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Banesesonger er over og vi er inne 
den stille perioden i et skytterår. Skjønt helt 
stille er det ikke. De første har allerede beg-
ynt å skyte inne på 15m. Flere har begynt å 
legge planer for det kommende året.

Mye kretser seg om landsskytterstevnet 
og vi har vært i gjennom et godt arrangert 
stevne på Lesja. Vi fikk mange gode prestas-
joner, men vi velger å trekke frem Kurt Eirik 
Bekkevolds finaleplass i Stangskytingen 
og Joakim Mortensen, som ble nr. 3 sam-
menlagt i kl. 1. Det ble i alt åtte medaljer/
stjerner og alle kom i kl. 3-5. Vi var kanskje 
noe skuffet etter de innledende skytingene, 
men finaleskytingen var meget god og rettet 
opp det meste.

Neste år arrangeres LS i Målselv. Lars 
Bugge har meget prisverdig jobbet med 
overnatting og han har fått landet et opplegg 
hos Haraldvollen Røde Kors senter, ca. 
40 km fra arenaen. Det er et stykke unna 
arenaen, men det er meget vanskelig å finne 
noe som er nærmere. Haraldvollen ligger på 
Andslimoen og det er mer sentralt i forhold 
til andre aktiviteter. Det er langt til Målselv 
og styret ønsker å få til en ordning med 
fellestransport av våpen og utstyr, slik at 
man kan benytte fly og leie bil lokalt. Infor-
masjon om overnatting og transport vil bli 
sendt ut på e-post til vår e-postgruppe. Selv 
om det er lenge til LS, så bør planleggingen 
starte allerede i høst.

Om ikke lenge går de første åpne 
stevnene og da er 15m sesongen i gang for 
alvor. I år igjen er vi arrangør av to av de 
største stevnene. 

Skilaget vil også røre på seg og høstens 
aktiviteter er Høstmanøveren, en dugnad på 
Sørum og to innskytingsdager på Østre.

Til slutt minner vi på om Erterfesten og 
generalforsamlingen, som det står mer om 
på neste side.
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ERTERFESTEN
Lørdag	17.	oktober 

kl.	18:30

Pris per deltager kr. 300,-, innbetales innen mandag 12.oktober 
til Oslo Østres konto 1503.02.84086.  

Merk innbetalingen med “Erter - ditt navn”.

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

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

Aldersgrense 18 år

GENERALFORSAMLING	SKI-	OG	HOVEDLAGET
Torsdag	5.	november 

kl.	19:00

Eventuelle saker må være styret i hende  
innen 22. oktober.

Saksliste og eventuelle sakspapirer vil være  
tilgjengelig på Østre fra 29. oktober.

Styret
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Styreleder
har	ordet

Heisan,
Det er dugg på gresset, mørkt om 

kvelden, snart er sesongen 2015 i mål. 
Baneavslutningen er unnagjort, og man kan 
puste lettet ut etter en lang, men god sesong. 
Selv om toppresultatene uteble på LS, er jeg 
godt fornøyd med prestasjonene i år. Vi fikk 
ikke skytterkongen/dronningen på LS, men 
kvalifiserte oss til flere finaler. Et gjennom-
snittlig LS, men bra i mine øyne. 

Vi har hatt mange gode enkeltprestas-
joner i både større stevner, og på åpne ste-
vner, men også laginnsatsen er god. Mange 
har reist samlet og skutt de samme stevnene 
helg etter helg, og vært gode ambassadører. 

Du kan lese mer om resultatene lenger 
bak i Østreposten. Jeg vil si at jeg er stolt 
med innsatsen dere har gjort på ca. 2000 
stevnedeltakelser i år.

Nå venter oppkjøringen til en ny ses-
ong. Snart fylles 15m opp igjen av både nye 
og kjente fjes, og lukten av cal 22. er liksom 
litt høst. Da brettes ermene opp, nye mål 
settes og nye barrierer skal forseres. Noen 
skal skifte klasse og må begynne å jobbe 
med ny stilling. Likevel er ingenting umulig, 
det tar bare litt lenger tid. Jeg er en av de 
som bokstavelig talt skal børste støvet av 
skytedressen, og få skutt litt i vinter. Så får 
vi se om ikke jeg også er en som i 2017 må 
skyte i en annen klasse. Uansett blir det gøy 
å følge dere i oppstarten av 15m sesongen.

I år som alle år tidligere skal vi ar-
rangere Viken II på 15m. Vi er godt innkjørt 
og dyktige arrangører av dette stevnet, men 

likevel krever det litt av oss. Både det og 
Østrestevnet kommer kjapt etter hverandre, 
og det forventes at det blir gode arrange-
menter. Vaktlister legges snart ut. Det å stille 
på dugnad eller ta et par stevnevakter er like 
viktig som å delta på stevner. Det forventes 
at alle er med å bidra når vi er arrangører. 

I 2016 skal vi i Oslo skyttersamlag 
også arrangere Viken II felt, samt at laget 
har sendt søknad om å arrangere 1.runde i 
Norgescupen siste helga i mai. Sjansen er 
nok stor for at vi får arrangementet, sam-
men med Frogn og Drøbak, Asker, Haga, 
Raumnes og Røyken og Hurum. Som dere 
sikkert skjønner skal det neste år arrangeres 
Stang- og felthurtigskyting samtidig som 
baneskytingen foregår. Derfor blir vi 6 lag 
som søker sammen, ikke 3. Mer info kom-
mer når vi vet svaret.

Tilslutt vil jeg minne om årets 
høydepunkt, Erterfesten. Håper vi i år sam-
men kan gjøre et løft, og fylle lokalet under 
Erterfesten. Det eldste og yngste er flinke til 
å stille, det er liksom “de aktive skytterne” 
som glimrer med sitt fravær. Håper også 
det dukker opp noen som ikke har vært på 
banen på en stund, og at det sosiale fører til 
at man tar opp igjen skytingen. Ingenting 
hadde gledet meg mer.

Pust ut, slapp av litt, snart begynner op-
pkjøringen til 2016, den beste sesongen så 
langt for alle. I år ska i verkelig bli go!

Mvh
I
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Kuler	og	Krutt
med	Kurt
Av Kurt Johannessen

Først noen tekniske opplysninger om 
Nambu automatpistol: 
Lengde: 18.3 cm  - vekt:  766 gram. 
Løp:   9,6 cm  - magasin:  6 patroner.

Pistolen nevnes som “Type 94” og ble 
produsert fra 1934 til 1945. Pistolen var 
først ment for det sivile marked, hvor den 
ble kjent som ubrukelig. Offiserer i den ja-
panske hær adopterte så pistolen. De ønsket 
seg en lettere og mindre pistol, enn den 
store mannskapspistolen, type 4, fra 1909.

Den nye offiserspistolen, type 94,  
produsert fra 1934, går for å være en av de 
dårligst konstruerte automatpistoler som 

noensinne er laget. En mekanisk sikring er 
innebygget i selve avtrekkermekanismen. 
Det fører til at det blir for mange deler og at 
sikringen ikke virker som den skal.  Skuddet 
går av før sluttstykket er på plass og låst. 

Den 8 mm japanske patronen er meget 
svak. Skudd med denne pistolen blir ikke så 
farlig som de normalt skulle ha vært. Det er 
ikke å anbefale å bruke våpenet.  Pistolen 
bør kun sees på som en kuriositet eller som 
samleobjekt. Jeg har eid pistolen en god 
stund uten noen gang å ha klart å ta den fra 
hverandre.

Nambu,	8	m/m	japansk	automatpistol
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

Sommerferien startet for 4 av våre 
ungdommer med 1 uke på årets skyteskole 
på Meråker. Tilbakemeldingene herfra tilsier 
at dette er noe enda flere bør melde seg på 
til neste år.

Årets Landsskytterstevne gikk på Lesja, 
og vi hadde med to juniorer, fem eldre 
rekrutter og to rekrutter. Dette var en fin 
økning i antall deltakere mot tidligere år. Vi 
fikk også 3 finaleplasser.

Etter LS var det tid for klubbmester-
skap og årets mestere ble Bjørn Eric Olsen 
i rekrutt, Tobias Mortensen Torbal i eldre 
rekrutt og Jenny Aardalen i Junior. 

Samlagsskytingen ble gjennomført 23. 
august, og Østre vant alle ungdomsklassene! 
Odin Skagmo ble mester i rekrutt, Emma 
Trapper Pedersen i eldre rekrutt og Jenny 
Aardalen i junior. Det ble mye feilskytinger 

i finalen, noe som førte til at flere klatret 
oppover på listene.

Baneavslutningen ble gjennomført 3. 
september. Vinnere av åpningsfatet ble Odin 
Skagmo i rekrutt, Emma Trapper Pedersen 
i eldre rekrutt og Sondre Ravnanger i junior. 
Under lagskytingen var Vetle Skagmo, Son-
dre Ravnanger og Amalie Mortensen Torbal 
med på vinnerlaget.

Til årets ungdomssamling i Numedal 
dro ni ungdommer. Jonas Hofslund fikk en 
3. plass på Stang/stuper med finkaliber og 
Stian Stafsberg Klyve fikk en 3. plass på 
stevnet til Numedal sportsskytterlag.

Takk til alle ungdommer og foresatte 
for en fantastisk banesesong.

Innendørssesongen står nå for tur, og de 
faste skytetidene opprettholdes.  

Ungdommene vant alle klassene i SM bane. F.v Odin Skagmo (vinner av kl. R), Jenny Aardalen (vinner 
av kl. J) og Emma Trapper Pedersen (vinner av kl. ER).
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Norgescup	Stang-	og	felthurtigskyting
Norgescupen i Stang- og felthurtigskyt-

ing ble avsluttet med andre og siste runde 
på Sørlandet. Tre av våre dro avgårde og det 
var en skuffet gjeng som returnerte derfra.

Stangskyting 
Kurt Eirik Bekkevold var rimelig godt 

fornøyd med Stangskytingen. Han fikk tre 
topp-10 plasseringer. Det gikk best i Hed-
deland og Breland, der han skjøt 26 treff og 
ble nr. 9. Sammenlagt ble Kurt nr. 8. 

Henrik Oppen har slitt med Stangskyt-
ingen i år og var fornøyd med at det begynte 
å løsne. Han skjøt også best i Heddeland og 
Breland, hvor han ble nr. 22 med 22 treff. 

For Eirik Kristiansen sin del klaffet lite. 
17 treff ble beste resultat. Eirik ble nr. 29 
sammenlagt.

Felthurtigskyting
Kurt manglet noe på toppformen i 

favorittøvelsen felthurtigskyting og da var 
det vanskelig å nå helt opp. 

Han klarte seg brukbart i Heddeland 
og Breland hvor han skjøt på 8,28 sek. med 
bruk av fire skudd. Ellers ble det tider han 
for lengst har glemt. Takket være en god 
skyting i første runde kom han inn blant de 
ti beste sammenlagt. 

Henrik fikk beste felthurtigplassering i 
Farsund hvor han ble nr. 16 med 12,17 sek. 

Eirik skjøt best i Kristiansand og kom 
på 18. plass med 10,54 sek. Sammenlagt ble 
Eirik nr. 28. De fire beste plasseringene var 
tellende. Eirik og Kurt var de eneste fra vårt 
lag som deltok på minst fire stevner.

Farsund
10. Kurt Eirik Bekkevold .........14 + 9 ..... 23 
24. Henrik Oppen ..................10 + 9 ..... 19 
45. Eirik Kristiansen .................7 + 6 ..... 13

Heddeland	og	Breland			
9. Kurt Eirik Bekkevold ..........12 + 14 ... 26 
22. Henrik Oppen ..................12 + 10 ... 22 
38. Eirik Kristiansen .................9 + 8 ..... 17

Kristiansand				
9. Kurt Eirik Bekkevold ..........14 + 11 .... 25 
34. Henrik Oppen ....................9 + 8 ..... 17 
42. Eirik Kristiansen ...............10 + 4 ..... 14

Sammenlagt	................Plassiffer
8. Kurt Eirik Bekkevold ...........33 
29. Eirik Kristiansen ................132  
De fire beste stevnene var tellende

Farsund
16. Henrik Oppen ...................12,17 sek.
37. Kurt Eirik Bekkevold ........16,10 sek.
42. Eirik Kristiansen ...............17,47 sek.

Heddeland	og	Breland			
15. Kurt Eirik Bekkevold .........8,28 sek. 
37. Eirik Kristiansen ...............12,20 sek.  
41. Henrik Oppen ..................12,78 sek.

Kristiansand				
18. Eirik Kristiansen ...............10,54 sek. 
23. Henrik Oppen ..................10,94 sek. 
25. Kurt Eirik Bekkevold ........11,39 sek.

Sammenlagt	................Plassiffer
9. Kurt Eirik Bekkevold ...........41 
28. Eirik Kristiansen ................136 
De fire beste stevnene var tellende
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Høstens	portrett	-	Eirik	Kristiansen

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

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Via Kurt Eirik, som jeg kjente fra før, da vi 
flyttet til Oslo i 2007.

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
6-7.000.

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Ja - tidligere, men nå satser jeg mest på de 
feltmessige disiplinene.

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Asker, på grunn av Stang- og felthurtigskyt-
ingsmulighetene.

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Jeg sykler en god del og står relativt mye 
alpint (telemark) vinterstid.

Hva slags musikk hører du på?
Punkrock, eksempelvis Foo Fighters og 
Billy Talent.

Hva er din favorittmat?
Pinnekjøtt med tilbehør.

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
Min kjære kone.

Hva er ditt beste LS-minne?
Resultatmessig må det være da jeg klarte 
feltmedaljen i år, men ellers synes jeg den 
sosiale rammen er det som gjør LS så hyg-
gelig.

Eirik Kristiansen kom til oss i 2007. 
Familie- og jobbsituasjon har medvirket til 
at tiden han kan bruke på skyting har variert 
over årene. 

Eirik er spesielt en ivrig bidragsyter 
til vårt gode feltmiljø. Det er også på felten 
at han har sine beste prestasjoner. Han har 
LS-beger fra alle feltøvelsene og i år ble 
han også vår beste i NM-felt og han tok 
medaljen. 

Eirik er også en av de mange som 
bidrar når vi arrangerer stevner.
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Lesja var arrangør av årets LS. Vi 
hadde 42 påmeldte og det var kun én skytter 
som ikke stilte. Dermed endte vi med 41 
deltakere, en mer enn i fjor.

Lesja var en dyktig arrangør og det aller 
meste fungerte meget godt. Det var omtrent 

kun kaféprisene som ble trukket frem på 
den negative siden. Været var vekslende 
gjennom uken. Det var mange som hadde 
vanskelig for å tro at Lesja er et av de tør-
reste områdene i Norge, men finaledagene 
ble tilgodesett med godt vær.

Landsskytterstevnet	Lesja

Baneskyting
Tre stjerner

Onsdagen, når femteklassingene skal i 
ilden, er en dag som alltid får stor oppmerk-
somhet. NRK har maratonsending og det er 
mye folk på arenaen hele dagen. 

I fjor var flere av våre i fokus hos 
speakerne og i NRK-sendingen, i hvert fall 
i deler av skytingen. Den gang skjøtBjarne 
Muri skjøt seg frem til Kongelaget.

I år ble det dessverre stille fra den 
kanten og våre skyttere ble knapt nok nevnt. 
Kort sagt, ble det en skuffende dag.

Riktignok klarte Kurt Eirik Bekkevold, 
Marianne Berger og Nils Thomas Valand 
å kvalifisere seg til finalen med gode avs-
lutninger på sin 25-skudd. Alle tre avsluttet 
med 98 poeng på 10-skudden.  Kurt og 
Marianne endte på 243p og Nils Thomas på 
241p. Resten av våre 14 kl. 5 skyttere endte 
på poengsummene 223-238p.

Finalegrensen gikk på 240p. Våre tre 
viste gode takter i finalen, og Marianne ble 
vår beste. Omgangsskytingen hennes har 
vært høyst varierende, men nå slo hun til 

Våre vinnere av stjerne på banen, f.v Nils Thomas Valand, Marianne Berger og Kurt Eirik Bekkevold. 
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med årets beste serie. Det ble en flott, men 
noe høy samling. Likevel noterte hun 100p 
med fem innertiere. Med denne prestasjonen 
tok Marianne stjerne og avanserte til en fin 
31. plass på sluttlisten. 

Kurt skjøt 99p, 342p totalt, og noterte 
seg for en ny stjerne. Han endte på 54. plass. 
Nils Thomas skjøt også 99p og endte på 
340p, identisk med medalje-/stjernegrensen. 
Det ble mao. ny stjerne på Nils Thomas. 

Selv om våre kl. 5 skyttere skuffet noe, 
så var ikke noe å si på uttellingen i finalen.

To V55-begre
Takket være Arne Grøtting har vi hatt 

mange store stunder når V55-skytterne har 
gjort opp om medaljene. I år hadde vi med 
fire skyttere i V55 og vi hadde håp om ny 
suksess. Imidlertid tilsa resultatene fra de 
store åpne stevnene i forkant av LS, at våre 
måtte plasseres i outsider-gruppen. 

Resultatene ble noe skuffende, selv om 
Stein Heggen kvalifiserte seg for finalen 
med 242p. Han var langt unna et realistisk 
medaljehåp og valgte å stå over finalen. 
Arne Grøtting skjøt 241p og tok beger, i 
likhet med Stein.  

To begre, også i kl. 4 
I kl. 4 fikk vi fine plasseringer til Ed-

vard Brendnes og Guro Hollund. Etter en fin 
sesonginnledning har Edvard slitt litt, men 
nå klarte han å heve seg. 236p ble belønnet 
med beger. Guro har skutt lite DFS og skjøt 
årets tredje 25-skudd på årets LS. Det ble 
årsbeste med 235p, som også ble belønnet 
med beger. 

Bjørnar Sæther tok beger i kl. 2
Vi hadde med fire i kl. 2 og her var ikke   

ambisjonene høye. Bjørnar Sæther ble best 
og var meget godt fornøyd med å ta beger 
med 235p og 158. plass. 

Topplassering i kl. 1
I kl. 1 hadde vi med Joakim Mortensen 

og han hadde store ambisjoner. Målet var å 
kjempe om sammenlagtseieren i kl. 1. Han 
skjøt meget godt med 247p og tok en flott 7. 
plass. Selv var han ikke helt fornøyd, og det 
gikk nok litt tid før han glemte de hårfine 
nierne. Uansett så var dette en meget god 
prestasjon. Det er et tøft i LS i alle klass-
ene og topp-10 plasseringer krever store 
prestasjoner. 

Bjørnar Sæther var meget godt fornøyd med 
beger i kl. 2.

Joakim Mortensen kjempet i teten i kl. 1 og ble nr. 
7 på banen og nr. 3 sammenlagt felt og bane.



Østre Posten 3-15 11

Odin Skagmo skjøt seg til finalen
Meget gledelig så hadde vi med ni 

ungdomsskyttere på årets LS. To av dem 
deltok i kl. R. Odin Skagmo har allerede 
rukket å vise seg som en LS-ekspert og nå 
presterte han å forbedre persen med flere 
poeng. Han skjøt meget godt og endte på 
247p. Belønningen ble beger og finale. I 
finalen skjøt han 98p og endte på en flott 36. 
plass. Sluttsummen 345p er også ny pers på 
35-skudden. Ny pers på LS er alltid spesielt.

Vår andre skytter i kl. R var Jonas 
Ingebo. Han tok overgang fra Aspirant rett 
før LS, for å kunne delta. Han skjøt 229p og 
fikk en god LS-erfaring.

Fem LS-debutanter i kl. ER
I ER hadde vi med hele fem skyttere. 

Alle var LS-debutanter og den debuten 
kom de godt ut av. Alle skjøt godt og 
fikk poengsummer fra 238p til 246p. 
Tobias Mortensen Torbal ble best og 
246p var et av hans aller beste resul-
tater hittil i skytterkarrieren. 

Emma Trapper Pedersen skjøt 
244p og var ikke langt unna sitt beste 
nivå. Dina Elisabeth Berntsen skjøt 
239p og hun har kun skutt bedre én 
gang før. 

Jonas Hofslund og Stian Stafs-
berg Klyve skjøt hhv. 239p og 238p. 
De har begge hatt mange resultater på 
240-tallet, men LS er så spesielt, at 
dette helt klart var en god debut.

To begre i kl. J
I kl. J hadde vi med Sondre 

Ravnanger og Jenny Aardalen. Sondre 
hadde en fin utvikling inn mot LS og 
han bekreftet god form. Det ble 247p 
og det var kun 1p fra personlig rekord. 
Resultatet ga beger. 

Jenny prioriterte luftskyting i 
vinter og det har gått utover trenings-
grunnlaget, noe som er nødvendig for 
å kjempe om tetplasser. Jenny kunne 

likevel si seg brukbart fornøyd med 246p 
og beger.

Veteranene
Alle våre tre V73-skyttere deltok og slik 

de har skutt i år så var det umulig å si hvem 
som ville bli best. Det viste seg at det var 
Nils Hovde denne gangen. Han skjøt 248p 
og tok beger. Øivind Mørk skjøt 247p og 
Oddbjørn Nyhagen 246p. God skyting, men 
siden det ble noen få poeng for lite, så var 
de ikke helt fornøyde.

Oppsummert
I fjor ble det 11 finaleplasser, 18 begre 

og 3 medaljer/stjerner. Vi gjorde det noe 
dårligere i år med 5 finaleplasser og 13 
begre, mens vi tok like mange medaljer/
stjerner.

Odin Skagmo viste seg igjen som en LS-spesialist. Det ble 
pers på banen og finale på både bane og felt i kl. R. 
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Mesterskap
Kl. 3-5 31. Marianne Berger ...........343 Stjerne 
 54. Kurt Eirik Bekkevold ......342 Stjerne 
 101. Nils Thomas Valand ....340 Stjerne
R 36. Odin Skagmo ................345
Ikke møtt: V55: Stein Heggen

Hovedskyting	
Kl. 5 65. Kurt Eirik Bekkevold ........243 Stort 
 83. Marianne Berger ..............243 Middels 
 124. Nils Thomas Valand .......241 Middels 
 256. Bjarne Muri ....................238  
 281. Endre Hagelund.............238  
 342. Helge Norberg ...............237  
 371. Tore Johansen ...............236  
 400. Per Arve Strømstad .......236  
 416. Heidi Olsen Grimstad ....235  
 429. Lars Bugge ....................235  
 541. Sverre Brovoll ................230  
 572. Henrik Oppen ................227  
 576. Fredrick Bjerke ..............226  
 85. Morten Musiol ..................223 
Kl. 4 108. Edvard Brendnes ...........236 Middels 
 146. Guro Hollund .................235 Middels 

 382. Kjetil Jansen ..................229  
 674. Vegard Ånneland ...........217 
Kl. 2 158. Bjørnar Sæther ..............235 Lite 
 227. Trond Landrø .................232  
 281. Knut Utne Hollund .........230  
 383. Christian Y. Sæther ........224 
Kl. 1 7. Joakim Mortensen .............247 Stort
V55 81. Stein Heggen ...................242 Lite 
 114. Arne Grøtting .................241 Lite 
 182. Anne Sofie Grimstad......238  
 211. Arne Ånneland ...............236 
R 45. Odin Skagmo ...................247 Middels 
 311. Jonas Ingebo .................229 
ER 209. Tobias M. Torbal ............246  
 251. Emma Tr. Pedersen .......244  
 339. Dina E. Berntsen ...........239  
 340. Jonas Hofslund ..............239  
 342. Stian Stafsberg Klyve ....238 
J 78. Sondre Ravnanger ..........247 Middels 
 110. Jenny Aardalen ..............246 Lite
V73 63. Nils Hovde .......................248 Middels 
 106. Øivind Mørk ...................247  
 144. Oddbjørn Nyhagen ........246 

Tobias Mortensen Torbal skjøt opp mot sitt aller 
beste i kl. ER med 246p.

Jonas Ingebo gikk fra aspirant til kl. R like før LS, 
for å kunne delta og han var vår yngste skytter.
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Samlagsskyting - Veteranene
Det var veteranlaget som gjorde det 

best av Oslos lag. Laget var et rent Østre-
lag bestående av Nils Hovde, Oddbjørn 
Nyhagen, Arne Grøtting og Stein Heggen. 
Laget kom litt på etterskudd etter første 
etappe, men med en 100-serie av Oddbjørn, 
fulgt opp med 99p fra Arne, så var Oslo 
med i kampen om medaljene. Stein avsluttet 
meget godt med 99p, men det viste seg at 
marginene ikke vippet Oslos vei. Laget ble 
nr. 10 og var med det kun 1p og 4 innertiere 
fra pallen.

Seniorene
På seniorlaget hadde vi med Nils 

Thomas Valand som åpnet og Bjarne Muri 
som avsluttet. Nils Thomas skjøt 95p og 
plasserte Oslo midt i feltet før 2. etappe.  Vi 
beholdt en plassering midt i feltet gjennom 
etappe 2 og 3, men på ankeretappen slo 
Bjarne til med 99p og skjøt laget opp til 12. 
plass. 

Ungdommene
Vi kunne ikke forvente oss noe spesielt 

av ungdommene. Det er heldigvis blitt 
flere å velge mellom, men det er fortsatt 
noe igjen til et stabilt toppnivå. Vi hadde 
med Jonas Hofslund på åpningsetappen, 
samt juniorene Sondre Ravnanger og Jenny 

Aardalen. 
Jonas var ikke helt heldig på sin etappe. 

Han skjøt med kal. 22 og det var noe vind 
som preget resultatet. Når Sondre stilte på 
tredje etappe var Oslo langt bak teten, men 
det skal fullføres. Sondre skjøt gode 97p og 
bedret Oslos posisjon noe. Jenny avsluttet 
perfekt med 100p og skjøt Oslo opp til 42. 
plass. Stammen av lovende ungdommer er 
nå så stor, at vi er sikre på en bedre plasser-
ing allerede til neste år i Målselv.

Lagskyting
Reglene er at de tre beste på 25-skud-

den skal delta på laget. For vårt lag kvalifi-
serte dermed Nils Thomas Valand, Marianne 
Berger og Kurt Eirik Bekkevold seg.  

Nils Thomas skjøt første etappe og 
åpnet meget godt med 97p. Marianne var 
meget fornøyd etter skytingen, men fikk seg 
en liten overraskelse da det dukket opp en 
8’er på stå og to 9’ere på ligg. Med 96p var 
det litt langt opp til teten, men en pallplass 
var fortsatt innen rekkevidde. Kurt åpnet 
godt med to tapte poeng på stående og per-
fekt kneskyting, men spenningen ble for høy 
på liggende og der kom det både en 8’er og 
9’er. Med 95p ble det 19. plass. Det var små 
marginer som skilte suksess og «fiasko». 1p 
mer ville gitt 10. plass og 4p mer ville gitt 
pallplass.

Lag-	og	samlagsskytinger

Samlagskyting (N) = Nordstrand

Kl.	3-5	 12. Oslo ....................396 
Nils Thomas Valand ......................95 
Rasmus Lillekvelland (N) ...............93 
Tobias Lillekvelland (N) ..................96 
Bjarne Muri  ..................................99

Ungdom 42. Oslo ....................384 
Jonas Hofslund ..............................91 
Mats Hansehaug Mugås (N) .........96 
Sondre Ravnanger ........................97 
Jenny Aardalen ..............................100

Veteran 10. Oslo ....................396 
Nils Hovde  ..................................98 
Oddbjørn Nyhagen ........................100 
Arne Grøtting .................................99 
Stein Heggen .................................99

Lagskyting
Kl.	3-5	 19. Oslo Østre ............288 
Nils Thomas Valand .......................97 
Marianne Berger.............................96 
Kurt Eirik Bekkevold .......................95
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Vi hadde håp om gode plasseringer på 
grovfelten. Det begynte meget bra da kl. 4 
skjøt tidlig i LS-uken. Eirik Kristiansen 
hadde en topp dag i felten og ble premiert 
i alle øvelsene. Toppen var at han skjøt 
30/17 på feltrunden og kvalifiserte seg for 
grovfeltens «Kongelag». Forholdene var 
gode og hele 29 kl. 4-skyttere skjøt 30 treff. 
Eirik plasserte seg som nr. 12.

Kl. 5 skytterne skytter alltid på mandag 
og det var realistisk å tro at Eirik kunne få 
selskap i «Kongelaget». Det ble mye nesten. 
Den ene etter den andre kom inn å kunne 
fortelle om små marginer som vippet feil vei. 
Ingen skjøt 30 treff, men det var egentlig 
mye god skyting. Lars Bugge skjøt 29 treff, 
mens Bjarne Muri, Morten Musiol, Sverre 
Brovoll, Helge Norberg og Tore Johansen 
leverte 28 treff. Med en finalegrense på 28 
treff ble vi godt representert i finalen. 

Rett bak finalegrensen fulgte Nils 

Thomas Valand og Per Arve Strømstad med 
27 treff. 

Noen dager senere fikk vi to finalister 
til da V55 skjøt. Stein Heggen skjøt 28 treff, 
og en strålende fornøyd Arne Ånneland 
skjøt 27 treff. Med dette kvalifiserte også 
Arneseg for grovfeltfinalen i klasse V55.

Fem medaljer/stjerner
Feltfinalene ble avholdt på stevnets 

siste dag og finaleskytingen var meget god. 
Finaleprogrammet var 6 kne og 6 ligg i en 
serie på 110 sekunder på en 1/10-dels figur 
på 200m - en ganske krevende skyting.

Arne var brukbart fornøyd med 9 treff i 
V55-finalen og 28. plass i klassen. Alle våre 
andre finalister skjøt 11 eller 12 treff!

Eirik hadde planlagt å kun skyte 
feltøvelsene, og rakk en tur hjemom før han 
returnerte for feltfinalen. Oppladningen 
ble ikke den beste da han ble syk og skjøt 

En fornøyd Eirik Kristiansen som tok premie i alle øvelsene på feltrunden. Senere toppet han det hele 
med å ta medalje på grovfelten.

Feltskyting
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finalen med feber. I ettertid ble det konsta-
tert at han hadde lungebetennelse. Derfor 
var han meget godt fornøyd med 11 treff 
og 41/4 totalt. Med dette ble han vår beste 
på grovfelten, med sin 37. plass. Eirik er en 
ivrig feltskytter og da er det spesielt moro at 
han sikret seg medalje.

Lars hadde nest beste utgangspunkt 
med 29 treff. Lars skjøt også 11 treff i 
finalen, nærmere bestemt 11/6 og med 40/6 
ble det 60. plass og stjerne. Våre skyttere på 
28 treff måtte ha 12 treff for å ta medalje/
stjerne. Den prestasjonen klarte både Bjarne, 
Sverre og Helge. Bjarne og Sverre hadde 
12/6 og delte 60. plassen med Lars. Helge 
skjøt 12/4 og ble nr. 83. Helge hadde ikke 
medaljen fra før og tok vår andre medalje 
for dagen. 

Morten, Tore og Stein skjøt alle 11 treff 
og endte alle tre ett surt treff bak medaljeg-
rensen. Steins 39/4 ga for øvrig en god 9. 
plass i V55.

Selv om vi kanskje var noe skuffet etter 

30-skudden, så rettet finaleskytingen opp 
mye. Uttellingen ble meget god og vi endte 
med fem medaljer/stjerner.

Topplassering i kl. 1
Joakim Mortensen hadde like store am-

bisjoner på felten som på banen. Med rette. 
Han skjøt fullt med 30/18. Nivået på LS er 
høyt og 6/0 på hold 2 ble skjebnesvangert 
med hensyn til de ypperste plasseringene. 
Det ble 4. plass. Vinneren noterte seg for 
30/23. Uansett så er dette glimrende skyting. 
Joakim fikk plassiffer 11 sammenlagt bane 
og felt. Det ga en flott 3. plass i kampen om 
plassifferpokalen i klassen. 

To begre i kl. 2
Våre kl. 2 skyttere gikk gjennom løypa 

med lave skuldre. Far og sønn, Bjørnar 
Sæther og Christian Ytterhaug Sæther, skjøt 
begge 23 treff. Det holdt til beger. Christian 
var fornøyd med å slå faren og Bjørnar var 
fornøyd med å ta beger på både bane og felt.

Fire av våre grovfeltfinalister, f.v Morten Musiol og Tore Johansen, som begge var ett traff fra med-
aljegrensen, Sverre Brovoll som tok stjerne og Helge Norberg som tok medalje.
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Odin Skagmo i R-finalen
I fjor overrasket Odin Skagmo stort 

med å skyte 30 treff i kl. R. Da skjøt kl. R 
på utvidete figurer, grunnet usikre vær-
prognoser. I år var det vanlige figurer og 
LS-eksperten Odin slo igjen til med 30 treff. 
Det var 97 skyttere som skjøt 30 treff og 
med 21 innertreff plasserte Odin seg som nr. 
35. Under finalen var det en del vind og med 
kal. 22 ble det vanskelig for skytterne. Odin 
var en flere som opplevde at serien blåste 
ut. I tillegg var det et par skudd som ikke 
lar seg forklare av vinden. Et meget skuffet 
Odin skjøt 6 treff, men han kan uansett 
være fornøyd med LS-innsatsen og sine to 
finaleplasser. Jonas Ingebo skjøt godt og 
endte med 21 treff. Han traff på alle holdene 
og fylte et par av dem.

God skyting i kl. ER
I kl. ER ble Tobias Mortensen Torbal 

best. Han skjøt 28 treff og ble nr. 232. 
Videre ble det 26 treff på Emma Trapper 
Pedersen, 24 treff på Jonas Stafsberg Klyve, 
18 treff på Dina Elisabeth Berntsen og 14 
treff Jonas Hofslund.

Sondre Ravnanger i ER-finalen
I kl. J ble det beger på både Sondre 

Ravnanger og Jenny Aardalen, og igjen var 
det Sondre som ble best. Sondre skjøt så 
godt at han kvalifiserte seg for feltfinalen 
med sine 29 treff. Jenny tapte to treff på 
hold 4 og endte på 28 treff. I finalen slet 
Sondre med kolbekappen, stressnivået økte 
og finalegjennomføringen ble dårlig. En 
meget skuffet Sondre endte med 6 treff. 
Slikt kan skje i en finale og det ble en god 
erfaring å ta med seg videre..

Meget god skyting av Oddbjørn Nyhagen
Oddbjørn Nyhagen holdt på å gjøre det 

helt store i V73. På 30-skudden skjøt han 30 
treff og kvalifiserte seg for finalen. Fina-
leskytingen var også meget god, nesten helt 
til siste skudd. Det rant inn med innertreff, 
men så ble det et opphold før det siste skud-
det. I stansen smalt det siste skuddet, i skiva, 
men det ble en sur bom. Oddbjørn endte 
med 11/10. Det viste seg at Oddbjørn hadde 
telt feil og trodde han hadde skutt 12 skudd. 
Han oppdaget feilen i siste liten, men det 
ble for dårlig tid til å gjennomføre et godt 

Sondre Ravnanger skjøt seg til finale på finfelten 
i kl. J.

Oddbjørn Nyhagen var i finfeltfinalen til V73 og 
skjøt meget godt.
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skudd. Dette er et godt eksempel på at små 
uhell kan skje, uansett om man er ung eller 
gammel, nybegynner eller rutinert skytter. 
Oddbjørn tok dette med fatning, men det var 
nok litt irriterende å se at treff på det siste 
skuddet hadde gitt edelt metall.

Oppsummert
Oppsummert ble det 5 medaljeplasser, 

12 finaleplasser og 15 begre. Det var endel 
bedre enn fjorårets 3 medaljer, 11 finale-
plasser og 11 begre.

Mesterskap
V55, 2-5 37. Eirik Kristiansen ......41/4 Medalje 
 60. Bjarne Muri ..............40/6 Stjerne 
 60. Sverre Brovoll .........40/6 Stjerne 
 60. Lars Bugge ..............40/6 Stjerne 
 83. Helge Norberg .........40/4 Medalje 
 130. Morten Musiol .......39/5  
 140. Stein Heggen ........39/4  
 140. Tore Johansen ......39/4  
 290. Arne Ånneland ......36/5 
V55 9. Stein Heggen ...............39/4 
 28. Arne Ånneland ...........36/5
R 68. Odin Skagmo .............36/2
J 73. Sondre Ravnanger .....35/2
V73 28. Oddbjørn Nyhagen ....41/10

Hovedskyting	
Kl. 5 79. Lars Bugge ...................29/16 Middels 
 135. Bjarne Muri .................28/20 Lite 
 148. Morten Musiol .............28/16 Lite 
 177. Sverre Brovoll .............28/13 Lite 
 179. Helge Norberg ............28/13 Lite 
 192. Tore Johansen ............28/12  
 277. Nils Thomas Valand ....27/13  
 298. Per Arve Strømstad ....27/11  
 332. Marianne Berger .........26/16  
 370. Henrik Oppen .............26/11  
 420. Kurt Eirik Bekkevold ...25/10  
 430. Endre Hagelund..........25/8  
 539. Heidi Olsen Grimstad .19/5  
 553. Fredrick Bjerke ...........4/1 
Kl. 4 12. Eirik Kristiansen ............30/17 Stort 
 285. Guro Hollund ..............26/14  
 507. Edvard Brendnes ........23/10  
 556. Vegard Ånneland ........22/13 
Kl. 2 123. Christian Y. Sæther .....23/8 Lite 

 131. Bjørnar Sæther ...........23/7 Lite 
 249. Knut Utne Hollund ......20/8  
 270. Trond Landrø ..............20/5 
kl. 1 4. Joakim Mortensen ..........30/18 Stort
V55 20. Stein Heggen ................28/20 Stort 
 67. Arne Ånneland ..............27/12 Middels 
 161. Arne Grøtting ..............24/10  
 215. Hans O Kveli...............22/8 
R 35. Odin Skagmo ................30/21 Stort 
 334. Jonas Ingebo ..............21/4 
ER 232. Tobias M. Torbal .........28/16  
 288. Emma Tr. Pedersen ....27/9  
 362. Stian Stafsberg Klyve .24/10  
 409. Dina E. Berntsen ........18/4  
 424. Jonas Hofslund ...........14/3 
J 39. Sondre Ravnanger .......29/21 Stort 
 100. Jenny Aardalen ...........28/18 Lite
V73 26. Oddbjørn Nyhagen .......30/20 Stort 
 157. Nils Hovde ..................27/16  
 211. Øivind Mørk ................25/11 

Stian Stafsberg Klyve var en fornøyd LS-debutant 
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På 100m skjøt tre av våre fullt med 60p. 
Det var Sondre Ravnanger i kl J og Oddb-
jørn Nyhagen og Øivind Mørk i V73. Alle 
tokmedalje. Vi fikk en medalje til på 100m. 
Den sto Odin Skagmo for da han skjøt 58p. 
Jonas Ingebo skjøt 56p og var kun 1p fra 
medaljen. Det samme var Emma Trapper 
Pedersen i kl. ER. Hun skjøt 58p. Dina 
Berntsen fikk også til en fin serie med 55p.

På grovfelten ble beste poengsum 58p. 
Det skjøt Heidi Grimstad og Nils Thomas 
Valand i kl. 5 og Eirik Kristiansen i kl. 4. 

At beste poengsum ikke ble høyere, har 
nok å gjøre med at skytingen var endret fra 
tidligere år, og ble gjennomført på 200m for 
grovfeltskytterne.

Vi tok to medaljer til i kl. 4. De gikk til 
Guro Hollund og Vegard Ånneland. Våre 
kl. 2-skyttere gjorde det godt. Både Bjørnar 
Sæther, Christian Y. Sæther og Trond Lan-
drø tok medalje. 

Stein Heggen tok medalje i V55 og 
sørget for at vi endte med 13 minnemedaljer. 
Det var fire flere enn i fjor.

Minneskyting

Kl. 5 37. Heidi Olsen Grimstad ......58 Medalje 
 37. Nils Thomas Valand .........58 Medalje 
 206. Bjarne Muri ....................55  
 206. Lars Bugge ....................55  
 267. Per Arve Strømstad .......54  
 267. Tore Johansen ...............54  
 277. Kurt Eirik Bekkevold ......54  
 298. Endre Hagelund.............54  
 449. Henrik Oppen ................49  
 457. Marianne Berger ............49  
 457. Sverre Brovoll ................49  
 479. Morten Musiol ................48  
 520. Helge Norberg ...............43  
 533. Fredrick Bjerke ..............40 
Kl. 4 31. Eirik Kristiansen ...............58 Medalje 
 133. Guro Hollund .................56 Medalje 
 171. Vegard Ånneland ...........56 Medalje 
 605. Kjetil Jansen ..................45  
 659. Edvard Brendnes ...........29 
kl. 2 11. Bjørnar Sæther ................57 Medalje 
 63. Christian Y. Sæther ..........54 Medalje 
 86. Trond Landrø ...................53 Medalje 
 330. Knut Utne Hollund .........45 
Kl. 1 167. Joakim Mortensen .........43 
V55 98. Stein Heggen ...................55 Medalje 
 157. Arne Grøtting .................53  
 168. Hans O Kveli..................52  
 242. Arne Ånneland ...............48 
R 57. Odin Skagmo ...................58 Medalje 
 160. Jonas Ingebo .................56 

ER 214. Emma Tr. Pedersen .......58  
 338. Dina E. Berntsen ...........55  
 373. Tobias M. Torbal ............53  
 383. Jonas Hofslund ..............52  
 407. Stian Stafsberg Klyve ....48 
J 45. Sondre Ravnanger ..........60 Medalje 
 192. Jenny Aardalen ..............58 
V73 11. Oddbjørn Nyhagen ..........60 Medalje 
 11. Øivind Mørk .....................60 Medalje 
 136. Nils Hovde .....................58 

Heidi Grimstad ble beste kl. 5-skytter på min-
neskytingen.
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Kurt Eirik Bekkevold var vårt store håp 
i felthurtigskytingen. Han kom til finalen i 
fjor, men i år satt det ikke og han endte uten 
tid. Kurt var meget skuffet, men kjenner vi 
han rett så var han raskt i gang med å tenke 
fremover til LS i Målselv til neste år.

Plassen som vår beste var dermed ledig 
og det var Eirik Kristiansen som tok den. 
Han skjøt på pene 8,59 sekunder. Det var 
tid som ville holdt til finale i omtrent alle 
tidligere LS. Nivået i år har hevet seg  og 
Eirik var 0,68 sek fra finale. Innføringen av 
Norgescup har hatt mye å si for nivåhevin-
gen, samt at opplegget kunne sies å være 

enkelt. Uansett så var det en topprestasjon 
av Eirik og han ble nr. 12 i kl. 4.

Vi hadde flere raske kl. 4 skyttere og 
det ble beger på både Vegard Ånneland og 
Edvard Brendnes.

Våre kl. 5 skyttere tok fem begre. 
Bjarne Muri var best med 10,38 sek. De 
andre begervinnerne var Henrik Oppen, 
Endre Hagelund, Nils Thomas Valand og 
Helge Norberg.

Trond Landrøs beger i kl. 2 gjorde at vi 
kom opp i ni felthurtigbegre - samme antall 
som i fjor.

Felthurtigskyting

Innledende
Kl. 5 65. Bjarne Muri ................10,38 Beger 
 78. Henrik Oppen.............10,64 Beger 
 110. Endre Hagelund .......11,48 Beger 
 111. Nils Thomas Valand .11,49 Beger 
 130. Helge Norberg .........12,15 Beger 
 184. Lars Bugge ..............13,38  
 244. Tore Johansen .........14,85  
 261. Per Arve Strømstad .15,43  
 264. Fredrick Bjerke .........15,56  
 359. Morten Musiol ..........23,79  
 367. Kurt Eirik Bekkevold .*****  
 367. Sverre Brovoll ..........***** 

Kl. 4 12. Eirik Kristiansen .........8,59 Beger 
 59. Vegard Ånneland .......11,1 Beger 
 128. Edvard Brendnes .....12,49 Beger 
 416. Guro Hollund............29,26 
Kl. 2 99. Trond Landrø .............15,65 Beger 
 141. Christian Y. Sæther ..17,74  
 247. Knut Utne Hollund ....23,81 
Kl. 1 64. Joakim Mortensen .....21,85 
V55 148. Hans O Kveli ............20,56  
 164. Arne Ånneland .........22,51  
 195. Arne Grøtting ...........***** 
V73 40. Øivind Mørk ...............26,49 

Edvard Brendnes tok beger i kl. 4.Vegard Ånneland tog beger i både Stang- og 
felthurtigskytingen.
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I Stangskytingen var det også Kurt 
Eirik Bekkevold som var vårt største håp. 
I denne øvelsen fikk han flyt. Han åpnet 
meget godt på kortholdet med 15 treff. Selv 
om han sikret noe på langholdet ble det 13 
treff og en klar finaleplass.

I finalen skytes langholdet først og de 
åtte beste går videre til kortholdet. Kurt 
skjøt noe høyt og det ble flere hårfine bom 
på 1/4-figuren.  I tillegg kom det et par 
grove bom, og da endte det med 7 treff. Kurt 
gikk ikke videre til det siste holdet. Likevel, 
i hurtigskytingene snakkes det om seier eller 
finaleplass. Plassene 2-16 premieres alle 
med finalebeger.

Tre til av våre kl. 5 skyttere tok beger. 
Sverre Brovoll var meget uheldig med første 
hold. Han skjøt 16 skudd og fikk hele serien 
til venstre. Med et knepp til høyre ville han 
fått 15 treff og en sannsynlig finaleplass. 

Dermed ble beger en fattig trøst. De to 
andre med beger i kl. 5 var Bjarne Muri og 
Lars Bugge.

I kl. 4 ble det to begre. Eirik Kristians-
en skjøt 21 treff og ble dermed premiert i 
alle øvelsene på feltrunden. Vegar Ånneland 
viste at det er et hurtigskytingstalent i han 
og det ble 18 treff. Trond Landrø skyter kun 
LS, men han plukker stadig med seg pre-
mier. Med 13 treff i kl. 2 ble han premiert i 
sin tredje øvelse.

V55-skytterne hadde god uttelling. 
Stein Heggen ble nr. 11 med 18 treff. Det 
ble også beger på Arne Grøtting og Hans O. 
Kveli. Øivind Mørk kan sies å være en av de 
sprekeste V73-skytterne. Han tok en god 15. 
plass og beger.

Oppsummert ble det en finaleplass og 
11 begre, to mer enn fjorårets ni.

Stangskyting

Finale
13. Kurt Eirik Bekkevold ....7 treff  - kun hold 1

Innledende
Kl. 5 3. Kurt Eirik Bekkevold ...... 15+13 28 Beger 
 19. Sverre Brovoll ............. 10+12 22 Beger 
 32. Bjarne Muri ................. 10+11 21 Beger 
 101. Lars Bugge ............... 10+9 19 Beger 
 165. Henrik Oppen ............ 10+8 18  
 185. Helge Norberg .......... 11+7 18  
 276. Per Arve Strømstad... 9+7 16  
 324. Nils Thomas Valand .. 8+7 15  
 376. Tore Johansen .......... 8+6 14  
 387. Endre Hagelund ........ 9+5 14  
 387. Morten Musiol ........... 9+5 14  
 396. Heidi Olsen Grimstad 6+7 13  
 454. Fredrick Bjerke .......... 5+4 9 
Kl. 4 11. Eirik Kristiansen .......... 10+11 21 Beger 
 80. Vegard Ånneland ........ 10+8 18 Beger 
 402. Guro Hollund ............. 5+7 12  
 526. Edvard Brendnes ...... 6+3 9 
Kl. 2 69. Trond Landrø .............. 6+7 13 Beger 

 155. Christian Y. Sæther ... 7+5 12  
 177. Knut Utne Hollund ..... 5+6 11 
Kl. 1 126. Joakim Mortensen .... 4+3 7 
V55 11. Stein Heggen .............. 9+9 18 Beger 
 21. Arne Grøtting .............. 8+9 17 Beger 
 49. Hans O Kveli ............... 8+7 15 Beger 
 137. Arne Ånneland .......... 6+6 12 
V73 15. Øivind Mørk ................ 5+6 11 Beger

Øivind Mørk tok beger i V73 med en 15. plass.
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Kurt Eirik Bekkevold under presentasjonen før Stangfinalen.
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En stor del av Østre-troppen bodde på 
Toftemo turiststasjon, samme plass som for 
ti år siden. Opplegget var igjen meget godt 
organisert av Lars Bugge. 

Dessverre satte været noe bregrensinger 
i opphold utendørs, men ettermiddagene/
kveldene med godt vær ble benyttet godt. 
Ellers var det samlinger innendørs og det 
var altid noen å slå av en prat med.

Vi fikk også se at vi har et godt miljø 
blant ungdommene, som storkoste seg. De 
fleste var på sitt første LS og forhåpentligvis 
ga dette mersmak.

Ser vi på de tørre tallene tok våre 41 
skyttere 61 standardpremier. Det er 5 flere 

enn i fjor. Det ble 18 finaleplasser og 8 med-
aljeplasseringer. Fjorårets tall var hhv. 23 og 
6. Til forskjell fra i fjor så var det kun våre 
kl. 3-5 skyttere som kom på medaljeplass.

Vi må tilbake til LSene i 2008 og 2009 
for å få finne flere medaljer/stjerner. Ellers 
er dette vår aller beste LS siden storhet-
stiden på 60/70-tallet, når vi kun ser på 
antall medaljer/stjerner. Feltinnsatsen var 
spesielt god og i antall var dette tangering 
av bestenoteringen fra 1967.

Så selv om vi hadde ønsket oss en top-
plassering i kl. 3-5 på banen eller felten, så 
kan vi ikke si annet enn at dette var et meget 
godt LS for oss.

Oppsummert

NM i skogsløp ble arrangert under LS. 
Det ble tatt utgangspunkt i resultatene fra 
felten og deltakerne la ut på sin løpetur etter 
jaktstartprinsippet. 

Helge Norberg, Bjarne Muri og Nils 
Thomas Valand er gjengangere på deltakerl-
isten. I år fikk de selskap av junioren Sondre 

Ravnanger. 
Sondre hadde et fint utgangspunkt fra 

feltskytingen og sprang inn til en fin 8. plass 
i kl. J.

Våre tre seniorer deltok i A-klassen. 
Helge ble ikke overraskende best og han 
kom i mål som nr. 10.

Klasse	Junior	.....................Felt	.... Tilleggstid	....Løpstid	.........Totaltid
8. Sondre Ravnanger ....................29/21 ....00:30 .................  13:25 .................  13:55

Klasse	Senior	A	.................Felt	.... Tilleggstid	....Løpstid	.........Totaltid
10. Helge Norberg .........................28/13 ....02:00 .................  29:26 .................  31:26 
18. Bjarne Muri ..............................28/20 ....02:00 .................  31:40 .................  33:40 
23. Nils Thomas Valand .................27/13 ....03:00 .................  32:13 .................  35:13

NM	i	skogsløp

 Vi oppfordrer deg til å støtte 
OSLO ØSTRE SKYTTERLAG! 
Send en SMS: GRASROTANDELEN 
979252668 til 2020 (tjenesten er gratis).
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Østlandscupen
2. runde - A-laget tapte mot Jondalen

Trekningen av 2. runde ga verst tenke-
lig utfall for A-laget. Det ble bortekamp mot 
de siste års klart beste lag i cupen, nemlig 
Jondalen. A-laget dro likevel til Jondalen 
med godt mot. De skjøt jevnt godt, men 
Jondalen skjøt bedre. Det ble tap med 9p.

Oslo	Østre	A	2719p	-	Jondalen	2728p
Arne Grøtting .................................246/345 
Kurt Eirik Bekkevold ......................244/342 
Helge Norberg ...............................243/342 
Bjarne Muri ....................................243/342 
Marianne Berger............................243/339 
Stein Heggen .................................242/339 
Nils Thomas Valand ......................239/337 
Lars Bugge ....................................235/333

B. runde: B-laget tapte mot Blaker
Blaker hadde favorittstempelet da de 

gjestet Østre for 2. rundematchen mot vårt 
B-lag, men det skulle bli en skytemessig 
jevn batalje. Dessverre forløp ikke matchen 
uten dramatikk. Per Arve fikk problemer 
med sluttstykket underveis i 10-skudden 
og fikk kun ut to skudd. Per Arve skjøt om 
grunnlaget med lånt sluttstykke og fikk 
96p. Avgjørelsen om hva som skulle telle 
ble utsatt til hele skytingen var ferdig. Med 
de 96 poengene fra Per Arves omskyting 
ledet B-laget med 9p før omgangen. Lagene 
fulgte hverandre som skygger gjennom 
omgangen og  differansen var uforandret 
etter fullt program.

Etter nærmere kontroll av Per Arves 
sluttstykke ble det klart at det ikke var snakk 
om våpenbrudd, og da er reglene klare. 
Omskytingen ble ikke tellende og Per Arve 
endte med 164p på 25-skudden med åtte 
skudd for lite.

Dette var selvsagt svært kjedelig, for 
B-laget skjøt meget godt. Med 96p på Per 
Arves 10-skudd hadde det blitt 2699p, det 

beste B-laget har skutt på mange år. Uansett, 
uhell skjer og er en del av skytingen. Vi 
sitter dog med en følelse at det hender oss 
litt oftere enn andre når det er snakk om 
cupskyting.

Det er bare å gratulere Blaker med 
seieren og ønske lykke til videre. Ikke minst 
kunne vi glede oss over at Arne Ånneland 
satt ny pers. Den var av det solide slaget. 
247p på 25-skudden ble fulgt godt opp med 
en omgang på 99p. Dermed ble ny pers med 
346p. Arne ble med dette matchens beste 
skytter. Blakers beste ble Vebjørn Berg med 
344p. Kvelden ble avsluttet med hyggelig 
samling over noen pizzaer.

Oslo	Østre	B	2620p	-	Blaker	2690p
Arne Ånneland ...............................247/346 
Øivind Enggrav ..............................244/343 
Tore Johansen ...............................236/336 
Arild Båheim ..................................240/336 
Sverre Brovoll ................................239/336 
Henrik Oppen ................................237/333 
Endre Hagelund ............................238/332 
Per Arve Strømstad .......................164/258

Arne Ånneland satte pers med 346p og ble vår 
beste skytter i runde. 2
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Klubbmesterskap	bane
41 skyttere deltok på klubbmesterska-

pet. Det var tre færre enn i fjor.
I kl. 3-5 tok Nils Thomas Valand 

ledelsen med meget gode 248p. Endre 
Hagelund satte årsbeste og fulgte nærmest 
med 246p. Bjarne Muri skjøt 245p. Deretter 
ble det et lite sprang ned til 243p, med Kurt 
Eirik Bekkevold og Heidi Grimstad. Alle 
disse kunne ha et berettiget håp om medalje. 

Før kl. 3-5 skjøt sin omgang falt 
avgjørelsen i de andre klassene på 200m. I 
kl. 1 ble det en oppskriftsmessig seier til 
Joakim Mortensen med 245p.

I kl. 2 lå det til rette for en tett duell 
mellom Christian Ytterhaug Sæther og 
Bjørn Christian Olsen, som begge skjøt 
241p. Dessverre måtte Bjørn Chr. reise uten 
å skyte finalen og medaljen gikk til Chris-
tian, som skjøt 95p på omgangen. 

Vi hadde bare en deltager i kl. 3 og 
dermed ble det en grei seier til Freddy 
Vollebekk. 

I kl. 4 hadde vi en duell mellom Eirik 
Ahdell og Eirik Kristiansen. Eirik A hadde 
3p å gå på, men når Eirik K. fikk anvist 
100p, så var en tilsynelatende sikker seier 
ikke fullt så sikker lenger. Eirik A. tapte 
noen poeng, men skjøt til 98p og vant duel-
len.

I V55 var det forventet tett match mel-
lom Stein Heggen og Arne Grøtting. De to 
skjøt da også 246p. Arne Ånneland har vist 
god form i det siste og han bekreftet at det 
har løsnet på tampen av sesongen. Han skjøt 
også 246p og blandet seg inn i tetkampen. 
Arne Å. fikk anvist sin finaleskive først. Det 
kom to hårfine niere, men resten var tiere 
og han hadde 6 innertiere. Steins skive var 
neste. Igjen kom det to niere, men resten 
satt i innertieren. Dermed tok Stein ledelsen 
på rangering. Arne G. måtte da ha 99p for å 
vinne direkte. Litt over halvveis i anvisnin-
gen ble det klart at Stein vant V55. Arne G. 
endte med 96p og ble nr. 3.

Medaljevinnerne i kl. 3-5. F.v nr. 2 Bjarne Muri, klubbmester Nils Thomas Valand og nr. 3 Kurt Eirik 
Bekkevold. Bjarne og Nils Thomas tok forøvrig de samme plasseringene i fjor.
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Tilbake til kl. 3-5. Her ble skivene 
anvist en og en. Heidi gikk anvist først av 
de med 243p eller bedre. Det ble 98p og 
Heidi tok ledelsen. Kurt var neste og noterte 
seg for en feilfri omgang og 100p. Dermed 
hadde Kurt et lite håp om medalje. Bjarne 
fikk anvist fra skive tre og han viste seg 
igjen som en god omgangsskytter. Det ble 
100p, med hele 9 innertiere. Endre satser 
mest på NSF-skyting og omgangsskyting 
er nok langt ned på prioriteringslisten. Det 
begynte bra, men så kom det endel niere og 
han endte på 96p. 

Nils Thomas lå på skive 1 og måtte 
ha minst 98p for å vinne. Det ble ikke 
spennende, anvisningen viste tier etter tier 
og han endte på 100p. Dermed tok Nils 
Thomas en klar seier foran Bjarne. Kurt tok 
den siste medaljen.

På 100m hadde vi to skyttere i kl. R. 
Bjørn Eric Olsen tok en klar ledelse på 
Jonas Ingebo etter 25-skudden. Omgangen 
endret ikke bildet og Bjørn Eric vant. 

I kl. ER skjøt Tobias Mortensen Torbal 
245p. Emma Trapper Pedersen og Stian 

Stafsberg Klyve skjøt 241p. Tobias forvaltet 
ledelsen godt og vant med å skyte 98p 
på omgangen. Emma gikk seirende ut av 
duellen om 2. plassen. Hun skjøt 98p, mens 
Stian skjøt 97p. 

I kl. J fikk vi en tett duell mellom Son-
dre Ravnanger og Jenny Aardalen. Sondre 
skjøt 244p og Jenny 243p. Jenny fikk anvist 
sin finale først og den ble ikke like god som 
vi ofte ser fra den kanten. Hun fikk anvist 
98p og det ga Sondre noen ekstra poeng å 
gå på. Sondre fikk en høy serie og dermed 
forsvant poengene i rask rekkefølge. Sondre 
endte opp med 95p og måtte se seieren 
glippe til Jenny.

I V73 skjøt våre tre skyttere 247p, 246p 
og 245p. Det var Nils Hovde som hadde 
best 25-skudd, med Oddbjørn Nyhagen og 
Øivind Mørk hakk i hæl. Øivind fikk anvist 
98p på omgangen og forsvant i praksis ut 
av medaljekampen. Deretter fikk Oddbjørn 
anvist 100p med seks innertiere. Nils måtte 
da ha 99p med minst 7 innertiere for å 
vinne. Da kan man like godt skyte 100p. Det 
gjorde Nils og vant V73.

Bjørn Eric Olsen vant kl. R. Joakom Mortensen Torbal vant kl. ER.
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Mesterskap
Kl. 3-5 1. Nils Thomas Valand ......348 Gylt 
 2. Bjarne Muri ....................345 Sølv 
 3. Kurt Eirik Bekkevold ......343 Bronse 
 4. Endre Hagelund ............342  
 5. Heidi Olsen Grimstad ....341  
 6. Helge Norberg ...............340  
 7. Tore Johansen ...............340  
 8. Henrik Oppen ................340  
 9. Eirik Ahdell ....................333 Kl. 4 med.  
 10. Eirik Kristiansen ..........332  
 11. Freddy Vollebekk .........314 Kl. 3 med.
V55 1. Stein Heggen ................344 8* Sølv 
 2. Arne Ånneland...............344 6* 
 3. Arne Grøtting .................342  
 4. Arild Båheim ..................337 
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther .......336 Sølv 
R 1. Bjørn Eric Olsen ................331 Gylt 
 2. Jonas Ingebo.....................308 Sølv
ER 1. Tobias Mortensen Torbal ...343 Gylt 
 2. Emma Trapper Pedersen ..339 Sølv 
 3. Stian stafsberg Klyve ........338 Bronse 
 4. Jonas Hofslund .................324 
 5. Dina Elisabeth Berntsen....292
J 1. Jenny Aardalen .................341 Gylt 
 2. Sondre Ravnanger ............339 Sølv
V73 1. Nils Hovde .........................347 Sølv 
 2. Oddbjørn Nyhagen ............346 
 3. Øivind Mørk .......................343

Hovedskyting	
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand ...........248 
 2. Endre Hagelund.................246 
 3. Bjarne Muri ........................245 
 4. Kurt Eirik Bekkevold ..........243 
 5. Heidi Olsen Grimstad ........243
 6. Tore Johansen ...................241
 7. Helge Norberg ...................241
 8. Henrik Oppen ....................240
 9. Per Arve Strømstad ...........238
 10. Morten Musiol ..................237
 11. Lars Bugge ......................237
 12. Sverre Brovoll ..................236

Kl. 4 1. Eirik Ahdell .........................235
 2. Eirik Kristiansen .................232
Kl. 3 1. Freddy Vollebekk ...............216
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther ............241
 2. Bjørn Christian Olsen ........241
 3. Bjørn Tore Monsrud ...........228
 4. Bjørnar Sæther ..................221
Kl. 1 1. Joakim Mortensen .............245 Kl.med.
 2. Tom Monsrud .....................223
V55 1. Arne Grøtting .....................246
 2. Stein Heggen .....................246
 3. Arne Ånneland ...................246
 4. Arild Båheim ......................241
 5. Anne Sofie Grimstad..........234
ASP Amalie Mortensen Torbal .......227
 Simen Sanne .........................211
 Vetle Skagmo ........................244
R 1. Bjørn Eric Olsen ................238
 2. Jonas -Ingebo ....................221
ER 1. Tobias Mortensen Torbal ...245
 2. Stian Stafsberg Klyve ........241
 3. Emma Trapper Pedersen ..241
 4. Jonas Hofslund ..................229
 5. Dina Elisabeth Berntsen ....204
J 1. Sondre Ravnanger ............244
 2. Jenny Aardalen ..................243
V73 1. Nils Hovde .........................247
 2. Oddbjørn Nyhagen ............246
 3. Øivind Mørk .......................245

Nils Hovde vant V73.
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Samlagsmesterskap bane
Årets samlagsstevne ble arrangert av 

Nordstrand på vår bane. Stevnet samlet 85 
skyttere, hvorav 36 fra Østre. Sammenlign-
bare tall fra 2014 var 88 og 39. 

Stevnet ble en stor suksess for oss. Vi 
har hatt mange gode SM de siste årene, men 
den seiersrekken vi presterte i år er sjelden. 
Det ble seier i omtrent alle de klasser vi 
hadde deltagere i.

I kl. 3-5 var Nils Thomas Valand helt 
suveren og det var egentlig aldri spennende. 
Han skjøt glimrende innledningsvis med 
249p og hadde en ledelse på hele 3p ned til 
Tobias Lillekvelland (Nordstrand) og Kurt 
Eirik Bekkevold før finalen. 

Finalen ble en formalitet, det kom en 
hårfin nier, men med 99p tok han en sjelden 

klar seier. Nils Thomas understreket sin 
dominans med å ta aksje i, A. Frisch’ fat 
for beste 15-skudd, grunnlagspokalen, 25-
skuddspokalen og vandrefatet for mesterska-
pet. Kort sagt, rent bord.

Dette var et mesterskap med store 
marginer. Tobias og Kurt hadde 3p ned til 
Rasmus Lillekvelland (Nordstrand), som 
var nr. 4 før finalen. Dermed skulle man 
tro at det bare gjensto å fordele de to siste 
medaljene mellom Kurt og Tobias. Kurt 
slet imidlertid med synet og det kom mange 
niere på slutten av omgangen. Det ble 96p 
på Kurt og han måtte ta til takke med 4. 
plassen, da Rasmus leverte feilfrie 100p. 

Ellers skjøt Per Arve Strømstad 98p 
med et utgangspunkt på 242p. Han ble nr. 

Den suverene samlagsmesteren Nils Thomas Valand med alle trofeene.
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6. Sverre Brovoll ble nr. 11 med 338p, etter 
99p i finalen. Lars Bugge var også kvalifi-
sert for finale med 242p, men han prioriterte 
fotballkamp fremfor finale.

I V55 skjøt Arne Grøtting 247p og han 
hadde en solid ledelse på Arild Båheim. 
Arild skjøt til 242p, mens Arne Ånneland 
fulgte tett på med 241p. Finalen så ut til å 
bli en formalitet, men alle skuddene skal 
skytes og de skal skytes i rett skive. Det sist-
nevnte klarte ikke Arne G. og seieren gikk 
til Arne Å, som skjøt 98p.  Arild hadde 96p.

I kl. 2 fikk vi nok en gang et familieop-
pgjør mellom Christian Ytterhaug Sæther og 
Bjørnar Sæther. Christian hadde et forsprang 
på 3p. Bjørnar slet med omgangen og endte 
på 87p. Christian viste at han var best med 
en meget god finale på 97p.

I kl. R tok Odin Skagmo ledelsen med 
241p. Bjørn Eric Olsen fulgte nærmest med 
236p. Odin var favoritt før finalen, men det 
var spennende om Bjørn Eric ville klare å 
holde unna for to skyttere med 235p. Både 
Odin og Bjørn Eric skjøt 96p og klarte sine 

oppgaver. Odin vant klart, mens Bjørn Eric 
forsvarte 2. plassen med god margin.

I kl. ER var det meget tett i toppen etter 
25-skudden. Emma Trapper Pedersen fikk 
skive 1 med 246p, men Endre Olstad (Østre 
Bærum) hadde også 246p og poenget bak 
fant vi Tobias Mortensen Torbal. Det var 
også en skytter på 244p som kunne blande 
seg inn i sluttkampen. 

ER-finalen ble preget av at flere skyt-
tere ikke fikk ut alle skuddene og  dermed 
ledet Tobias før Emma fikk anvist. Tobias 
hadde skutt 96p, så Emma hadde en del 
poeng å gå på. Det viste seg at Emma hadde 
skutt meget godt. Hun ble mester med å 
skyte 98p.

Det var også jevnt i kl. J. Jenny 
Aardalen og Jonas Streitlien (Nordstrand) 
hadde begge 247p, mens Sondre Ravnanger 
hadde 245p. Sondre fikk anvist først og med 
100p øynet han et avansement. Jonas fikk 
deretter anvist 99p med 3 innertiere, noe 
Jenny altså måtte matche for å vinne. Det 
gjorde hun med 99p og 6 innertiere. Dermed 

Arne Ånneland ble samlagsmester i V55. Christian Y. Sæther ble samlagsmester i kl. 2.
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var dagen komplett og vi tok hjem alle 
ungdomstitlene.

Vi hadde ikke deltagere i V65. I V73 
skjøt Øivind Mørk meget gode 249p. Dette 
ga ham 1p ledelse på Nils Hovde og 2p på 
Lars Indergård (Skarpskytten). Lars skjøt en 
perfekt serie med bare innertiere. Da måtte 
Nils ha 100p for å ta ledelsen. Nils fikk 
imidlertid anvist 96p og da var det opptil 
Øivind om tittelen skulle havne på Østre-
hender. Øivind skjøt ikke så mange inner-
tiere som Lars, men det ble 100p og seier.

Det deles også klassemedaljer til 
vinnerne av kl. 1, kl. 3 og kl. 4 og det er 25-
skudden som er tellende. 

Joakim Mortensen var storfavoritt i 
kl. 1 og han vant klassen med 247p. I kl. 4 
skilte det kun 2p mellom de fire beste. Det 
var Eirik Kristiansen som gikk seirende ut 
av den kampen med 237p. I kl. 3 var Freddy 
Vollebekk vår representant. Dette var hans 
andre skyting i år og han ble nr. 3 med 228p.

Det er også endel andre premier det 

skal konkurreres om under et LS. Skytingen 
om Skymoens premie har lang tradisjon. 
Det er en premie som kun kan vinnes en 
gang. 15-skudden er tellende og så skytes 
det en ny 10-skudd. 

Kurt Eirik Bekkevold inntok skive 1 
med 147p som utgangspunkt. De nærmeste 
utfordrerne skjøt ganske moderate 10-skud-
der, så alt lå til rette for Kurt. Kurt trengte 
ikke hjelp fra noe hold denne søndagen, og 
skjøt like godt 99p og tok en soleklar seier.

I lagskytingen på 200m besto vårt lag 
av Kurt, Lars, Sverre og Nils Thomas. Nils 
Thomas var ankermann, men de tre andre ga 
han et umulig utgangspunkt. Nils Thomas 
skjøt 98p, men det ble 3. plass. Med 98p 
var Nils Thomas nær ved å vinne aksje i 
pokalen til beste lagskytter – han hadde 2 
innertiere for lite.

Som dere har lest over var dette et 
særdeles godt mesterskap for oss. Det blir 
vanskelig, for ikke å si umulig, å toppe 
dette!

Emma Trapper Pedersen ble samlagsmester i ER.Odin Skagmo ble samlagsmester i kl. R.
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Det er sjelden at man drar hjem fra SM med fem medaljer slik Eirik Kristiansen gjorde. Forklaringen 
var at det også ble delt ut medaljer fra andre skytinger. I tillegg til medaljer for kl. 4 seier i SM og Årets 
skytter, fikk utdelt han Oslomedaljen, gylt for seier i SM felthurtigskyting og sølv for 3. plass i SM i 
Stangskyting.

Jenny Aardalen ble samlagsmester i kl. J.

Øivind Mørk ble samlagsmester i V73. Det var 
ekstra fortjent siden han, sammen med Arne 
Ånneland, møtter opp i 8-tiden for å få opp alle 
skivene på 200m. Dermed reddet de alle fra en 
ekstra lang skytedag.. 
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Mesterskap
Kl. 3-5  1. Nils Thomas Valand  ......... 348 Gylt 
 4. Kurt Eirik Bekkevold  ........ 342  
 6. Per Arve Strømstad  ......... 340  
 11. Sverre Brovoll  ................ 338 
 V55 1. Arne Ånneland  ................. 340 Sølv 
 2. Arild Båheim  .................... 339  
 3. Arne Grøtting  ................... 335 
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther ........... 331 Sølv 
 2. Bjørnar Sæther ................. 318 
R 1. Odin Skagmo  .....................337 Nammo 
 2. Bjørn Eric Olsen  .................332 Ungd.m
ER 1. Emma Trapper Pedersen  ...345 Nammo 
 2. Tobias Mortensen Torbal  ....341 Ungd.m 
 5. Dina Elisabeth Berntsen  ....334  
 6. Stian Stafsberg Klyve  ........328  
 8. Jonas Hofslund  ..................318 
J 1. Jenny Aardalen  ..................346 Nammo 
 3. Sondre Ravnanger  .............345 Ungd.m
V73 1. Øivind Mørk  .......................349 Sølv 
 3. Nils Hovde  .........................344 
Hovedskyting	
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand  ..........249  
 3. Kurt Eirik Bekkevold  .........246  
 5. Lars Bugge  .......................242  
 6. Per Arve Strømstad  ..........242  
 13. Sverre Brovoll  .................239  
 17. Endre Hagelund ..............237  
 18. Tore Johansen  ................235  
 21. Heidi Olsen Grimstad  .....233  
 22. Henrik Oppen  .................232 
Kl. 4 1. Eirik Kristiansen  ................237 Kl. med
Kl. 3 3. Freddy Vollebekk  ..............228 
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther  ...........234  
 2. Bjørnar Sæther  .................231 
Kl. 1 1. Joakim Mortensen  ............247 Kl. med
V55 1. Arne Grøtting  ....................247  
 2. Arild Båheim  .....................243  
 3. Arne Ånneland  ..................242  
 4. Anne Sofie Grimstad .........240  
 5. Hans O Kveli .....................240 
ASP Amalie Mortensen Torbal  ......190 

 Silje Marie Aamodt Sanne  ....209  
 Simen Sanne  ........................212  
 Vetle Skagmo  .......................235 
R 1. Odin Skagmo  ....................241 
 2. Bjørn Eric Olsen  ...............236  
 6. Jonas Ingebo  ....................203 
ER 1. Emma Trapper Pedersen  .246  
 3. Tobias Mortensen Torbal  ..245  
 6. Stian Stafsberg Klyve  .......241  
 7. Jonas Hofslund  .................239  
 8. Dina Elisabeth Berntsen  ...238 
J 1. Jenny Aardalen  .................247  
 3. Sondre Ravnanger  ...........245 
V73 1. Øivind Mørk  ......................249  
 2. Nils Hovde  ........................248  
 4. Oddbjørn Nyhagen  ...........244 

Lagskyting
Kl. 3-5  3. Oslo Østre ...................378 
Sverre Brovoll 90, Lars Bugge 93, Kurt Eirik Bek-
kevold 97 og Nils Thomas Valand 98

Trofeer
Skymoenspremie (15-skudd + nytt grunnlag) 
Kurt Eirik Bekkevold ......................246
Aksje Samlagsformannens vandrefat (35-skudd) 
Nils Thomas Valand ......................348 
Aksje J-T BKs pokal (25-skudd) 
Nils Thomas Valand ......................249
Aksje A. Frischs minnepremie (15-skudd) 
Nils Thomas Valand ......................149
Aksje Grunnlagspokalen 
Nils Thomas Valand ......................100
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Dina Elisabets Berntsen følger med anvisningen 
av finalen. Hun skjøt en av de beste finalene i kl. 
ER.

Amalie Mortensen Torbal er en av våre ivrige 
aspiranter. Hun var noe skuffet over 190p etter 
store problemer med siktet.

En fornøyd Kurt Eirik Bekkevold vant Skymoens 
premie med god margin.

Joakim Mortensen er samlagets klart beste kl. 1 
skytter og han vant både SM og Årets skytter.
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Årets	skytter	i	Oslo
Finalen i «Årets skytter» skytes rett 

i forkant av banefinalene i SM. Inntil fem 
skyttere får delta i hver klasse og man 
kvalifiserer seg via deltagelse i alle samlags-
mesterskapene gjennom året, samt skytingen 
om Organisasjonsmedaljen. Finaleprogram-
met er en 5-skudds serie og 5 enkeltskudd. 
Under enkeltskuddene er det utslagsskyting, 
slik at det kun skal være igjen to skyttere på 
det siste skuddet.

I finalefeltet i kl. 5 hadde vi fire av fem 
skyttere. De var Nils Thomas Valand, Kurt 
Eirik Bekkevold, Lars Bugge og Tore Johan-
sen. Kl. 5 skytter kun stående. Nils Thomas 
var helt suveren og det ble aldri spennende. 
Han skjøt først 50p og tok en 3p ledelse. 
Han var også best på enkeltskuddene og 
endte til slutt på 98p.

Det var tre skyttere som stilte i finalen 
i kl. 4 og det endte med en duell mel-
lom Eirik Kristiansen og Ketil Sundal fra 
Nordstrand. Eirik havnet på etterskudd etter 
5-skuddserien som ble skutt knestående. 
Gjennom enkeltskuddene stående var han 
stort sett 2-3p etter Sundal, men Eirik ga 
aldri opp. Eirik skjøt siste skuddet raskt for 
å legge ekstra press på Sundal. Det ble en 
nier, men så begynte Sundal å slite og hans 
siste skudd dro ut i 5’eren. Dermed tok Eirik 
seieren i kl. 4.

Vi hadde ingen skyttere i kl. 3. Finalen i 
klasse 2 ble igjen et rent familieforetagende 
mellom far og sønn, Bjørnar Sæther og 
Christian Ytterhaug Sæther. Bjørnar koplet 
et lite grep etter fem skudd liggende og dro 
sakte, men sikkert i fra på enkeltskuddene. 

To fornøyde skyttere under Årets skytter-finalen, t.v Arild Båheim og Bjørnar Sæther. Etter skyting 
hadde de strørre grunn til å være fornøyd. Arild vant V55 og Bjørnar vant kl. 2.
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Nils Thomas Valand var suveren på ståskytingen i kl. 5 og vant suverent.

Disse ble skutt knestående. Til slutt ble det 
en ganske klar seier for Bjørnar.

Kl. 1-finalen besto kun av Joakim 
Mortensen. Det er ikke moro for Joakim at 
det ble slik, men han stilte opp og gjorde sitt 
beste. Han skjøt like godt 100p og viste at 
enhver ville fått problemer.

V55-finalefeltet besto av tre Østre-
skyttere. Disse var Arne Grøtting, Arne Ån-
neland og Arild Båheim. Noe overraskende 
røk Arne Grøtting ut først. Arild hadde fått 
noen poengs ledelse på Arne Ånneland og 
han sikret seieren greit.

På 100m tok vi én seier og det var ikke 
overraskende at den kom i kl. J og til Jenny 
Aardalen. J-finalen besto av tre skyttere, 
bl.a. vår Sondre Ravnanger. Alle tre skjøt 
50p på første serie som var liggende. På 
enkeltskuddene knestående gjorde Jenny det 
litt spennende med å skyte 8’er på det andre 
skuddet, men med tiere på de øvrige skud-

dene, ble det en klar seier,
Nils Hovde var svært nær seieren i V73. 

Han skjøt til sammen 99p, i likhet med Lars 
Indregård fra Skarpskytten. Seieren glapp på 
rangering på det siste skuddet, der Nils skjøt 
yttertier og Indregård innertier.

Bjørn Eric Olsen var også nær seier i kl. 
R. Han skjøt 48p på serien, mens konkurr-
enten Stian Hopsø fra Skarpskytten skjøt 
49p. På enkeltskuddene fulgte de hverandre 
som skygger. Begge åpnet med tre niere og 
avsluttet med to tiere. Dermed røk serien 
med 1p. Odin Skagmo var også kvalifisert, 
men hadde ikke fått med seg skytingen 
og han var ikke på banen da skytingen ble 
gjennomført. 

Kl. ER hadde fullt finalefelt med fem 
skyttere. Vi hadde med Tobias Mortensen 
Torbal, Emma Trapper Pedersen og Stian 
Stafsberg Klyve. Tobias ble best på en 3. 
plass.
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Norgescup	2.	runde
Runde 2 av Norgescupen gikk i Nord-

Østerdal, rett i forkant av LS. Arrangørene 
var Nora, Tynset og Alvdal. 25 av våre 
skyttere deltok.

Bjarne Muri ble vår beste. Han skjøt 
jevnt godt med 2x346p og 345p. Beste plas-
sering kom i Nora med en 25. plass. Beste 
enkeltplassering stod likevel Helge Norberg 
for. Han skjøt 346p i Tynset og ble nr. 22.

Det var mange gode resultater. Lars 
Bugge og Nils Thomas Valand skjøt hvert 
sitt 345-resultat. For Lars ga det 38. plass i 
Nora, mens Nils Thomas ble nr. 45 i Tynset. 
Marianne Berger ble nr. 63 i Tynset med 
343p, etter 246p på 25-skudden. Vi må også 
nevne at Henrik Oppen satte en fin ny pers 
med 244/343p i Tynset. Henrik ble nr. 103. 
Da har vi nevnt de som fikk minst ett resul-
tat på 343p eller bedre.

Norgescupen er kun tellende for kl. 3-5. 
For øvrige klasser teller det som et vanlig 
åpent stevne.

Vi hadde med fire skyttere i V55. Arne 
Grøtting stod bak beste plassering da han 
ble nr. 3 i Tynset med 248/347p. Stein Heg-
gen skjøt best i Nora. Der ble han nr. 11 med 
246/345p. Arild Båheim skjøt best i Tynset 

med 242/340p. Anne Grimstads beste resul-
tat kom i Alvdal med 238/336p.

I kl. 2 hadde vi med  Bjørnar Sæther og 
Christian Ytterhaug Sæther. Christian ble 
best i to av de tre stevnene. Beste resultat 
kom i Nora med 239/332p. Bjørnar klarte å 
toppe det med 236/333p i Tynset.

Joakim Mortensen skjøt i kl. 1 og han 
sto bak Østres beste prestasjon med seier på 
Tynset. Det ble ikke bare seier. Han skjøt 
250p for aller første gang i konkurranse 
utendørs. I Nora ble han nr. 2 med 249p og 
det ble 8. plass i Alvdal med 245p. 

På ungdomssiden var vi representert 
med Tobias Mortensen Tordal og Stian 
Stafsberg Klyve. Begge skjøt best i Nora. 
Tobias ble nr. 38 med 246/344p. Stian skjøt 
også 246 på 25-skudden, men var noe uhel-
dig med omgangen som ble på 93p.

Øivind Mørk deltok i V73. I Alvdal 
skjøt han glimrende med 350p. Det ga 5. 
plass. Han var ikke mye dårligere i Tynset. 
Der skjøt han 250p igjen, mens det ble 98p 
på omgangen. Det ga 11. plass. I Nora ga 
han seg etter 245p på 25-skudden.

Nora
Kl. 3-5 25. Bjarne Muri ...................... 246/346 
 38. Lars Bugge ...................... 245/345 
 122. Morten Musiol ................ 242/342 
 147. Nils Thomas Valand....... 244/341 
 168. Marianne Berger ............ 243/340 
 171. Tore Johansen ............... 240/340 
 238. Henrik Oppen ................ 238/337 
 265. Fredrick Bjerke .............. 240/337 
 267. Edvard Brendnes ........... 239/336 
 273. Helge Norberg ............... 238/336 
 281. Heidi Olsen Grimstad .... 239/336 
 312. Sverre Brovoll ................ 238/334 

 320. Eirik Kristiansen ............. 235/334 
 333. Endre Hagelund ............ 234/333
V55 11. Stein Heggen ................... 246/345 
 28. Arne Grøtting ................... 243/341 
 37. Arild Båheim .................... 240/339 
 67. Anne Sofie Grimstad ....... 235/331
Kl. 2 17. Christian Y. Sæther.......... 239/332 
 24. Bjørnar Sæther ................ 237/329
l. 1 2. Joakim Mortensen ............. 249 
ER 38. Tobias Mortensen Torbal . 246/344 
 46. Stian Stafsberg Klyve ...... 246/339
V73 21. Øivind Mørk ..................... 245
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Tynset
Kl. 3-5 22. Helge Norberg ................. 246/346 
 38. Bjarne Muri ...................... 245/345 
 45. Nils Thomas Valand......... 246/345 
 103. Henrik Oppen ................ 244/343 
 128. Lars Bugge .................... 244/342 
 198. Endre Hagelund ............ 242/340 
 240. Heidi Olsen Grimstad .... 242/339 
 247. Morten Musiol ................ 242/339 
 250. Fredrik Bjerke ................ 241/339 
 257. Kurt Eirik Bekkevold ...... 239/338 
 258. Tore Johansen ............... 240/338 
 297. Eirik Kristiansen ............. 238/337 
 364. Marianne Berger ............ 236/333 
 367. Sverre Brovoll ................ 234/333 
 439. Edvard Brendnes ........... 231/327
V55 3. Arne Grøtting ..................... 248/347 
 8. Stein Heggen ..................... 248/345 
 46. Arild Båheim .................... 242/340 
 75. Anne Sofie Grimstad ....... 233/330
Kl. 2 17. Bjørnar Sæther ................ 236/333 
 23. Christian Y. Sæther.......... 235/330
Kl. 1 1. Joakim Mortensen ............. 250
ER 64. Tobias Mortensen Torbal . 245/341 
 74. Stian Stafsberg Klyve ...... 239/333
V73 11. Øivind Mørk ..................... 250/348

Alvdal
Kl. 3-5 34. Bjarne Muri ...................... 245/345 
 63. Marianne Berger .............. 246/343 
 79. Nils Thomas Valand......... 244/343 
 140. Helge Norberg ............... 241/341 
 184. Kurt Eirik Bekkevold ...... 240/339 
 184. Morten Musiol ................ 240/339 
 239. Sverre Brovoll ................ 239/337 
 242. Lars Bugge .................... 239/337 
 255. Tore Johansen ............... 239/337 
 266. Endre Hagelund ............ 237/336 
 267. Henrik Oppen ................ 237/336 
 274. Fredrick Bjerke .............. 240/336 
 310. Eirik Kristiansen ............. 236/334 
 318. Edvard Brendnes ........... 234/334 
 515. Heidi Olsen Grimstad .... 235 
V55 9. Arne Grøtting ..................... 245/345 
 44. Stein Heggen ................... 240/338 
 58. Anne Sofie Grimstad ....... 238/336 
 78. Arild Båheim .................... 237/327
Kl. 2 24. Christian Y. Sæther.......... 235/327 
 30. Bjørnar Sæther ................ 235/323
Kl. 1 8. Joakim Mortensen ............. 245
ER 69. Stian Stafsberg Klyve ...... 239/335 
 70. Tobias Mortensen Torbal . 239/335
V73 5. Øivind Mørk ....................... 250/350

Henrik Oppen har hatt sin beste sesong og han 
satte ny pers i Tynset med 244/343p.

Det var mye god skyting i Tynset. Joakim 
Mortensen vant kl. 1 med ny pers på 250p.
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Avslutning av årets Norgescup var lagt 
til Bergensområdet og skytterlagene Fana, 
Åsane/Hordvik og Os.

Syv av våre tok turen over fjellet. Hel-
gens prestasjon kom i Os. Sverre Brovoll slo 
til med sitt beste resultat på noen år, leverte 
246/346p og tok en flott 15. plass. Så vidt vi 
vet så var dette også tangering av pers.

Det var også mye god skyting i Åsane/
Hordvik, ihvertfall på 25-skudden. Nils 
Thomas skjøt 247p og Sverre 245p, men så 
åpnet himmelen seg med tilhørende redusert 
sikt. Nils Thomas endte på 344p og Sverre 
på 342p.

I Fana ble Bjarne Muri vår beste. Det 

var ganske naturlig, siden han var på sin 
gamle hjemmebane. Bjarne skjøt 244/344p 
og ble nr. 29.  

Stevnet til Fana var obligatorisk. Det 
var kun de som skjøt dette stevnet, som 
kunne få seks tellende stevner i Norgescup-
sammendraget.

Bjarne ble vår beste sammenlagt på en 
39. plass. Nils Thomas kom også inn blant 
de 50 beste på en 49. plass.

Vi kan ikke si oss helt fornøyd, noe som 
gir et godt bilde av sesongen. Det har vært 
mange gode enkeltprestasjoner, men det har 
blitt noen poeng for lite i de største stevnene.

.

Norgescup	3.	runde

Os
Kl. 3-5 15. Sverre Brovoll .................. 246/346 
 58. Helge Norberg ................. 242/342
 67. Nils Thomas Valand......... 243/342 
 106. Kurt Eirik Bekkevold ...... 241/339 
 145. Bjarne Muri .................... 238/337 
 152. Lars Bugge .................... 236/336 
 172. Henrik Oppen ................ 236/334

Åsane/Hordvik
Kl. 3-5 19. Nils Thomas Valand......... 247/344 
 42. Lars Bugge ...................... 242/342 
 57. Sverre Brovoll .................. 245/342 
 90. Bjarne Muri ...................... 241/339 
 165. Helge Norberg ............... 235/332 
 192. Henrik Oppen ................ 236/326 
 205. Kurt Eirik Bekkevold ...... 226/322
Fana
Kl. 3-5 29. Bjarne Muri ...................... 244/344 
 58. Nils Thomas Valand......... 242/342 
 97. Henrik Oppen .................. 240/340 
 105. Lars Bugge .................... 240/339 
 123. Kurt Eirik Bekkevold ...... 240/338 
 140. Sverre Brovoll ................ 237/336 
 191. Helge Norberg ............... 230/329

Sammenlagt:	 
(De som har seks tellende stevner er tatt med)  
39. Bjarne Muri .............................. 2062 
49. Nils Thomas Valand ................. 2058 
84. Lars Bugge .............................. 2046 
87. Kurt Eirik Bekkevold ................ 2044 
94. Helge Norberg ......................... 2040 
96. Sverre Brovoll .......................... 2039

Bjarne Muri ble nr. 39 og vår beste sammenlagt. 
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Åpne	banestevner
Juni – uke 26

Denne uken hadde vi deltagere på 10 
åpne stevner, inkludert vårt eget. På hjem-
mebane vant Joakim Mortensen kl. 1, Arne 
Grøtting vant V55 og Jenny Aardalen ble 
nr. 2 i kl. J. Arne G. skjøt også tre stevner i 
Østerdalen og vant to av dem. Skarpskytten 
arrangerte Løvenskioldbanestevnet parallelt 
med vårt og Bjarne Muri ble nr. 3 i kl. 3-5. 

Lågen Cup ble arrangert denne helgen 
og vi hadde en fellestur. Rett i overkant av 
20 skyttere var med på hele eller deler av 
turen. Joakim og Stein Heggen stod for det 
som er verdt å nevne av sportslig suksess. 
Joakim vant kl. 1 sammenlagt og Stein vant 
stevnet i Kongsberg.

Juli – uke 27
Første helg i juli hadde vi deltagere på 

ni åpne stevner. Over flere år har en gjeng 
tatt turen til Nord-Østerdal og stevnene til 
Dalsbygda, Nora og Narjord. Det result-

erte i flere perser og årsbeste. Kurt Eirik 
Bekkevold var ikke med på turen, men 
skjøt stevnene på vei hjem fra salgsjobb i 
Nord-Norge. Det ga én seier og én 2. plass i 
kl. 3-5. Bjarne Muri og Helge Norberg skjøt 
stevnet på Byneset og tok hhv. 2. og 3. plass 
i kl. 3-5. Det var trippelstevne i Opland og 
Stein Heggen og Arne Grøtting fordelte 
V55-seirene seg imellom. Stein tok best for 
seg med seire i Snertingdal og hos Gjøvik & 
Brusveen, mens Arne vant på Vestre Toten.

Juli – uke 28
Godt inne i ferien hadde vi deltagere 

på hele 13 stevner, men med relativt få 
skyttere. Våre V55-skyttere markerte seg 
sterkest, med hhv. to seire til Stein Heggen i 
Solør og to seire til Arne Grøtting på Fosen. 
Lars Bugge ble nr. 3 i kl. 3-5 i Grue. Ellers 
så skjøt Øivind Mørk 350p i V73 i Lonås. 
Marginene var noe i mot, han var kun to 
innertiere fra seieren, men ble nr. 4.

Arne Grøtting er fortsatt vår beste medaljesanker. 
En av hans mange V55-seire kom på hjemmebane. 

Jenny Aardalen (t.h) tok også medalje på hjem-
mebane. med sin 2. plass i kl. J. 
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Juli – uke 29
Denne uken hadde vi deltagere på 

10 stevner. Randsfjord arrangerte ste-
vne mandag og tirsdag, der vant Sondre 
Ravnanger sitt første åpne stevne. Det 
gjorde han med 345p i kl. J. Arne Grøtting 
deltok på stevnene i Gudbrandsdal og han 
vant V55 både i Vinstra og Ringebu. 

Lars Bugge og Helge Norberg var på 
Nord-Vestlandet og tok hver sin medalje. 
Lars med 2. plass i Isfjorden og Helge med 
3. plass i Holmemstranda. De to stevnene 
var endel av Gjensidigetreffen og Lars ble 
beste skytter sammenlagt.

Juli – uke 30
I uke 30 var det klart for Norges 

travleste, ihvertfall største stevnehelg. Op-
pkjøringen til LS er i gang og mange er 
innom stevnene i Hallingdal og rundt Dokka. 
Det er også flere stevner rundt omkring, og 
vi hadde deltagere på hele 16 stevner. Vi fikk 
ett av årets høydepunkt. Det kom på Sunnyl-
ven på Sunnmøre. Bjarne Muri slo til med 
250p på 25-skudden i Hytteholstevnet. Han 
fulgte opp med 99p på omgangen og vant 
kl. 3-5 klart. Ellers vant Hans O. Kveli V55 
i Loddoengen-stevnet til Høylandet. Sondre 
Ravnanger satte ny pers med 348p i kl. J i 
Etnedal. Heidi Grimstad og Morten Musiol 
satte nye fine 25-skuddsperser i Hallingdal 
med hhv. 245p og 244p.

August – uke 31/32
Denne perioden var Lesja i sentrum 

og tre skytterlag i nærområdet arrangerte 
stevner. Vi hadde med 2-6 deltagere, uten at 
de oppnådde noe spesielt å berette om.

August – uke 33
Stevnetilbudet er magert på denne tiden 

og det var kun Askim som arrangerte stevne. 
Vi hadde med åtte skyttere som tok noen 
fine plasseringer. 

August – uke 34
Helgen etter var stevnetilbudet doblet 

til to stevner i Hedmark. Kun to av våre 
tok turen. Arne Grøtting skjøt imponerende 
349p i Lismarken og vant klasse V55. Arne 
åpnet for øvrig med 250p på 25-skudden.  

August – uke 36
Siste runde i Norgescupen arrangeres 

i uke 35 og det var ingen åpne stevner å 
berette fra. Uken etter var det trippelstevne 
i Vestfold, høstreff hos Gjøvik og Brusveen 
og ikke minst Ungdomsstevnet i Numedal. 

Deltagelsen vår i Ungdomsstevnet var 
et nytt bevis på at det rører på seg i ungdom-
savdelingen. Deltakelsen var rekordstor med 
11 skyttere. Arrangørene var Flesberg og 
Rollag & Veggli. Det ble skutt en 25-skudd 
på begge banene og en avsluttende finale for 
de beste sammenlagt. 

Vi hadde med to i kl. J. I Rollag og Veg-
gli skjøt Sondre Ravnanger 243p. Jenny var 
nok ikke helt fornøyd med 239p. I Flesberg 
ble faktisk noen poeng færre. Sondre skjøt 
239p og Jenny 232p. Mye av forklaringen 
på dette var selvsagt at kl. J skjøt på 200m.

Sondre Ravnanger vant sitt første åpne stevne i 
Randsfjord, med 345p i kl. J.
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I ER hadde vi med seks skyttere. 
Tobias Mortensen Torbal ble best i Rollag 
og Veggli med tangering av persen på 247p. 
Det ga en 48. plass. Videre ble det 244p 
på Stian Stafsberg Klyve, 243p på Emma 
Trapper Pedersen, 242p på Dina Elisabeth 
Berntsen, 240p på Jonas Hofslund og 229p 
på Agnes Torstrup. I Flesberg var det Emma 
som tangerte persen. Hun skjøt 248p og ble 
nr. 48. Videre skjøt Jonas 245p, Stian 244p, 
Tobias 244p, Dina 239p og Agnes 223p. En 
flott gjeng i god utvikling, somalle faktisk 
holder ER-alder også neste år.

Odin Skagmo var vår representant i 
kl. R. I Rollag og Veggli skjøt han 244p og 
ble nr. 34. I Flesberg ble det 234p. Amalie 
Mortensen Torbal og Vetle Skagmo deltok i 
Aspirant. Amalie skjøt 234p og 232p i hhv. 
Rollag & Veggli og Flesberg. Vetle skjøt 
240p og 226p.

Det sosiale er også en viktig del av 
Ungdomsstevnet. Vi har ikke fått noen rap-
porter fra den delen og har kun referert fra 
resultatlistene. Kjenner vi gjengen rett, så 
har de storkost seg. 

Ellers vant Arne Grøtting V55 i 
Høstreffen til Gjøvik og Brusveen klart. 
Arild Båheim perset med 347p i V55 i Nøt-
terø.

August – uke 37
Årets sesong avsluttet med trippelste-

vne i Østfold og Ådalsstevnet. Det ble en 
flott avslutning. Joakim Mortensen vant kl. 
1 i alle fire stevnene. Beste resultat kom i 
Rygge med 249p. Arne Grøtting vant V55 
i Sarpsborg med 348p. Stein Heggen vant 
V55 i Rygge med 349p, han var poenget og 
plassen foran Arne. Nils Thomas Valand tok 
en delt 2. plass i kl. 3-5 i Rygge og 3. plass 
i Sarpsborg. 

Åpne	Stang-	og	felthurtigstevner

Vi har ikke registrert så mange resul-
tater fra åpne stevner. Stevnetilbudet har be-
grenset seg til Nordre Lands Fløyterstevne, 
som har både Stang- og felthurtigskyting. 

Vi hadde med fem skyttere i felthurtig-
skytingen og de gjorde det riktig bra. Alle 
plasserte seg blant de 18 beste. 

Aller best ble Kurt Eirik som vant med 
meget gode 6,31 sek. Han hadde ca. 0,5 
sek ned til nr. 2. Nils Thomas satte ny pers 
med 7,74 sek. og ble nr. 5. Videre skjøt Tore 
Johansen 8,71 sek., Eirik Kristiansen 8,98 

sek. og Bjarne Muri 9,84 sek. De ble hhv. nr. 
12, 15 og 18. 

Bjarne ble vår best i Stangskytingen 
med 14+11 og 25 treff. Det var det beste 
han har skutt på en god stund og det ble 11. 
plass. Eirik fikk også sitt beste resultat på 
lenge. Det ble 12+12, 24 treff, og 12 plass. 
Kurt og Lars Bugge skjøt begge 11+11 og 
22 treff. Med dette delte de 20. plassen. Tore 
skjøt 11+9 og 20 treff, mens Arild Båheim 
la inn 9+6 og 15 treff. Da har vi nevnt alle 
som deltok.

Østrestevnet	med	lav	deltagelse
Østrestevnet ble arrangert onsdag 24. juni - fredag 26. juni. Stevnet samlet 207 skyttere. Det er det 
laveste deltagerantallet vi har hatt og i lys av dette kan det diskuteres om det var vellykket. På den 
andre siden så arrangerte Fet stevne over dagene fredag-søndag samme uke og de hadde 189 deltagere. 
Det er veldig mange stevner i kjørbar avstand fra oss, så det er ikke lett å finne en god stevnehelg. 
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Pokalskytinger
Kurts	premie	II

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

1. Marianne Berger ............................. 343  
2. Kurt Eirik Bekkevold ....................... 342 
3. Nils Thomas Valand ........................ 340  

Erterkongens	vandrekjede
I skytingen om Erterkongens van-

drekjede måtte det omskyting til for å kåre 
vinneren. Kurt Eirik Bekkevold og Christian 
Ytterhaug Sæther hadde begge 98p og de 
måtte skyte om. Kurt gikk seirende ut av 
omskytingen og ble Erterkonge. Han vil 
holde Erterkongens tale på Erterfesten.

1. Kurt Eirik Bekkevold (5) .................. 98 e.o 
2. Christian Ytterhaug Sæther (2)....... 98 e.o 
3. Joakim Mortensen (1) ..................... 96 
4. Arne Ånneland (V55) ...................... 95 
5. Øivind Mørk (V73) .......................... 93 
6. Oddbjørn Nyhagen (V73) ............... 91 
6. Arne Grøtting (V55) ........................ 91

Skarpskytterkruset	III
Bjarne Muri tok Skarpskytterkruset til 

odel og eie i fjor, og dette første skyting om 
nytt krus. Kurt var suveren og vant med sine 
100p. 

1. Kurt Eirik Bekkevold (5) .................. 100 5* 
2. Stein Heggen (V55) ........................ 98 5* 
3. Arne Grøtting (V55) ........................ 97 4* 
4. Arne Ånneland (V55) ...................... 96 3* 
5. Øivind Mørk (V73) .......................... 93 1* 
6. Joakim Mortensen (1) ..................... 90 1* 
7. Christian Ytterhaug Sæther (2) ....... 88 2* 
8. Oddbjørn Nyhagen (V73) ............... 84 1*

Østrecupen
Vinneren av Østrecupen er den som gjør 

det best i de interne skytingene. For hver 
skyting gis det poeng til de 7 beste, med 
fordelingen 10-8-6-5-4-3-2-1. De fem beste 
internskytingene teller. Kurt Eirik Bekkev-
old ble en klar vinner.
1. Kurt Eirik Bekkevold ........................ 40 
2. Nils Thomas Valand ........................ 36 
3. Helge Norberg ................................ 36 
4. Bjarne Muri ..................................... 28 
5. Lars Bugge ..................................... 21
 
Skytterhøvding

Årets Skytterhøvding er den beste sam-
menlagt i utvalgte baneskytinger.

Det var kun Nils Thomas Valand som hadde 
kvalifisert seg for 35-skudden i alle tellende ste-
vner. Det er en del av gamet å komme til finale, 
men selv om andre hadde klart det ville de slitt 
med Nils Thomas sine resultater. Han skjøt som 
kjent 348p på både KM og SM.
1. Nils Thomas Valand ...346+341+348+348 1383 
Valgfri + Viken II + KM + SM  =  Sum

Kurt Eirik Bekkevold ble Erterkonge. Han vant 
også Skarpskytterkruset og Østrecupen.
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Baneavslutningen
Det var godt oppmøte med 36 skyttere. 

Baneavslutningen ble gjort på tradisjonell 
måte. Det ble skutt om Åpningsfatene 2. 
avdeling og programmet var en 15-skudd.
Det ble jevnest i kl. 2 hvor Bjørnar Sæther 
tok igjen forspranget til sønnen Christian Y. 
Sæther og knep Åpningsfatet på rangering. 
I kl. 5 holdt Nils Thomas Valand akkurat 
unna for Heidi Grimstad. I kl. J hadde 
Sondre Ravnanger og Jenny Aardalen likt 
utgangspunkt og Sondre vant Åpningsfatet 
med 149p mot Jennys 147p. Ellers ble det 
ganske klare seire.

Kl. 3-5 skjøt også om Vennskaps-
pokalen. Helge Norberg forsvarte fjorårs-
seieren og vant en ny aksje i pokalen, som 
forøvrig er evigvandrende.

Arne Grøtting ble beste skytter på 200m 
med 150p og Emma Trapper Pedersen ble 
beste skytter på 100m med 149p.

I lagskytingen er det gjennomsnittlig 
poengsum som teller. Det var Team Heidi 
som vant knepent foran Team Bjarne.

Etter skyting var det samling inne 
i skytterhuset med informasjon og pre-
mieutdeling. 

Vennskapspokalen
 1. Helge Norberg ...................148 
 2. Nils Thomas Valand ...........147 
 3. Heidi Olsen Grimstad ........146  
 4. Bjarne Muri ........................145 
 5. Sverre Brovoll ....................145  
 6. Lars Bugge ........................145 
 7. Henrik Oppen ....................145  
 8. Morten Musiol ....................145  
 9. Tore Johansen ...................143 
 10. Fredrick Bjerke ................143  
 11. Vegard Ånneland .............139 
 12. Nikolai Brodin ..................133 

Vandrekjede	klasse	1
 1. Joakim Mortensen .............1479

Lagskyting
1. Team Heidi ....................................144,9 
2. Team Bjarne .................................144,1 
3. Team Nils Thomas ........................142,8 
4. Team Helge ..................................142,4 
5. Team Lars .....................................142,1
Team Heidi besto av:  
Heidi-Iren Olsen Grimstad (5), Bjørnar 
Sæther (2), Øivind Mørk (V73), Sverre 
Brovoll (5), Vetle Skagmo (ASP), Sondre 
Ravnanger (J) og Amalie Mortensen Torbal 
(ASP).  
Alle kan forvente seg premie på Erterfesten 
eller juleavslutningen.

Åpningsfatene	2.	avd
Kl. 5 1. Helge Norberg ...................148 
 2. Nils Thomas Valand ...........147 
 3. Heidi Olsen Grimstad ........146 
 4. Bjarne Muri ........................145 
 4. Sverre Brovoll ....................145 
 6. Lars Bugge ........................145 
 7. Henrik Oppen ....................145 
 8. Morten Musiol ....................145 
 9. Tore Johansen ...................143 
 10. Fredrick Bjerke ................143
Kl. 4 1. Vegard Ånneland ...............139
Kl. 3 1. Nikolai Brodin ....................133
Kl. 2 1. Bjørnar Sæther ..................143 
 2. Christian Y. Sæther ............138
Kl. 1 1. Joakim Mortensen .............149 
 2. Tom Monsrud .....................130
V55 1. Arne Grøtting .....................150 
 2. Arne Ånneland ...................149 
 3. Arild Båheim ......................146 
 4. Anne Sofie Grimstad..........145
ASP Amalie Mortensen Torbal .......147 
 Silje Sanne ............................114 
 Simen Sanne .........................136 
 Vetle Skagmo ........................140
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LS	2016	i	Målselv	og	stevnearrengementer
Under baneavslutningen informerte Lars Bugge om tenkt opplegg rundt LS i Målselv i 2016 og senere 
ble det bekreftet, at vi har fått en avtale om overnatting på Haraldvollen Røde Kors senter. Haraldvol-
len ligger ved Andslimoen, 6-7 km fra Bardufoss flyplass og snaue 4 mil unna LS-arenaen i Øverbygd. 
På stedet er det muligheter for leie av kano og fiske i Målselva. Det finnes golfbane, badeanlegg, kino 
med mer i nærområdet. Det er gangavstand til dagligvare, kafé og butikker. Nærmere informasjon vil 
bli sendt ut per e-post. 

Lagets vil også bekoste varebil og sjåfører som kan frakte opp våpen og skytterustyr. Da kan 
medlemmene planlegge for å benytte fly og leie bil lokalt. Med dette tiltaket håper styret å ha lagt 
til rette for at flere tar turen nordover. Hvis man er tidlig ute så er det mulig å finne relativt rimelige 
flybilletter.

I tillegg minte Helge Norberg om Erterfesten, samt om stevnearrangementer senere i høst og til neste 
år. Nær sagt som vanlig så arrangerer vi Viken II 15m og Østrestevnet 15m i november og desember. 
Neste år skal Oslo arrangere Viken II i felt og vi må bidra. 

Vi er også i ferd med å ferdigstille en søknad om å få arrangere 1. runde av Norgescupen i bane, sam-
men med Asker og Frogn og Drøbak. Dette arrangementet vil for øvrig gå parallelt med Norgescupen 
i Stang- og felthurtigskyting. Søknaden vår omfatter også disse arrangementene og søkerlagene er 
Haga, Raumnes og Røyken og Hurum.  Hvis vi blir tildelt arrangementet så arrangerer vi sannsyn-
ligvis ikke Østrestevnet bane. 

R 1. Odin Skagmo .....................143
ER 1. Emma Trapper Pedersen ..149 
 2. Jonas Hofslund ..................149 
 3. Stian Stafsberg Klyve ........147 
 4. Tobias Mortensen Torbal ...146 
 5. Dina Elisabeth Berntsen ....146 
 6. Agnes Torstrup ...................139
J 1. Sondre Ravnanger ............149 
 2. Jenny Aardalen ..................147
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............148 
 2. Øivind Mørk .......................144 
 3. Nils Hovde .........................142

Åpningsfatene	1	+	2.	avd
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand ........147+147 294 
 2. Heidi Olsen Grimstad .....147+146 293 
 3. Bjarne Muri .....................147+145 292 
 4. Sverre Brovoll .................146+145 291 
 5. Lars Bugge .....................145+145 290 
 6. Fredrick Bjerke ...............143+143 286 
 7. Henrik Oppen .................140+145 285 
 8. Tore Johansen ................142+143 285 
 9. Morten Musiol .................140+145 285

Kl. 4 1. Vegard Ånneland ............141+139 280
Kl. 3 Ingen deltok på begge avdelinger
Kl. 2 1. Bjørnar Sæther ...............143+143 286 
 2. Christian Y. Sæther .........148+138 286
Kl. 1 1. Joakim Mortensen ..........139+149 288 
 2. Tom Monsrud ..................132+130 262

V55 1. Arne Grøtting ..................148+150 298 
 2. Arne Ånneland ................144+149 293 
 3. Arild Båheim ...................146+146 292 
 4. Anne Sofie Grimstad.......139+145 284
V73 1. Oddbjørn Nyhagen .........147+148 295 
 2. Øivind Mørk ....................148+144 292 
 3. Nils Hovde ......................149+142 291
R 1. Odin Skagmo ..................141+143 284
ER 1. Emma Tr. Pedersen ........146+149 295 
 2. Stian Stafsberg Klyve .....142+147 289 
 3. Jonas Hofslund ...............137+149 286 
 3. Tobias M. Torbal .............140+146 286 
 5. Agnes Torstrup ................125+139 264
J 1. Sondre Ravnanger .........147+149 296 
 2. Jenny Aardalen ...............147+147 294



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 15. september 2015

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Baneavslutningen	er	unnagjort.
Vel	møtt	til	innendørssesongen 

og husk Erterfesten!


