp til sosialt samvær. På lørdag-
skvelden var det ekstra hyggelig, da skulle 
du ha vært her, kunne Ulf Svensson fortelle. 
Middagen var veldig bra og vi fikk besøk av 
skytterpresident Olav K. Vaaje. 

Alle skytterne som deltok på samlin-

gen ble belønnet med en flott medalje med 
innskriften”Ungdomssamling 2015”. 

Søndagen ble avsluttet med en 
banekonkurranse. Her gikk Aust-Agder 
seirende ut av en svært jevn batalje og 
de fikk dermed første napp i den nye 
vandrepokalen, oppsatt for anledningen. 
Ulf Svensson uttrykte et håp om at disse 
samlingene kan bli en årlig foreteelse. Neste 
samling, som vil bli i Oslo, er allerede under 
planlegging bekrefter han. Nærmere dato for 
denne samlingen er ikke fastsatt enda. Ifølge 
ungdomsleder i Oslo skyttersamlag, Morten 
Musiol, er det også planer om å få til et 
sosialt treff mellom de to skyttersamlagene 
under årets landsskytterstevne.

I etterkant av samlingen, som var 
for alle rekrutteringsskyttere og førsteårs 
seniorer, kunne ungdomslederen i Aust-
Agder skyttersamlag Kåre Storenes fortelle 
at han bare hadde fått positive signaler fra 
alle involverte, selv været spilte på lag.  Det 
samme inntrykket sitter vi igjen med fra vårt 
besøk under samlingen

Det sto ikke bare skyting på programmet. Alle overnattet på Imenes sitt skytterhus.
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Feltskytingsaktivitetene i denne delen av året består hovedsaklig av Stang- og felthurtigskyt-
ing.  I tilegg har vi noen skyttere som deltok på svensk mesterskap i feltskyting.

Svensk	mesterskap	-	felt
Tre av våre, de mest ivrige, tok turen til 

Skåne for Svensk Mesterskap i feltskyting. 
Det rapporteres om en del vind (rundt 6 m/s) 
og det ga noen utfordringer.

Eirik Kristiansen ble vår beste med 
38/8 treff. Det hadde gitt en god 13. plass 
hvis alle nordmennene hadde vært tellende 
i mesterskapet. Nils Thomas Valand skjøt 
38/6, som hadde gitt 14. plass. Sverre Bro-
voll skjøt 29/4 og plasserte seg tilsvarende 
som nr. 52.

Den svenske vinneren skjøt 41/7. 
Stevnets beste skytter var Bjørn Trudvang 
(Raumnes) som skjøt 43/15.

Opplegg 
Hold 1 ..... C50 .........501m ...... ligg 
Hold 2 ..... 1/7 ...........227m ...... ligg 
Hold 3 ..... B100 ........560m ...... ligg 
Hold 4 ..... L2 ............402m ...... kne 
Hold 5 ..... 1/3 ...........352m ...... ligg 
Hold 6 ..... S10H .......172m ...... ligg 
Hold 7 ..... 1/6H ........334m ...... ligg 
Hold 8 ..... Tunna ......544m ...... kne

Klass	Övriga:
2. Eirik Kristiansen 6 6 6/3 2/0 6/5 6 5/0 1/0 .38/8 
3. Nils Th. Valand . 4 6 6/1 2/0 6/4 6 6/1 2/0 .38/6 
4. Sverre Brovoll ... 4 6 2/0 2/0 5/4 6 4/0 0/0 .29/4

Eirik Kristiansen skjøt godt og ble trettende beste 
skytter i det svenske mesterskapet.

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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KM	Stang-	og	felthurtigskyting
Klubbmesterskapet ble skutt på Askers 

flotte anlegg. Tross noe regn, var det en flott 
kveld for skyting. Deltagelsen var noe ned 
fra i fjor og åtte skyttere møtte, men det var 
nok til at vi fikk se mye spennende skyting. 
Prestisjen og spenningen var høy, og det ble 
endel bom.

Stangsskyting
Stangskytingen ble skutt først. Hold 

1 var en 240m skive simulert ned til 205m 
og hold 2 var på 150m. Etter hold 1 ble 
rekkefølgen stokket, slik at de beste skjøt 
hold 2 til sist. Etter hold 1 stod fire skyttere 
med 10 treff og to med 8 treff. De fire beste 
var Henrik Oppen, Arne Grøtting, Kurt Eirik 
Bekkevold og Lars Bugge. På 8 treff noterte 
vi Eirik Kristiansen og Sverre Brovoll.

På hold 2 skjøt Sverre 10 treff og var i 
praksis ute av medaljekampen, mens Eirik 
la press på de andre med sine 12 treff. Hen-

rik skjøt først av de med 10 treff. Han hadde 
høy frekvens, men det ble endel bom og 9 
treff. Eirik ledet dermed fortsatt. Arne skjøt 
færre bom enn Henrik, men med lavere 
tempo ble det 8 treff. 

Neste var Kurt og vi fikk kveldens 
beste serie. Han skjøt gode 14 treff og tok 
en soleklar ledelse. Lars var siste skytter. 
Han innså at han ikke hadde tempo til å slå 
Kurt, selv med feilfri skyting. Jobben var 
dermed å ta 2. plassen fra Eirik. Lars skjøt 
11 skudd, og med omtrent bare innertreff 
sikret han sølvmedaljen med til sammen 21 
treff. Eirik tok bronsemedaljen.

Felthurtigskyting
I felthurtigskytingen ble det skutt en 

innledende runde, med åtte deltagere var det 
plass til alle i utslagsfinalene dersom de fikk 
notert en tid i innledende runde.

Henrik Oppen var best innledningsvis, 

Medaljevinnere i Stangskytingen. F.v bronsevinner Eirik Kristiansen, klubbmester Kurt Eirik  
Bekkevold. og sølvvinner Lars Bugge.
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med Kurt Eirik Bekkevold som en god 
nummer 2. Siden Sverre Brovoll og Øivind 
Mørk ikke fikk tellende resultat, gikk Henrik 
og Kurt direkte til hver sin semifinale. Tore 
Johansen og Lars Bugge gjorde opp om 
retten til å møte Kurt i semifinalen. Den 
duellen avgjorde Tore greit. Vinneren av 
duellen mellom Eirik Kristiansen og Arne 
Grøtting, skulle møte Henrik i semifinalen. 
Den duellen vant Eirik greit.

Kurt var storfavoritt mot Tore, men 
man vinner ikke uten å treffe og Kurt hadde 
en heller dårlig gjennomføring. Dermed 
vant Tore, tross et par bom. I den andre 
semifinalen fikk Eirik til en god gjennom-
føring og beseiret Henrik.

Bronsefinalen ble dermed et oppgjør 
mellom Kurt og Henrik. Den vant en revan-
sjelysten Kurt greit, han bommet med ett 
skudd, men noterte seg likevel for en tid på 
godt under 10 sekunder.

Finalen ble skutt som “best av tre”. 
Tore bommet med to skudd, men Eirik 
bommet mer og Tore tok første runde. I 

neste runde slo Eirik tilbake med en feilfri 
gjennomføring. En tredje og avgjørende 
runde måtte skytes. Eirik var raskest ned og 
traff med første skudd, mens Tore bommet. 
Eirik hadde grepet om seieren, men så snek 
det seg inn følelse av “å sikre” og da ble det 
bom. Tore var med igjen og de var ganske 
likt frem til siste hold. Tore fikk avgårde sitt 
skudd først, skuddet var langt fra noe inner-
treff, men sneiet bunnen av figuren. Treff er 
treff, og med dette ble Tore klubbmester.

Kjappispokalen
Kjappis-pokalen, som går til skytteren 

med best plassiffer, ble vunnet Kurt med 
plassiffer 4. Eirik fulgte nærmest med plas-
siffer 5.

Det er moro å skyte på et anlegg som 
har duellskiver. Det blir høy spenning og 
en del ekstra bommer når man konkurrerer 
side om side med en annen skytter. Det var 
tydelig å se på de som tok seg noen trening-
srunder etter konkurransen. Da falt figurene 
enklere – nesten helt uten bom. 

Medaljevinnere i felthurtigskytingen. F.v sølvvinner Eirik Kristiansen, klubbmester Tore Johansen og 
bronsevinner Kurt Eirik Bekkevold.
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Stangskyting
1. Kurt Eirik Bekkevold ............10+14 24 Gylt 
2. Lars Bugge .........................10+11 21 Sølv 
3. Eirik Kristiansen ..................8+12 20 Bronse 
4. Henrik Oppen .....................10+9 19   
5. Arne Grøtting ......................10+8 18   
6. Sverre Brovoll .....................8+10 18   
7. Tore Johansen ....................3+11 14   
8. Øivind Mørk ........................4+4 8

Felthurtigskyting
Finale (best av 3) 
Tore Johansen ...............Gylt 
Eirik Kristiansen .............Sølv
Bronsefinale 
Kurt Eirik Bekkevold ......Bronse 
Henrik Oppen
Semifinaler 
Tore Johansen slo Kurt Eirik Bekkevold
Eirik Kristiansen slo Henrik Oppen
Kvartfinaler 
Henrik Oppen og Kurt Eirik Bekkevold: 
Direkte kvalifisert til semifinale
Tore Johansen slo Lars Bugge
Eirik Kristiansen slo Arne Grøtting
Innledende skyting 
Henrik Oppen ................ 10,15 
Kurt Eirik Bekkevold ...... 10,33 

Tore Johansen ............... 16,22 
Eirik Kristiansen ............. 17,98 
Arne Grøtting ................. 20,62 
Lars Bugge .................... 27,35 
Sverre Brovoll ................ *** 
Øivind Mørk ................... ***

Vi har noen spreke veteranskyttere som deltok. I øverste bildet gjør Øivind Mørk seg klar til felthurtig-
skyting. I nederste bildet er Arne klar for Stangskyting.
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SM	Stang-	og	felthurtigskyting
Mesterskapet ble arrangert i Asker. Det 

var en flott kveld for skyting på et topp an-
legg. Dessverre møtte kun 7 skyttere. Fem 
av de syv var fra Østre. Det er ikke så mye 
man kan si til det, men de som møtte hadde 
det ihvertfall moro, og flere av deltakerne 
benyttet også sjansen til noen treningsrunder 
etter at mesterskapet var ferdig. 

Stangsskyting 
Langholdet ble skutt først, så ble rek-

kefølgen stokket om i forhold til antall treff, 
slik at den med flest treff skjøt til sist på 
kortholdet. Kurt Eirik Bekkevold skjøt best 
på langholdet med 12 treff. Arild Lohrbauer 
(Østre Bærum) fulgte nærmest med 10 treff. 
Lars Bugge skjøt 9 treff, og på 8 treff kom 
Eirik Kristiansen, Tore Johansen og Ketil 
Sundal (Nordstrand). Det så ut til at Kurt og 
Arild ville gjøre opp om seieren, men alle 
nevnte hadde sjansen til å ta medalje. Det 

var bare Henrik Oppen som hadde skutt seg 
bortmed sine 5 treff.

Eirik tok best vare på sjansen av de 
på 8 treff. Han skjøt 11 treff på kortholdet 
og ledet før de tre beste skjøt. Lars har kun 
tempo til 11 skudd og de skyter han ofte 
godt. Det viste han igjen, og med nesten 
bare innertreff var Lars ny leder. Arild, med 
sin AG-3, var neste skytter ut. Selv om hold-
et var enklere, så er ikke siktemidlene på en 
AG-3 de beste. Arild skjøt en høy serie og 
fikk kun 6 treff. Kurt kunne da vinne med 
9 treff og han la like godt opp til å skyte 17 
skudd. Det kladdet litt, og med en tellefeil i 
tillegg, fikk han ut 15 skudd. Han traff med 
11 av disse og tok en komfortabel seier.

Felthurtigskyting 
Det ble skutt en innledende runde og 

reglene er at de 8 beste går til utslagsfinaler. 
Det betød finaleplass på alle, så fremt de 

Medaljevinnerne i Stangskyting, f.v nr. 3 Eirik Kristiansen, samlagsmester Kurt Eirik Bekkevold og  
nr. 2 Lars Bugge.
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fikk notert en tid i innledende runde. Det 
preget nok gjennomføringene, mange tenkte 

“sikring” og da er resultatet gjerne bom. Det 
var kun Henrik Oppen som kom gjennom 
innledende runde på kun tre skudd. Alle 
andre måtte benytte fem skudd. Det betød at 
Henrik ble best innledningsvis og han fikk 
w.o til semifinalen.

Dermed ble det skutt tre kvartfina-
ler. To av de forløp med klare seire til 
hhv. Tore Johansen og Eirik Kristiansen. I 
den siste møttes Kurt Eirik Bekkevold og 
Ketil Sundal (Nordstrand). Runden startet 
oppskriftsmessig. Kurt var raskt nede og 
skjøt ned de to første holdene på ca. 4,5 sek. 
Ketil bommet på første hold og var klart på 
etterskudd. På hold 3 skjøt Kurt to bom, så 
kom Ketil som et lyn og fikk «slengt» ut et 
skudd før Kurt rakk å få ut sitt femte. Ketils 
skudd satt helt i spissen på figuren, men det 
var nok til at den gikk ned, og overraskelsen 
var et faktum.

Første semifinale gikk mellom Henrik 
og Tore. Det ble en runde mer preget av 
spenning enn god skyting. Begge endte med 
å skyte flere skudd mot det siste holdet og 
det var til slutt Henrik som fikk ned figuren 
med sitt siste skudd. Andre semifinale gikk 
mellom Eirik og Ketil. Eirik kom tidlig 
foran og klarte å holde ledelsen helt ut.

Bronsefinalen ble følgelig et oppgjør 
mellom Tore og Ketil. Ketil kom på et-
terskudd med bom på første skudd.  En topp 
konsentrert Tore slo tilbake etter en tam 
kvartfinale og noterte seg for konkurransens 
beste tid med 8,09 sek.

Finalen gikk mellom Eirik og Henrik 
og den ble avgjort som “best av 3”. Det ble 
aldri spennende. Eirik lyste vinnervilje og 
fikk klaff i tillegg. Begge finalerundene for-
løp omtrent helt likt. Eirik tok kommandoen 
fra første stund og skjøt alle tre figurene rett 
ned. Tidene til Eirik ble hhv. 8,86 sek. og 
8,84 sek., og han vant klart.

Like før startskuddet går for siste finalerunde i felthurtogskyting. Duellantene er t.v Eirik Kristiansen og 
Henrik Oppen. Knappe ni sekunder etter startkommandoen ble Eirik kåret til vinner.
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Stangskyting
1. Kurt Eirik Bekkevold (5) ........... 12+11 23 Gylt 
2. Lars Bugge (5) .........................  9+11 20 Sølv 
3. Eirik Kristiansen (4) .................  8+11 19 Sølv 
4. Tore Johansen (5) ....................  8+10 18  
5. Ketil Sundal, Nordstrand (4) ....  8+9 17  
6. A. Lohrbauer, Ø Bærum (AG3) 10+6 16  
7. Henrik Oppen (5) .....................  5+8 13 

Felthurtigskyting
Finale (best av 3): 
Eirik Kristiansen ..................8,68  8,84 Gylt 
Henrik Oppen .....................12,24 11,68 Sølv
Bronsefinale: 
Tore Johansen ...............................8,09  Sølv 
Ketil Sundal, Nordstrand ...............19,51 
Semifinaler: 
Henrik Oppen ................................16,70 
Tore Johansen ...............................17,72

Ketil Sundal, Nordstrand ...............14,60 
Eirik Kristiansen, ............................12,86

Kvartfinaler: 
Henrik Oppen ................................wo

Tore Johansen ...............................13,68 
Lars Bugge ....................................23,95

Kurt E. Bekkevold ..........................11,62 
Ketil Sundal, Nordstrand ...............10,91

Arild Lohrbauer, Østre Bærum.......*** 
Eirik Kristiansen .............................9,48

Innledende runde:
1. Henrik Oppen (5) ............................ 11,88 
2. Kurt Eirik Bekkevold (5) .................. 12,09 
3. Tore Johansen (5) .......................... 13,24 
4. Arild Lohrbauer, Ø Bærum (AG3) ... 14,60 
5. Eirik Kristiansen (4) ........................ 15,00 
6. Lars Bugge (5) ................................ 18,80 
7. Ketil Sundal, Nordstrand (4) ........... 19,79

Arne Ånneland (t.v) var samlagets representant og kunne se at arrangementet gled godt. Sittende f.v 
sees Kurt Eirik Bekkevold, Henrik Oppen og Lars Bugge.
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Norgescup	Stang-	og	felthurtigskyting
1. runde av Norgescupen for Stang- og 

felthurtigskyting gikk i Trøndelag hos 
arrangørene Soknedal, Budal og Singsås. 
Generelt ble det det gitt to forsøk i felthur-
tigskytingen og ett i Stangskytingen. De 
beste kvalifiserte seg for en superfinale 
med 16 plasser i felthurtigskytingen og 10 
i Stangskytingen. Fem skyttere fra Østre 
deltok.

Felthurtigskyting
Kurt Eirik Bekkevold er en av initia-

tivtagerne til Norgescupen og han lyktes 
også meget godt i felthurtigskytingen.

Det ble seier i Budal på tiden 7,30 og 
2. plass i Soknedal på tiden 7,07. Singsås 
hadde en krevende runde med drøye vinkler 
og lange hold, det sier litt at vinneren fikk 

8,96. Der måtte Kurt ut med et ekstra skudd 
og det ble 11,29 og 23. plass. Dermed ble 
Sverre Brovoll vår beste i Singsås. Han 
noterte seg for tiden 11,08 og ble nr. 20.

Sammenlagt ligger Kurt på 3. plass 
med plassiffer 26. Bjarne Muri er vår nest 
beste på 19. plass med plassiffer 82. Bjarne 
hadde beste tid i Soknedal med 9,91, men 
han fikk beste plassering i Budal med 10,31 
og 23. plass. Nils Thomas Valand er nr. 27 
sammenlagt. Han skjøt raskest i Budal med 
9,59 og 18. plass. Sverre er på 33. plass 
sammenlagt. Eirik Kristiansen står oppført 
med to stevner og er nr. 69 sammenlagt, 
også han skjøt raskest i Budal. Det ble 11,52 
og 19. plass.

For kvalifisering til superfinalen ble 
tidene slått sammen og Kurt kvalifiserte 

Kurt Eirik Bekkevold etter runden i Budal so, ga seier i felthurtigskytingen.
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seg som nest beste skytter. Bjarne var ca. 
2,5 sekunder bak en plass i superfinalen. I 
superfinalen tok Kurt seg frem til finalen. 
Der møtte han Jenny Stene fra Haga. Det 
ble skutt best av tre og Kurt levnet ingen 
tvil. Første runde gikk glatt og han tok den 
klart. I andre runde fikk han en bom, men 
med et høyt tempo skjøt han likevel ned alle 
figurene på litt over 8 sekunder, og det ble 
seier.

Budal
1. Kurt Eirik Bekkevold ...........7,30 
18. Nils Thomas Valand .........9,59 
23. Bjarne Muri ......................10,31 
39. Eirik Kristiansen ...............11,52 
42. Sverre Brovoll ..................11,94

Singsås			
20. Sverre Brovoll ..................11,08 
23. Kurt Eirik Bekkevold ........11,29 
28. Bjarne Muri ......................12,63 
61. Eirik Kristiansen ...............18,87 
62. Nils Thomas Valand.........19,1

Soknedal				
2. Kurt Eirik Bekkevold ..........7,07 
31. Bjarne Muri ......................9,91 
42. Nils Thomas Valand .........10,99 
72. Sverre Brovoll ..................***

Superfinale				
1. Kurt Eirik Bekkevold

Sammenlagt	................. Plassiffer
3. Kurt Eirik Bekkevold ...........26 
18. Bjarne Muri .......................82 
27. Nils Thomas Valand ..........122 
33. Sverre Brovoll ...................134 
69. Eirik Kristiansen ................100 (to stevner)

Stangskyting 
Kurt ble også vår beste i Stangskytin-

gen. Beste resultat kom i Singsås, hvor han 
skjøt 28 treff og ble nr. 5. Ellers ble det 26 

og 25 treff og 12. og 13. plass. Sammenlagt 
ligger Kurt på 7. plass med plassiffer 30. 

Sverre ble vår nest beste. Han skjøt 
meget jevnt, det ble 24, 23 og 23 treff og 
plasseringene 21., 22. og 24. Sammenlagt er 
Sverre nr. 20 med 67 treff. 

Bjarne og Eirik ligger på en delt 97. 
plass. Eirik hadde treffseriene 22, 22 og 20 
og Bjarne hadde seriene 21, 21 og 20. Nils 
Thomas hadde følgene treffserie: 20, 17 og 
16 og er nr. 48 sammenlagt.

Kurt var nær å få plass i superfinalen. 
Når treffene ble summert lå Kurt på en 10. 
plass, men superfinalen skal ha plass til 
beste dame og beste junior. Dermed ble Kurt 
skjøvet ut fra superfinalen.

Budal
13. Kurt Eirik Bekkevold .........12 + 13  .25 
21. Sverre Brovoll ..................11 + 12 ...23 
31. Bjarne Muri ......................11 + 10 ...21 
43. Eirik Kristiansen ...............13 + 7 ....20 
57. Nils Thomas Valand.........9 + 8 ......17

Singsås						
5. Kurt Eirik Bekkevold ..........15 + 13 ..28 
22. Sverre Brovoll ..................11 + 12 ...23 
24. Eirik Kristiansen ...............12 + 10  .22 
27. Bjarne Muri ......................11 + 10 ...21 
33. Nils Thomas Valand .........10 + 10 ..20

Soknedal					
12. Kurt Eirik Bekkevold .........15 + 11 ...26 
24. Sverre Brovoll ..................16 + 8 ....24 
30. Eirik Kristiansen ...............13 + 9 ....22 
39. Bjarne Muri ......................11 + 9 .....20 
60. Nils Thomas Valand.........10 + 6 ....16

Sammenlagt	................. Plassiffer
7. Kurt Eirik Bekkevold............30 
20. Sverre Brovoll ...................67 
28. Bjarne Muri .......................97 
28. Eirik Kristiansen ................97 
48. Nils Thomas Valand ..........150
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Sommerens	portrett	-	Kjetil	Jansen

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Jeg mener jeg var 10 eller 11 år.

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Det var gjennom Geir Olsen som har 
døtrene Heidi og Lene som hadde startet å 
skyte. Jeg heiv meg med dem (da var jeg 
solgt) 

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Det siste halvannet året har det vært ek-
stremt lite, men jeg hadde ett stunt for to 
år siden hvor det gikk veldig mye skudd. 
Er ikke helt sikker, men jeg skal komme 
sterkere tilbake!.

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Det har jo alltid vært drømmen - jeg håper 
det skjer en gang! :) 

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Det er mange gode baner i Norge. Jeg liker 
veldig godt banen til Gjøvik.

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Jeg spilte fotball i mange år, men dårlige 
knær satte en stopper for det da jeg var 17 
år, men det gjorde ingen ting da jeg hadde 
skytinga! 

Hva slags musikk hører du på?
Jeg hører på alt bortsett fra klassisk.

Hva er din favoritt mat?
En god og mør indrefilet av hjort fra 
hjemtraktene til Arne Ånneland. Ingenting 
slår det.

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
Det må vel bli dama det gitt!

Hva er ditt beste LS-minne?
Mitt beste minne fra Landskytterstevnet er 
Lesja 2005. Jeg skjøt 350p som ER og tok 
medalje, samtidig som Jan Håkon ble skyt-
terkonge.

Kjetil Jansen blir av mange sett på som 
en våre unge seniorer, men for mange har 
han alltid vært å se på Østre. Han begynte 
som aspirant i 2001. Han er fortsatt med og 
planlegger å dra til LS for 13ende gang.

Kjetil var en god ungdomsskytter med 
LS medalje i ER som høydepunkt. Han har 
ikke vært like ivrig som senior, men har tatt 
flere LS begre i alle øvelsene. Uansett om 
han er trent eller ikke, så stiller han opp i 
lagskytinger. Han sier heller ikke nei, når 
han blir spurt om å stille på dugnad eller 
som stevne arrangør.   

Kjetil er et godt eksempel på et medlem 
som alle lag trenger.
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Organisasjons-	og	Oslomedaljen
Organisasjons- og Oslomedaljen er en 

og samme skyting, men for Oslo-medaljen 
tildeles klassene respitt slik at flere gis 
muligheten til å nå opp i konkurransen. 
Når vi ser på resultatlisten i år, så ser det 
ut som om samlaget har satt respitten på et 
fornuftig nivå. De fem som skjøt til medalje 
kom fra fem ulike klasser, nemlig klasse J, 
V65, V73, 4 og 5.

Organisasjonsmedaljen
24 deltagere betød 1 gylt og 3 sølv. 

Eirik Kristiansen fikk den gylte medaljen. 
Det betød stjerne på Nils Thomas Valand, 
Sverre Brovoll og Kurt Eirik Bekkevold. 
Siste sølvmedalje ble vunnet på 256p.

Oslo-medaljen
Det ble skutt om fem medaljer. Tre av 

våre ble blant medaljevinnerne. To av disse 
hadde full pott. Jenny Aardalen skjøt gode 
287p og med respitt ble det 300p. Hun ble 
rangert som vinner. Øivind Mørk skyter i 
V73, men han viste at han fortsatt kan få til 
stående og knestående. Det gjorde han så 
godt at det ble 278p og respitten første også 
opp i 300p. Vår tredje medaljevinner ble 

Eirik Kristiansen. Han skjøt 291p, og med 
fem poeng respitt ble det 296p. Jenny og 
Øivind oppnådde medaljekravet for andre 
gang. De får dermed ikke medaljen, men er 
begge på god vei til 5 års-medaljen.  

Organisasjonsmedaljen
2. Nils Thomas Valand (5) .............295 Stjerne
4. Sverre Brovoll (5) .......................293 Stjerne
5. Kurt Eirik Bekkevold (5) .............292 Stjerne
7. Eirik Kristiansen (4)....................291 Gylt
8. Lars Bugge (5) ...........................291
12. Jenny Aardalen (J) ...................287
18. Øyvind Mørk (V73) ...................278
19. Arne Ånneland (V55) ...............277

Oslomedaljen	
(klasse og respitt)
1. Jenny Aardalen (J/13p) ..............300 Med. 2gg
3. Øyvind Mørk (V73/22p) .............300 Med. 2gg
5. Eirik Kristiansen (4/5p) ..............296 Medalje
6. Nils Thomas Valand (5/0p) ........295
10. Sverre Brovoll (5/0p) ................293
12. Kurt E. Bekkevold (5/0p) ..........292
14. Lars Bugge (5/0p) ....................291
20. Arne Ånneland (V55/5p) ..........282

Jenny Aardalen vant Oslo-medalje skytingen.Øivind Mørk tok Oslo-medaljen for andre gang.



Østre Posten 1-1522

Norgescup	1.	runde
Årets første Norgescuprunde ble arrang-

ert i Trøndelag. Arrangørene var Byneset, 
Trondhjems, samt en sammenslutning av 
lagene Hegra, Skjelstadmark og Stjørdal.

14 Østreskyttere skjøt tok turen, fordelt 
med tolv skyttere i kl. 3-5 og to i V55.

Byneset
Den beste enkeltprestasjonen kom i By-

neset. Der slo Marianne Berger til med 150p 
på klassen, grunnlaget ble meget godt gjen-
nomført med en tett samling, men samlingen 
lå noe til venstre og det ble par hårfine niere. 
248p var uansett en meget sterk prestasjon. 
På omgang kom det en nier på første skudd, 
men resten satt som det skulle og det ble 
347p. Vinneren skjøt 348p og det var fire 
skyttere på 347p. Rangeringen falt noe 
dårlig ut for Marianne, som ble nr. 4. Vi tror 
hun uansett var meget godt fornøyd. Dette 
var klar ny årsbeste og det beste Marianne 
har skutt som Østre-skytter. 

Kurt Eirik Bekkevold tok en god 26. 

plass med 244/344. Ellers på 340-tallet fikk 
vi nr. 106 Lars Bugge 244/341, nr. 109 Nils 
Thomas Valand 240/340 og nr. 117 Bjarne 
Muri 242/340.

Hegra, Skjelstadmark og Stjørdal
I Rådalen, på Skjelstadmarks bane, ble 

Kurt vår beste på 44. plass med 245/343. 
Det ble tynt med andre resultater på 340-
tallet. I tillegg til Kurt, var det kun Helge 
Norberg som klarte å karre seg over denne 
«magiske» grensen. Han skjøt 242/341 og 
ble nr. 60. Noe av forklaringen var at de 
fleste Østreskytterne skjøt under vanskelig 
vindforhold.

Trondhjems 
I Trondhjems ble det mye jevn skyting, 

men det ble endel poeng opp til teten. Syv 
av våre plasserte seg på poengsummene 
340-342. Sverre Brovoll ble best på 57. 
plass med 243/342. Videre plasseringer ble: 
nr. 61. Nils Thomas 242/342, 66. Bjarne 

Kurt Eirik Bekkevold er vår beste sammenlagt.Marianne Berger tok en sterk 4. plass i Byneset.
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Byneset
Kl. 3-5  4. Marianne Berger ..................248/347 
 26. Kurt Eirik Bekkevold ..........244/344 
 106. Lars Bugge ......................244/341 
 109. Nils Thomas Valand.........240/340 
 117. Bjarne Muri ......................242/340 
 180. Helge Norberg .................239/337 
 209. Sverre Brovoll ..................239/336 
 260. Heidi Olsen Grimstad ......234/332 
 266. Guro Hollund ...................234/332 
 275. Eirik Kristiansen ...............236/331 
 285. Fredrick Bjerke ................234/330 
 386. Morten Musiol ..................229
V55  7. Arne Grøtting .......................246/343 
 37. Hans O Kveli  ....................237/332

Hegra,	Skjelstadmark	og	Stjørdal
Kl. 3-5  44. Kurt Eirik Bekkevold ..........245/343 
 60. Helge Norberg ...................242/341 
 151. Nils Thomas Valand.........242/336 
 153. Marianne Berger ..............239/336 
 159. Fredrick Bjerke ................239/336 
 184. Sverre Brovoll ..................240/334 
 188. Bjarne Muri ......................238/334 
 197. Heidi Olsen Grimstad ......240/333 
 227. Lars Bugge ......................231/331 
 293. Morten Musiol ..................234/325 
 335. Eirik Kristiansen ...............233
V55  2. Arne Grøtting .......................245/345 
 5. Hans O Kveli  ......................244/343

Trondhjems
Kl. 3-5  57. Sverre Brovoll ....................243/342 
 61. Nils Thomas Valand...........242/342 
 66. Bjarne Muri ........................245/342 
 82. Kurt Eirik Bekkevold ..........243/341 
 87. Helge Norberg ...................241/341 
 91. Marianne Berger ................244/341 
 97. Heidi Olsen Grimstad ........241/340 
 126. Fredrick Bjerke ................241/339 
 159. Lars Bugge ......................239/337 
 211. Eirik Kristiansen ...............237/334 
 241. Morten Musiol ..................237/332 
 296. Guro Hollund ...................232/327
V55  5. Arne Grøtting .......................247/345 
 27. Hans O Kveli  ....................240/337

Sammenlagt	kl.	3-5
37. Kurt Eirik Bekkevold ................1028 
58. Marianne Berger ......................1024 
97. Helge Norberg .........................1019 
103. Nils Thomas Valand ...............1018 
120. Bjarne Muri ............................1016 
138. Sverre Brovoll ........................1012 
159. Lars Bugge ............................1009 
171. Heidi-Iren Olsen Grimstad .....1005 
172. Fredrick Bjerke .......................1005 
288. Eirik Kristiansen .....................898 
301. Morten Musiol ........................886 
358. Guro Hollund .........................659

Muri 245/342, 82. Kurt 243/341, 87. Helge 
241/341, 91. Marianne 244/341 og 97. Heidi 
Grimstad 241/340.

Sammenlagt
Sammenlagt er Kurt vår beste på 

37. plass med til sammen 1028p. Det er 
imidlertid svært tett og det er kun 2p opp til 
topp-20. Marianne ligger på 58. plass med 
1024p. Helge er også inne blant de 100 beste 
og ligger på 97. plass med 1019p.

V55
Våre to V55-skyttere var Arne Grøtting 

og Hans O. Kveli. Arrangørene hadde lagt 
opp til klassevis sammenlagtpremiering og 
Arne ble nr. 2 sammenlagt. Arnes plasser-
inger ble slik: Nr. 2 i Skjelstadmark med 
245/345, nr. 5 i Trondhjems med 247/345 og 
nr. 7 i Byneset med 246/343. Hans skjøt best 
i Skjelstadmark og ble nr. 5 med 244/343.
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Viken	II	bane,	Solør
Viken II ble i år arrangert av Solør på 

Kongsvinger og Omegns bane. Stevnet 
samlet 485 deltagere, det gjør at Viken II er 
størst av de ni landsdelskretsstevnene. Vi 
hadde med 31 deltagere, noe som var to 
færre enn i fjor.

Stein Heggen vant V55
Vi hadde størst forhåpninger i V55 og 

de ble innfridd. To av våre var innblandet 
i tittelkampen. Stein Heggen fikk skive 1 i 
finalen etter 247p på 25-skudden. På skive 2 
fant vi Odd Petter Nythe (Frogn og Drøbak) 
med samme poengsum. Arne Grøtting lå 
som nr. 3 med 245p. 

Det var ventet at kampen vil stå mellom 
de to beste, så fremt Arne ikke slo til med en 
super omgang. Arne skjøt en god omgang, 
og noterte seg for 98p. Med det 
tok Arne tok ledelsen før de to 
siste fikk anvist. 

Nythe fikk tidlig anvist 
noen niere og det kunne se ut 
som om Arne skulle kunne be-
holde ledelsen. Utover i Nythes 
serie kom 10’erne og han endte 
på 97p og inntok ledelsen. 

Stein måtte da ha minst 
97p med tre innertiere for å 
vinne. Stein fikk ikke flyt over 
omgangen og skuddene var ikke 
godt samlet. Rutinerte skyttere 
har imidlertid ofte marginene på 
sin side. Stein gjorde jobben ved 
å skyte 98p med tre innertiere. 
Det var ikke mer å få ut av den 
serien, men det holdt til seier 
med  1 poengs margin.

Dermed tok Stein sitt 
tredje Viken II-mesterskap i 
V55. De to andre kom i 2011 og 
2013. Med Arne Grøttings syv 
seire har vi en imponerende 

Østre-dominans i V55, med ti seire i løpet 
av de elleve siste årene. Arne fikk forøvrig 
medalje for sin tredjeplass. 

Christian Y. Sæther vant kl. 2
Christian Ytterhaug Sæther var regjer-

ende mester i kl. 2. I år har han knapt tatt 
i børsa og han stilte opp med en Østland-
scuprunde som eneste ballast. Likevel 
skjøt Christian gode 237p. Det ga skive 4 
i finalen. Det var 4p opp til skive 1, men i 
kl. 2 svinger finaleprestasjonene mer enn i 
andre klasser. 

Det viste seg å stemme også denne 
gangen. Ingen av de som fikk anvist før 
Christian skjøt spesielt godt og Christian 
ville høyst sannsynlig ta ledelsen. Spennin-
gen knyttet seg til om han kunne avansere. 

Christian Y. Sæther med Viken II medaljen for seieren i kl. 2.
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Det viste seg at Christian hadde skutt en nær 
perfekt omgang. Det ble 99p og klar ledelse. 

Skytteren på skive 3 hadde 1p på 
Christian og anvisningen åpnet med seks 
strake tiere. Ledelsen så ut til å glippe, men 
så kom en åtter og med et tapt poeng til 
ville Christian passere ham. Skudd nr. 8 og 
9 var innertiere, men så ble det nier på siste 
skudd og Christian beholdt ledelsen. Dette 
viste seg å være eneste trussel, da skytterne 
på skive 1 og 2 falt av tidlig i anvisningen. 
Dermed forsvarte Christian fjorårstittelen.

To stjerner i kl. 3-5
I kl. 3-5 fikk vi fire finaleskyttere. 

Bjarne Muri skjøt best på 25-skudden og 
fikk skive 2 i “Kongelaget”. Bjarne er regnet 
som en av våre beste omgangsskyttere, men 
denne gang kladdet det litt og han skjøt 98p. 
Med det endte han på 344p, som holdt til 
8. plass i mesterskapet og han tok sin første 
stjerne. 

Det ble stilt noen spørsmål rundt fina-
legrensen som ble satt så høyt som på 242p, 
som igjen betød kun 26 skyttere i finalen. 
Det var så nært opp til 15%-grensen som 
det var mulig å komme. Grensen ble satt 

slik fordi det var 14 skyttere uten medalje 
blant de med 242p eller bedre. Med dette 
som bakgrunn var det meget sannsynlig at 
medaljen ville gå på 342p.

Det skjedde også. Helge Norberg og 
Nils Thomas Valand hadde begge 243p som 
utgangspunkt og mulighet til å ta stjerne. 
Helge skjøt 99p, mens det ble 98p på Nils 
Thomas. Da endte de på hver sin side av 
medaljegrensen. Helge tok med dette sin 
andre stjerne i Viken II-mesterskapet. 

Marianne Berger skjøt 242p og hun fikk 
plass i “Prinsesselaget”. Hun skjøt en meget 
god omgang på 99p og endte på 341p. Det 
var poenget bak siste medalje, men kom hun 
på pallen som tredje beste kvinne. 

Joakim Mortensen var i favorittsjiktet 
i kl. 1. Han skjøt noen poeng unna det som 
har vært normalen i år, og endte på 242p. 
Det var han ikke helt fornøyd med, men vi 
tror dette var en nyttig erfaring på vei mot 
sesongens store mål, nemlig LS på Lesja.  
Det ble 5. plass i klassen og han fikk med 
seg et beger. Utenom de som våre finalister 
tok, så var dette det eneste begeret vi tok på 
200m.

Stein Heggen tok sin tredje Viken II tittel i V55. Marianne Berger ble tredje beste dame.
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To finalister på 100m
På 100m kvalifiserte to av våre seg for 

finalen. Jenny Aardalen kvalifiserte seg til 
J-finalen med 247p og hun fikk skive 7 i 
finalen. Finalen var ikke av normal klasse 
og det ble 97p og 9. plass. Jenny har ikke 
fått skutt så mye DFS-skyting i år, men hun 
er likevel blitt en fast finalist i kl. J. Sondre 
Ravnanger skjøt 242p i J og ble nr. 27 på 
25-skudden. 

I V73 hadde vi med tre skyttere, alle 
med et realistisk og berettiget håp om finale. 
Ingen av de tre hadde dagen. Øivind Mørk 
kvalifiserte seg riktignok til finalen med 
246p. Han prioriterte imidlertid bryllup 
fremfor finale. For Nils Hovde og Oddbjørn 
Nyhagen sin del, så er denne konkurransen 
allerede notert i glemmeboka.

I kl. ER hadde vi med fem skyttere. 
Stian Stafsberg Klyve ble best på 20. plass 
med 246p. Videre fikk vi følgende plasser-
inger: 28. Tobias Mortensen Torbal 243p, 46. 
Jonas Hofslund 238p, 57. Agnes Torstrup 
232p og 58. Dina Elisabeth Berntsen 231p. 
I kl. R hadde vi med to skyttere. Bjørn Eric 
Olsen ble nr. 15 med 237p og Odin Skagmo 
ble nr. 18 med 236p. Bjørn Eric hadde ikke 
marginene med seg og han endte på plassen 
bak begergrensen. Uansett så var det moro 

at vi hadde med så mange ungdommer som 
med dette fikk fin mesterskapserfaring. 

Samlagsskyting
I samlagsskytingen var det veteranene 

som sto for underholdningen. Et rent 
Østre-lag skjøt meget godt. Nils Hovde og 
Oddbjørn Nyhagen hadde de to første etap-
pene og de ga laget en god start med 99p på 
Nils og 100p på Oddbjørn. Arne Grøtting 
skjøt tredje etappe og det ble feilfrie 100p. 
Men det det var også andre som skjøt godt. 
Follos tre skyttere tapte også bare 1p på sine 
tre første skyttere,  og med flere innertiere 
inntok de skive 1 i siste lag. Stein Heggen 
var Oslos representant på skive 2. Stein 
fulgte opp lagets gode skyting og fikk anvist 
100p, og det var godt håp om seier. Men 
Follos skytter skjøt helt likt med Stein og 
dermed vant Follo med to innertiere. Dette 
var unektelig litt surt, 399p er normalt en 
vinnerpoengsum.

Ellers ble ikke samlagsskytingene noe 
for historiebøkene. Seniorlagene plasserte 
seg som nr. 6 og 9. Lars Bugge skjøt 95p på 
Oslo 1, som ble beste Oslo lag. På Oslo 2 
hadde vi tre skyttere; Nils Thomas Valand 
(94p), Bjarne Muri (98p) og Marianne 
Berger (97p). 

Bjarne Muri tok sin første Viken II-stjerne. Helge Norberg tok sin andre Viken II-stjerne.
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Mesterskap
Kl. 3-5  8. Bjarne Muri ......................344 Stjerne 
 16. Helge Norberg ...............342 Stjerne 
 18. Nils Thomas Valand .......341 
 20. Marianne Berger ............341 
Beste dame: Marianne Berger ..........341 Bronse
V55 1. Stein Heggen ...................345 Gylt 
 3. Arne Grøtting ...................343 Sølv 

Kl. 2 1. Christian Y. Sæther ..........336 Gylt
J: 9. Jenny Aardalen ................344
Kvalifisert – ikke møtt: V73: Øivind Mørk
Hovedskyting
Kl. 5 2. Bjarne Muri .........................246 Beger 
 15. Helge Norberg ..................243 Beger 
 13. Nils Thomas Valand ..........243 Beger 
 24. Marianne Berger ...............242 Beger 
 33. Kurt Eirik Bekkevold .........241  
 44. Lars Bugge .......................239  
 55. Tore Johansen ..................238  
 64. Heidi Olsen Grimstad .......236  
 73. Morten Musiol ...................234  
 76. Sverre Brovoll ...................234  
 84. Fredrick Bjerke .................230 
Kl. 4 54. Vegard Ånneland ..............219 
Kl. 2 4. Christian Y. Sæther .............237 Beger 
 29. Bjørnar Sæther .................218 
V55 1. Stein Heggen ......................247 Beger 
 3. Arne Grøtting ......................245 Beger 
 15. Arne Ånneland ..................239  
 23. Anne Sofie Grimstad.........235 

R 15. Bjørn Eric Olsen ...............237 
 18. Odin Skagmo ....................236
ER 20. Stian Stafsberg Klyve .......246 
 28. Tobias Mortensen Torbal ..243 
 46. Jonas Hofslund .................238 
 57. Agnes Torstrup ..................232 
 58. Dina Elisabeth Berntsen ...231
J 9. Jenny Aardalen ...................247 Beger 
 27. Sondre Ravnanger ...........242 
V73 7. Øivind Mørk ........................246 Beger 
 14. Nils Hovde ........................243  
 24. Oddbjørn Nyhagen ...........237 

Samlagsskyting	
N = Nordstrand, S = Skarpskytten
Kl.3-5 6. Oslo 1 .................... 384
Lars Bugge 95, Rasmus Lillekvelland (N) 95, 
Tobias Lillekvelland (N) 97 og Helene Lillekvel-
land (N) 97
 9. Oslo 1 .................... 380  
Nils Thomas Valand 94, Helge Lillekvelland (N) 
91, Bjarne Muri 98 og Marianne Berger 97
Veteran	 2. Oslo  ...................... 399
Nisl Hovde 99, Oddbjørn Nyhagen 100, Arne 
Grøtting 100 og Stein Heggen 100
Ungdom 9. Oslo 1  ................... 377
Jonas Hofslund 98, Stian Stafsberg Klyve 87, 
Sondre Ravnanger 94 og Jenny Aardalen 98
 10. Oslo 2  ................. 370
Bjørn Eric Olsen 90, Tobias Mortensen Torbal 94, 
Vilhelm Seip (S) 93 og Jonas S. Streitlien (N) 95

Ungdommene er i oppbyggingsfasen. 
De har et stykke opp til de beste, men i år 
klarte Oslo gledelig nok å stille to lag. Da 
tar vi det ikke så tungt at det ble 9. og 10. 
plass. Oslo 1 ble best av Oslo-lagene og det 
var et rent Østre-lag med Jonas Hofslund 
(98p), Stian Stafsberg Klyve (87p), Sondre 
Ravnanger (94p) og Jenny Aardalen (98p). 
På Oslo 2 hadde vi to Østre skyttere; Bjørn 
Eric Olsen (90p) og Tobias Mortensen 
Torbal (94p).

Oppsummert
Til slutt må vi som vanlig oppsum-

mere mesterskapet med noen tørre tall. Vi 
fikk 5 medaljeplasseringer, 11 begre og 9 
finaleplasser. Dette er noe under fjorårets 
mesterskap med 7 medaljeplasseringer, 
15 begre og 17 finaleplasser. To mestere 
trekker likevel opp. Seire i denne harde 
konkurransen skal ikke tas som en selvfølge, 
og forteller oss at dette ble nok et godt 
mesterskap Østres del. 
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Baneåpning
40 skyttere møtte opp til baneåpningen 

torsdag 23. april. Baneåpningen ble gjen-
nomført på tradisjonell måte. Styreleder 
Eirik Ahdell sa noen ord. Videre sørget våre 
V73-skyttere for at Det norske, Østre- og 
DFS-flagget ble heist, før Joakim Mortensen 
fikk æren av å skyte åpningsskuddet. Med 
mange tilskuere plasserte han det skuddet i 
tieren.

Det ble skutt om Åpningsfatene 1. avd. 
Programmet er en vanlig 15-skudd. Det 
var tydelig at dette var første konkurranse 
for mange – det ble noen ekstraturer etter 
ammo, pøller og hørselvern. Av resultatene 
kan vi se at det var det meget jevnt i mange 
av klassene. Som kjent faller avgjørelsen 
først når «Åpningsfatene 2. avd.» skytes 
under baneavslutningen. 

Åpningsfatene
Kl. 5 1. Bjarne Muri ........................147 9* 
 2. Nils Thomas Valand ...........147 5* 
 3. Marianne Berger ................147 4* 

 4. Heidi Olsen Grimstad ........147 2* 
 5. Sverre Brovoll ....................146 4* 
 6. Kurt Eirik Bekkevold ..........145 7* 
 7. Lars Bugge ........................145 6* 
 8. Fredrick Bjerke ..................143 2* 
 9. Tore Johansen ...................142 6* 
 10. Henrik Oppen ..................140 4* 
 11. Morten Musiol ..................140 1*
Kl. 4 1. Edvard Brendnes ...............143 4* 
 2. Vegard Ånneland ...............141 4* 
 3. Eirik Ahdell .........................141 3* 
 4. Eirik Kristiansen .................141 3*
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther ............148 9* 
 2. Bjørnar Sæther ..................143 8* 
 3. Knut Hollund ......................141 8* 
 4. Bjørn Tore Monsrud ...........141 2*
Kl. 1  1. Joakim Mortensen .............139 1* 
 2. Tom Monsrud .....................132 2*
V55 1. Arne Grøtting .....................148 11* 
 2. Arild Båheim ......................146 7* 
 3. Arne Ånneland ...................144 4* 
 4. Anne Sofie Grimstad..........139 4*

Joakim Mortensen skjøt åpningsskuddet med mange tilskuere og det ble en tier.
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ASP Amalie Mortensen Torbal .......143 5* 
 Andre Dahlen.........................136 3* 
 Vetle Skagmo ........................140 2*
R 1. Odin Skagmo .....................141 5* 
 2. Bjørn Eric Olsen ................132 2*
ER 1. Emma Trapper Pedersen ..146 6* 
 2. Stian Stafsberg Klyve ........142 3* 
 3. Tobias Mortensen Torbal ...140 2* 

 4. Jonas Hofslund ..................137 2* 
 5. Agnes Torstrup ...................125 0*
J 1. Jenny Aardalen ..................147 9* 
 2. Sondre Ravnanger ............147 8*
V73 1. Nils Hovde .........................149 10* 
 2. Øivind Mørk .......................148 10* 
 3. Oddbjørn Nyhagen ............147 5*

Pokalskytinger
Damenes	pokal	XII

Programmet er som for Organisasjons-
medaljen, Det betød følgende serier: kne 

- ligg - grunnlag - omgang. 
Oppmøtet var ikke spesielt sprekt, men 

enhver ville fått problemer med å slå en 
Helge Norberg i storslag. Han skjøt meget 
gode 298p. Lars Bugge fulgte nærmest med 
296p. Lars og Arne Grøtting er nærmest til 
å ta pokalen til odel og eie, siden de er de 
eneste med to aksjer.

I fjor holdt Helge Damenes tale på 
Erterfesten i egenskap av å være vikar for 
Sverre Brovoll. Det blir spennende å se 
om Helge benytter sjansen til å holde årets 
tale eller om Sverre må gjengjelde fjorårets 
tjeneste.  

1. Helge Norberg ...........................298 
2. Lars Bugge ................................296 
3. Kurt Eirik Bekkevold ..................294 
4. Tore Johansen ...........................293

Underavdelingenes		
Vandrepremie	VI

Det ble skutt om denne pokalen samme 
dag som Damenes pokal. Det betød samme 
labre deltagelse. Men igjen ville enhver slitt 
med Helge, som fortsatte med meget god 
skyting. Han skjøt 149p og vant også denne 
skytingen. Lars var igjen nærmest med 148p

Det er helt åpent i konkurransen om 
denne pokalen. Ingen av våre medlemmer 
har mer enn en aksje.

1. Helge Norberg ..................... 149 
2. Lars Bugge .......................... 148 
3. Kurt Eirik Bekkevold ............ 146 
4. Tore Johansen ..................... 143

Helge Norberg vant både Damenes pokal og 
Underavdelingens vandrepremie VI.
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Dugleiksmerket	/-kruset	II
28 skyttere møtte opp til skytingen 

om Dugleiksmerket. Kl. 3-5 skjøt også om 
Dugleikskruset. 

Det ble meget tett i teten. Både Nils 
Thomas Valand og Kurt Eirik Bekkevold 
skjøt 247p. Da er rangeringsreglene slik at 
seriene teller i den rekkefølge de skytes. Det 
betød at ståserien ble tellende. 

Nils Thomas hadde en tilnærmet 
perfekt serie med fire innertiere og en 10,4. 
Dermed vant han aksjen og gjorde nær kort 
prosess i skytingen om kruset. Kruset ble 
satt opp 2012. Bjarne Muri vant i 2013, men 
ellers har Nils Thomas vunnet de andre 
årene og nå tok han kruset til odel og eie.

 
Dugleikskruset
Kl. 3-5 1. Nils Thomas Valand .......... 247 
 2. Kurt Eirik Bekkevold .......... 247 
 3. Bjarne Muri ....................... 246 
 4. Helge Norberg .................. 246 
 5. Eirik Ahdell ........................ 245 
 6. Lars Bugge ....................... 245 
 7. Eirik Kristiansen ................ 245 
 8. Tore Johansen .................. 237 
 9. Edvard Brendnes .............. 232

Dugleiksmerket	
(normale rangeringsregler)
Kl. 5 1. Kurt Eirik Bekkevold .......... 247 
 2. Nils Thomas Valand .......... 247 
 3. Bjarne Muri ....................... 246 
 4. Helge Norberg .................. 246 
 5. Lars Bugge ....................... 245 
 6. Tore Johansen .................. 237
Kl. 4 1. Eirik Ahdell ........................ 245 
 2. Eirik Kristiansen ................ 245 
 3. Edvard Brendnes .............. 232
Kl. 1 1. Joakim Mortensen ............ 226 
 (skjøt kl. 2/V55 programmet)
V55 1. Stein Heggen .................... 248 
 2. Arne Grøtting .................... 243 
 3. Arne Ånneland .................. 237 
 4. Anne Olsen ....................... 234

V73 1. Nils Hovde ........................ 249 
 2. Oddbjørn Nyhagen ........... 247

Dugleiksmerket	for	rekrutterings-
klassene
Noen skyttere prøvde seg for aller første 
gang og er ikke innmeldt i Østre i skrivende 
stund. Dette er grunnen til at vi ikke har 
fulle navn på alle i Aspirant. Ellers legger vi 
merke til den meget gode skytingen i kl. ER, 
hvor mange skjøt opp mot sitt aller beste.
ASP Lukas Magnor ....................... 215 
 Johannes .............................. 233 
 Simen.................................... 206 
 Amalie Mortensen Torbal ...... 228
R 1. Bjørn Eric Olsen ................ 233 
 2. Odin Skagemo .................. 231
ER 1. Jonas Hofslund ................. 248 
 2. Emma Trapper Pedersen .. 247 
 3. Tobias Mortensen Torbal ... 246 
 4. Stian Stafsberg Klyve ....... 244 
 5. Dina Elisabeth Berntsen ... 242 
 6. Agnes Torstrup .................. 216

Nils Thomas Valand vant Dugleikskruset til odel 
og eie.
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Østlandscupen
I år har vi kun med lag i seniorenes 

Østlandscup. Der har vi for øvrig, nær sagt 
som vanlig, med to lag.

1. runde - A-laget slo Moss og Våler
A-laget fikk hjemmekamp mot Moss 

og Våler og var store favoritter. Meget pris-
verdig så stilte Moss og Våler lag for første 
gang på mange år. Det viste seg tidlig at det 
var forskjell på lagene. 

A-laget skjøt jevnt godt og endte opp 
med gode 2729p. Moss og Våler skjøt 
2548p. Marianne Berger ble beste skytter 
med 347p. Helge Norberg og Nils Thomas 
Valand skjøt 346p. 

Oslo	Østre	2729		-	Moss	&	Våler	2548		
Marianne Berger ...........................247/347 
Helge Norberg ...............................246/346 
Nils Thomas Valand ......................246/346 
Stein Heggen .................................246/341 
Sverre Brovoll ................................238/338 
Kurt Eirik Bekkevold ......................243/338 

Lars Bugge ....................................237/337 
Bjarne Muri ....................................237/336

1. runde: B-laget slo Asker
B-laget dro til Asker for 1. runde. Det 

var i utgangspunktet ventet en jevn kamp. 
Asker stilte imidlertid ikke med sitt beste lag 
og med jevnt god skyting fra B-lagets side 
ble det en klar seier. 

Våre åtte spredde seg over kun 11p. 
Dagens mann ble Vegard Ånneland som 
tangerte en seks år gammel pers.

Oslo	Østre	B	2674	-	Asker	2642
Tore Johansen ...............................242/340 
Vegard Ånneland ...........................238/337 
Henrik Oppen ................................240/337 
Arne Ånneland ...............................241/337 
Eirik Kristiansen .............................235/334 
Morten Musiol ................................233/330 
Eirik Ahdell .....................................232/330 
Christian Y. Sæther ........................236/329

B-laget som slo Asker. Bak f.v Morten Musiol, Vegard Ånneland, Eirik Kristiansen, Henrik Oppen, 
Christian Y. Sæther. Foran f.v Arne Ånneland, Tore Johansen og Eirik Ahdell.
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Åpne	banestevner
April – uke 16

De første banestevnene vi har deltagere 
på går i Halden og Buer/Kornsjø. 19 av våre 
skyttere deltok og medaljekontoen ble åpnet 
av Arne Grøtting, som vant V55 i Halden

April – uke 17
Uken etter har vi deltagere på hele ni 

stevner. Vår «veteran» i kl. 5, Lars Bugge 
hadde sin beste stevnehelg på årevis, kan-
skje til og med den aller beste. Han vant 
to stevner i Østfold og attpåtil perset han 
i Skjeberg med 349p. Det er ikke mange 
forunt å sette pers 19 år etter at forrige pers 
ble satt! 

Jenny Aardalen ble nr. 3 i kl. J i 
Skøimåsanstevnet. Øivind Mørk skjøt 350p 
i V73 i Fredrikstad. I den tøffe klassen ble 
det 2. plass.

Mai – uke 18
1. mai var på en fredag og denne 

langhelgen hadde vi deltagere på ni stevner. 

Igjen fikk vi mange gode prestasjoner. Kurt 
Eirik Bekkevold var vår eneste deltager i 
Sigdal. På en tung 300m vant han kl. 3-5 
med 244/343p.  

Joakim Mortensen vant hele tre stevner 
i kl. 1, med 249p som beste resultat. Jenny 
Aardalen skjøt 350p i kl. J i Blaker og ble nr. 
2. Hun tok også 2. plass i Gjerdrum. 

Nils Thomas Valand ble nr. 3 i kl. 3-5 
i Løiten. Stevnet hadde avsluttende finale. 
Nils Thomas hadde 248p og 98p i finalen. 
Fjorårsvinner Helge Norberg kvalifiserte 
seg også for finalen med 245p. Etter 99p i 
finalen ble han nr. 6. 

Oddbjørn Nyhagen skjøt feilfrie 350p 
i V73 i Høland/Bjørkelangen. Oddbjørn 
ble rangert til 3. plass. En av våre unge og 
lovende skyttere, Tobias Mortensen Torbal, 
perset med 347p i ER i Rakkestad.

Mai – uke 19
Våren er en aktiv periode og denne 

uken hadde vi deltagere på åtte stevner. 

Arne Grøtting er ikke overraksende, vår største 
medaljesanker.

Lars Bugge er mestevinnende kl. 3-5 skytter med 
to seire og en tredjeplass.
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Arne Grøtting var i Østerdal og på tre ste-
vner i V55 skjøt han 3x247p på 25-skudden. 
På omgangene skjøt han 100p, 99p og 98p. 
Dette resulterte i to seire og en 2. plass. 

Ellers ble det to sølvmedaljer i Follo. 
Jenny Aardalen ble nr. 2 i kl. J i Frogn og 
Drøbak med 250/349p. Nils Thomas Valand 
ble nr. 2 i kl. 3-5 i Moss og Våler med 
247/346p.

Mai – uke 20
Denne uken ble vårens mest aktive, 

med stevner på Kr. Himmelfartsdag og 
fellestur til Lerum Ccup. Vi hadde deltagere 
på hele 11 stevner denne uken. 

I Ski ble det dobbeltseier i V55, med 
Arne Grøtting foran Stein Heggen. I tillegg 
ble Nils Thomas Valand nr. 3 i kl. 3-5. 

Hele 17 av våre var over på Vestlandet 
og skjøt Lerum Cup. Joakim Mortensen 
ble turens store navn. Han regjerte i kl. 1 
og vant samtlige fem stevner. I tillegg til 
sammenlagtseieren i egen klasse, vant han 
også premien som gikk til beste skytter på 
plassiffer på 200m. Han vant med rekken 
249p, 249p, 248p, 245p og 245p. 

Seks av våre ungdommer var med, 
fordelt med fire i kl. ER og to i aspirant. 
Det var mye god skyting. Emma Trapper 
Pedersen skjøt 346p i Leikanger (26. plass) 
og 345p i Knipenborg (32. plass). Stian 
Stafsberg Klyve skjøt 346p i Leikanger 
(28. plass) og 343p i Sogndal (42. plass). 
Jonas Hofslund skjøt 342p i Knipenborg 
(42. plass). Tobias Mortensen Torbal hadde 
sitt beste resultat i Sogndal med 338p (57. 
plass). Våre to aspiranter Linnea Bugge-
Thorbjørnsen og Amalie Mortensen Torbal. 
Linnea deltok i Hafslo og Leikanger. Hun 
skjøt hhv. 239p og 244p. Amalie skjøt alle 
fem stevnene og hadde de beste resultatene 
i Hafslo med 238p og i Leikanger med 239p. 
I kl. 3-5 kom beste plassering i Knipenborg 
hvor Helge Norberg ble nr. 13 med 345p.

Det var mye god skyting, men vel så 
viktig var det sosiale med turen. Nå har vi 
ikke fått noen rapport spesifikt på det, men 
vi antar at det var en fin og vellykket tur.

Øivind Mørk holdt seg til stevnene 
nærmere Oslo og han vant V73 i Holm-
estrand med 249/349p. 

Joakim Mortensen regjerte i kl. 1 i Lerum cup og 
han alt som var mulig å vinne. Jenny Aardalen har tatt fire medaljer i kl. J.
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Mai – uke 21
Uken ble avsluttet med pinse og det 

betyr en ny aktiv stevneuke. Vi registrerte 
deltagere på ni stevner. Joakim Mortensen 
var på farten igjen og han vant tre stevner 
i kl. 1. Beste resultat kom i Rælingen hvor 
han skjøt 247p. Ellers var Kråkstad stedet 
for medaljer. Arne Grøtting vant V55 og 
Bjarne Muri ble nr. 3 i kl. 3-5. 

Mai – uke 22
Denne uken inneholdt Norgescup-

helgen (se egen sak) og vi hadde bare en 
deltager stevner utenom Norgescupen. Det 
var Arne Grøtting, som var innom Årvågs-
fjordstevnet og Grensetreffen til Stordalen. 
Han vant like godt V55 i begge stevnene.
Det gjorde han med meget gos skyting og 
poengsummene 249/347p og 248/347p.

Juni – uke 23
Den første uken av juni var det få 

stevner i nærområdet og egentlig en rolig 
stevnehelg. Men utenom Skedsmo og 
Urskog presterte seks av våre skyttere å 
delta på ni stevner spredd fra Telemark til 
Nord-Østerdal. 

Arne Grøtting vant V55 i Urskog. Joa-
kim Mortensen vant kl. 1 i Skedsmo. Lars 
Bugge og Tore Johansen var på to stevner 
i Vestfold og tok hver sin bronsemedalje i 
kl. 3-5.

Juni – uke 25
I uke 24 gikk Viken II stevnet og da var 

det ikke åpne stevner. Uke 25 er den siste vi 
får med oss.

Denne helgen hadde vi deltagere på 
hele 11 stevner. Våre V55 skyttere skjøt 
meget godt vant fem stevner. Stein Heggen 
vant stevnene til Båstad, Nannestad og 
Steinsgård, med poengsummene 249/347p, 
244/343p og 249/348p. Arne Grøtting vant 
stevnene til Holla og Eidsvoll Verk, med 
poengsummene 246/343p og 248/347p. 

Vi fikk også en medalje i kl. 3-5. Den 
tok Kurt Eirik Bekkevold med 3. plass i 
Nannestad.

Åpne	Stang-	og	felthurtigstevner

Det er ikke flust med åpne stevner med 
Stang- og felthurtigskyting, men noen er det. 
Skøimåsanstevnet hadde lagt inn Stangskyt-
ing. Kurt Eirik Bekkevold var vår eneste 
deltager og han ble nr. 2 med 25 treff. 

Første mai var det «full pakke» hos 
Stjernen, med innledende skyting og avslut-
tende finaler. Kurt Eirik Bekkevold kvali-

fiserte seg til finalen i begge øvelsene. Han 
vant Stangfinalen med 27 treff og ble slått ut 
i første runde i felthurtigskytingen.

I Sande var det felthurtigskyting. Eirik 
Kristiansen var vår eneste deltager og han 
ble nr. 2 med den meget gode tiden 7,88 sek.

Sondre Ravnanger er en av våre ivrige ungdom-
mer og han har deltatt på mange stevner i kl. J.
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Påmeldte	Landsskytterstevnet

Navn		............................. Klasse
Aardalen, Jenny....................... J
Bekkevold, Kurt Eirik ............... 5
Berger, Marianne ..................... 5
Berntsen, Dina Elisabeth ......... ER
Bjerke, Fredrick ....................... 5
Brendnes, Edvard .................... 4
Brovoll, Sverre ......................... 5
Bugge, Lars ............................. 5
Båheim, Arild ........................... V55
Grimstad, Anne Sofie .............. V55
Grimstad, Heidi-Iren Olsen ...... 5
Grøtting, Arne .......................... V55
Hagelund, Endre ..................... 5
Heggen, Stein .......................... V55
Hofslund, Jonas ....................... ER
Hollund, Guro .......................... 4
Hollund, Knut Utne .................. 2
Hovde, Nils .............................. V73
Ingebo, Jonas .......................... R
Jansen, Kjetil ........................... 4
Johansen, Tore ........................ 5

Navn		............................. Klasse
Kristiansen, Eirik ...................... 4 
Kveli, Hans O .......................... V55
Landrø, Trond .......................... 2
Mortensen Torbal, Tobias ........ ER
Mortensen, Joakim .................. 1
Muri, Bjarne ............................. 5
Musiol, Morten ......................... 5
Mørk, Øivind ............................ V73
Norberg, Helge ........................ 5
Nyhagen, Oddbjørn ................. V73
Oppen, Henrik ......................... 5
Pedersen, Emma Trapper ....... ER
Ravnanger, Sondre ................. J
Skagmo, Odin .......................... R
Stafsberg Klyve, Stian ............. ER
Strømstad, Per Arve ................ 5
Sæther, Bjørnar ....................... 2
Sæther, Christian Ytterhaug .... 2
Valand, Nils Thomas ................ 5
Ånneland, Arne ........................ V55
Ånneland, Vegard .................... 4

I det forhåndspåmeldingen gikk ut var 
det 5.245 påmeldte til Landsskytterstevnet 
på Lesja. Arrangøren håpet på å komme opp 
i 5720, som var tallet for ti år siden, men 
dette er likevel over 700 flere enn i fjor. 

Vi har 42 påmeldte, 1 færre enn i fjor, 
noe vi må si oss meget godt fornøyd med. 

Vi er representert i alle klasser med 
unntak av kl. 3 og V65. I kl. 5 er vi best 
representert med hele 14 skyttere. Ambis-
jonsnivået spenner fra de som knapt har 

skutt i år, og er med for moro, til de som har 
Kongelaget i sikte. 

Det er meget gledelig å notere at vi har 
ni påmeldte fra ungdomsavdelingen. Med 
unntak av juniorene Jenny og Sondre, samt 
Odin i kl. R, så blir dette det første LS for 
alle. Nå skal vi ikke forvente toppresultater, 
men vi håper de får noen gode opplevelser, 
både sportslig og sosialt, som gir mersmak.

Det blir garantert mye å følge med på 
de fleste dagene under LS.
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