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Skytteråret 2015 er unnagjort

Avslutningen av året har igjen vært 
hektisk med Viken II 15m og Østrestevnet 
15m. Begge stevnene satte ny deltager-
rekord med hhv. 426 og 782 skyttere. Vi 
må fremheve Nils Thomas Valand som ble 
Viken II-mester for andre gang, etter en 
utrolig spennende avslutning.

Høstens generalforsamling ga mange 
gjenvalg. Det er gledelig med så stor konti-
nuitet i styret og utvalgene.

Dessverre var det ikke bare gode 
nyheter i høst. Drøye 20 medlemmer meldte 
seg på ‘Erterfesten og da valgte styret å 
avlyse. Festen er relativt kostbar for laget 
og det var bestilt mat til 40. Erterfesten har 
en over 100-årig tradisjon og det var meget 
synd at det ble slik. Dette er en tankevekker 
for alle og vi tror at tradisjonen gjenopptas 
allerede i 2016. 

Tilbake til det mer gledelige. Vi grat-
ulerer Kurt Eirik Bekkevold med å ha blitt 
tildelt samlagets fortjenestemedalje under 
årets ombudsmøte. Kurt fikk denne blant an-
net for sin mangeårige innsats for Stang- og 
felthurtigskytingen og som initiativtager for 
Oslo Open. Det siste er mindre kjent, men 
Kurt har vært medlem i Nordstrand.

Tildelingen er spesiell i Østre-historien. 
Kurt er kun den tredje som har fått fortjen-
estemedaljen. De to andre tildelingene var 
til Asbjørn Syvertsen i 1964 og Per Jorsett i 
1993. Vi gratulerer nok en gang.

Vi må takke våre faste bidragsytere, 
Kurt Johannessen, Eirik Ahdell og Heidi 
Grimstad. Videre har Lars Bugge har vært 
korrekturleser og kontakt mot Allkopi. Enn 
videre har vi Jenny Aardalen, som leverte 
LS-bilder. Vi setter også stor pris på de som 
sender oss bilder og informasjon fra ulike 
skytinger rundt omkring. Aktiviteten er så 
stor at det er umulig for redaksjonen å få 
med seg alt.

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

Hei alle sammen!
Aller først vil jeg takke for tilliten deres. 

Jeg gleder meg til å være styreleder ytter-
ligere ett år for Østre. Dere er en fin gjeng! 
Styret er godt sammensatt og arbeidet i laget 
fungerer veldig godt. Selvsagt har man alltid 
forbedringspotensial, og det er veldig flott 
at dette «påpekes» fra alle hold.  Det er en 
god egenskap å klare å si ifra, når man er 
uenig eller misfornøyd med noe, slik at man 
sammen kan foreslå og iverksette endringer, 
til beste for laget. 

Før generalforsamlingen hadde vi et 
medlemsmøte, der sportslig satsning var 
temaet. Sammen lagde vi noen kjørere-
gler for hvordan vi ønsker å fokusere og 
prioritere rundt lagets sportslige satsning. 
Vi ble enig om å jobbe med det sosiale og 
lagfølelsen, og prøve å bli flinkere til å 
trene sammen. Dette ble konkretisert til å 
møte opp på fellestreningene på mandager 
og torsdager, og sammen skape et bedre 
lagsmiljø i Østre. Det er veldig lett å bli «in-
dividualist». Banen er tilgjengelig 24/7, og 
man kan faktisk trene slik man vil, når man 
vil. Dette tilbudet er selvsagt viktig, men 
man må ikke glemme at vi faktisk skaper 
mye positivt og bra sammen. Trener man 
sammen har man noe å strekke seg etter, 
skjerpe seg litt ekstra, og kanskje få et godt 
råd, tips eller veiledning på hvordan forbe-
dre en skytestilling eller rutine. Dette jobbes 
det mye med i ungdomsavdelingen på deres 
fellestreninger, men så forsvinner det litt 
blant seniorene. Nå er kanskje ikke behovet 
like stort hos seniorene, men det har garan-
tert noe for seg. Jeg håper alle prioriterer 

fellestreningene så langt det lar seg gjøre, så 
tror jeg lagfølelsen og tilhørigheten fort blir 
styrkes. Uansett er dette et tema styret har 
på sin prioriteringsliste. «Sammen» er det 
viktige stikkordet!!

På generalforsamlingen ble det vedtatt 
en subsidieringsordning, der skyttere blir 
subsidiert pr felt og banestevne de deltar på. 
Vi ønsker å «belønne» aktivitet og satsing. 
Vi er et skytterlag med skyttere som skyter 
mange stevner i alle landets kriker og kroker, 
og det er jeg stolt av. Dere representerer alle 
Østre på en god måte, selv om dere ikke 
alltid havner øverst på pallen. Dere er gode 
ambassadører. 

Men styret ønsker også en «motytelse» 
for subsidieringen. Det kreves mye av et 
lag for å få stevner og aktiviteter vel i havn, 
og medlemmer som ønsker å motta den 
økonomiske støtten må bidra gjennom å ta 
vakter ifbm. stevner, på dugnader og med 
med gjennomføring av treninger. I høst har 
vi gjennomført to store stevner, og har hatt 
problemer med å fylle alle vaktene. Noen 
har vært veldig flinke og tatt på seg mange 
vakter, mens andre har glimret med sitt 
fravær. Ha det i bakhodet når Viken II i felt 
og NC-bane skal arrangeres senere i 2016. 
La styret slippe å mase på deg – du stiller!

Helt til slutt: 
Ha en riktig god og trivelig julefeiring, med 
de beste ønsker for det nye året. Jeg gleder 
meg til å se dere på skytebanen i 2016.

Mvh  i
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Det går mot slutten av året og tiden 
er inne for å skaffe seg ett nytt våpen til 
samlingen. Julepresang skal en ha, og turen 
går med buss til den store messen for anti-
kke våpen i Gøteborg. Et yrende liv møter 
meg i en stor hall med 150 utstillere og ca 
1.000 våpensamlere. Etter en times runde 
oppdager jeg en stor krum sabel med forgylt 
messinggrep. 

Balgen som er uten bulker, er utstyrt 
med to store bæreringer i messing. Jeg blir 
fortalt at sabelen er over 200 år gammel og 
laget for ridende offiserer ved det svenske 
artilleri. Så vel klinge som balg har et etset 
våpenskjold med bokstavene G.A.  Dette 
står for Kong Gustav IV Adolf av Sverige, 
som regjerte i tiden 1792 - 1809. Våpensk-
joldet på sabelen tilhørte kongens formi-
dable våpensamling og var merket med 
inventarnummer. Samlingen var i mange 
år deponert på hans jaktslott, Ekolsund, før 

den ble oppløst.  
Prisen på klenodiet er 10.000,- kroner, 

noe som reisekassen ikke kan tillate.  Jeg 
lurer på om det finnes noen prutningsmonn, 
og svaret er at jeg kan få den for 8.000,- 
kroner. Etter 20 minutter ender vi på 6.000,- 
og “shake hands”. 

For å rettferdiggjøre kjøpet, blir det 
ikke bare julepresang, men i tillegg en gave 
på fødselsdagen.

I min våpensamling finnes et 1700-talls 
svensk jaktgevær med eierinitialer F.A. inn-
lagt med gull på pipen. F.A. står for Fredrik 
Adolf (1750 - 1803), bror av Gustav IV 
Adolf. Begge gikk for å være jaktgale. De 
kunne finne på å jakte hver dag fra Ekolsund 
Slott, fra morgen til solnedgang, i seks uker 
i strekk.

Jeg lar leseren av historien avgjøre 
hvem som er galest; jegerne eller samleren.

Svensk artillerisabel fra tidlig 1800-tallet
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

2015-sesongen nærmer seg slutten og 
vi kan se tilbake på en innholdsrik sesong. 
Overnattingsamling, fellesturer, samlagshelg 
i Aust-Agder, store å små stevner og helt på 
tampen av året, Viken II og 15m-helg i Oslo.

Vi har vært en fin gjeng som har reist 
rundt og deltatt på stevner og for å ta med 
noen av de store stevnene, ser vi at vi hadde 
med ni deltakere på Viken II 15m. Her var 
også Jenny, Emma og Sondre tatt ut til 
lagskytingen for Oslo, sammen med Endre 
fra Østre Bærum.

Under 15m-helgen i Oslo og omegn 
hadde vi med ti deltakere både på Østre-
stevnet, i Asker og på Oslo Open. På Oslo 
Open hadde vi også med et lag bestående 
av Jenny, Emma og Stian. Vi ser også at tre 
av våre ungdommer deltok på Norma Open. 
Gjennom helgen registrerer vi flere sterke 
resultater og det er gøy og se at poengsum-
men hos samtlige ungdommer har steget 
jevnt gjennom året. For resultater og mer 
utfyllende rapporter henviser vi til lagets 
hjemmeside.

Generalforsamlingen førte til en 
liten endring i Ungdomsutvalget. Fredrik 
Holtmoen valgte å trekke seg etter to år i 

utvalget. Kjetil Jansen ble valgt inn. Vi øn-
sker og takke Fredrik for den innsatsen han 
har lagt ned, samtidig som vi ønsker Kjetil 
velkommen!

I skrivende stund har vi fremdeles tre 
treningskvelder igjen i 2015, samt pre-
mieutdeling. 

Takk til alle trenere, foresatte og 
ungdommer for en fantastisk sesong – og 
en helt spesiell stor takk til Oddbjørn som 
stiller opp på alle treninger og fører uvurder-
lig kunnskap videre.

2016-sesongen starter opp rett etter nyt-
tår og vi har mye å se frem til. Det er bare å 
sette av tid i kalenderen følgende aktiviteter: 
Overnattingshelg 22.-24. januar, Oslo 
skyttersamlag er arrangør av Viken II-felt 6. 
mars, samlingshelg for Oslo og Aust-Agder, 
og vi skal arrangere Norgescup bane 27.-29. 
mai. Første trening etter jul blir forøvrig 
mandag 4. januar.

Ungdomsutvalget ønsker alle en riktig 
God Jul og Godt Nytt År!

Hilsen
Heidi, Bjørnar, Morten, Joakim, Fredrik og 
Kjetil

Noen av ungdommene under LS i sommer. F.v Stian S. Klyve, Vetle Skagmo, Odin Skagmo go Sondre 
Ravnanger.
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Sommer og høst er stort sett rolige perioder for Skilaget, men noen faste aktiviteter står på 
programmet. De siste årene har Høstmanøveren blitt arrangert på Østre. Høsten er også tid 
for dugnader.

Høstmanøveren
13 skyttere møtte opp til Høst-

manøveren. I det meget flotte høstværet 
koste alle seg med et artig og kreativt 
opplegg regissert av Kurt Eirik Bekkevold. 
Det tradisjonelle holdet Bilhjulet hadde i år 
fått en ny vri. En ballong måtte skytes ned 
før en kunne skyte resten av skuddene mot 
hjulet. Ballongen var et stort mål, men da 
den flagret i vinnen ble det likevel spen-
nende å se om en traff.

Det er ikke ofte det skytes 30 treff i 
denne skytingen. I år fikk både Eirik Kris-
tiansen og Joakim Mortensen fullt hus. Eirik 
hadde flest innertreff og han tok dermed sitt 
første napp i Høstmanøver-kruset. 

Innlagt i Høstmanøveren er Pyra-
mideskytingen, som foregår på tidelt skive 
med tieren i toppen. Arild Båheim og Kurt 
Eirik Bekkevold presterte begge 44 poeng. 
Etter telling av tiere, niere, osv. ble det klart 
at Arild hadde best rangering.

Et av lagene forbereder seg til skyting. Nærmest er Eirik Kristiansen, Emma Trapper Pedersen, Arne 
Ånneland og Kurt Eirik Bekkevold.
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Opplegget var: Hold 1: Bilhjul - ligg 
(kun dekket var treff), hold 2: Pyramiden - 
ligg, hold 3: liggende prisme - ligg og hold 
4/5: 13/40 stripe og C20 - 6 kne/ligg og 6 
ligg. Skytetidene var 60 sek og 2,5 min på 
dobbeltholdet.

Høstmanøveren 
1. Eirik Kristiansen (5) ......................... 30/11 
2. Joakim Mortensen (1) ..................... 30/7 
3. Kurt Eirik Bekkevold (5) .................. 29/12 
4. Sverre Brovoll (5) ............................ 27/13 
5. Tore Johansen (5) .......................... 27/13 
6. Eirik Ahdell (4) ................................ 27/12 
7. Arne Grøtting (v55) ......................... 26/10 
8. Sondre Ravnanger (J) .................... 26/10 
9. Arild Båheim (V55) ......................... 25/7 
10. Tobias Mortensen Torbal (ER) ...... 22/7 
11. Jonas Hofslund (ER) ..................... 20/7 
12. Arne Ånneland (V55) .................... 20/6 
13. Emma Trapper Pedersen (ER) ..... 17/4

Pyramiden
1. Arild Båheim .................................... 44 
2. Kurt Eirik Bekkevold ....................... 44 
3. Sverre Brovoll ................................. 42 
4. Tore Johansen ................................ 38 
5. Arne Grøtting .................................. 36 
6. Joakim Mortensen .......................... 32 
7. Eirik Ahdell ...................................... 30 
8. Eirik Kristiansen .............................. 28 
9. Sondre Ravnanger ......................... 28 
10. Tobias Mortensen Torbal ............... 27 
11. Arne Ånneland............................... 26 
12. Joakim Mortensen ........................ 11 
13. Emma Trapper Pedersen .............. 8

Høstmanøveren - vinnere
2009 Arild Båheim  ...................29/8 
2010 Stein Heggen ...................29/5 
2011 Arne Grøtting ...................29/10 
2012 Stein Heggen ...................29/10 
2013 Sverre Brovoll ..................30/13 
2014 Eirik Ahdell .......................29/20 
2015 Eirik Kristiansen ...............30/11 

Pyramiden - vinnere
2009 Fredrick Bjerke  ................43 
2010 Anne-Lise Holstad ...........46 
2011 Arne Grøtting ...................42 
2012 Magnus Bjerke .................49 
2013 Jenny Aardalen ................53 
2014 Arne Ånneland .................47 
2015 Arild Båheim ....................44

Eirik Kristiansen skjøt fullt og vant Høst-
manøveren på rangering.
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Dugnad på Sørum

Hovedmålet med høstdugnaden på 
Sørum var å bygge nye skivestativer på 
200m og 250m. Sørum skytterlag har bygget 
en bane for løpende elg og da ble de eksis-
terende stativene for lave. 

Dessverre var oppmøtet, som i 
foregående år, noe labert. I tillegg til de nye 
skivestativene fikk dugnadsgjengen ryddet 
unna noe kratt, ryddet i skivebua og fikset 
opp noen skiverammer og -stativer.

Det gjenstår fortsatt å få laget noen nye 
skiverammer før alt er klart for vinterens 
feltskyting.

Kurt Eirik Bekkevold gjør klar motorsaga.

Det er ikke ofte vi har arbeidstegninger for 
konstruksjonene på Sørum, men nå hadde Sverre 
Brovoll gjort et godt forarbeid.
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Godt verktøy er alltid til god hjelp. Skilagsleder Sverre Brovoll er i gang med å sage til stolper til 
skivestativene.

Brorparten av dugnadsgjengen, f.v Henrik Oppen, Sverre Brovoll, Stein Heggen og Eirik Kristiansen. I 
tillegg møtte Anne-Lise Holstad, Kurt Eirik Bekkevold og Tore Johansen.
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Arbeid på banen
Innimellom er det behov for å gjen-

nomføre mer omfattende arbeid enn de faste 
dugnadene. I år har det blitt støpt ny platting 
for skivene på 100m

I løpet av mange år har det gått noen 
skudd inn i vaierne som bærer skivenum-
rene på 200m. De hang så vidt sammen 

enkelte steder og under vårdugnaden ble de 
byttet.

Vi har fått bygget et etterlengtet la-
gerved siden av 15m-banen. Forhåpentligvis 
unngår vi nå å benytte standplassene som 
lagerplass.

Bildet over: Plattingen for 100m skivene er utbedret. Bildet under: vaierne som bærer skivenumrene er 
byttet ut.
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I løpet av høsten har vi fått på plass en etterlenget redskapsbod.

De som har vært innom 200m standplassen i høst har kunnet se at noen har benyttet standplassen som et 
snekkerverksted. Det er Nils Thomas Valand og Sverre Brovoll som har laget og lager skiverammer for 
feltskyting. De skal benyttes under det kommende Viken II feltmesterskapet og siden på Sørum.
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Viken II 15m, Oslo Østre
Årets Viken II-stevne var det åttende 

i rekken, hvis vi teller med det uoffisielle 
stevnet i 2008. Vi holder fortsatt stand som 
eneste arrangør. Det er en fare at stevnet blir 
oppfattet som et rutinearrangement, men 
vi kan igjen si oss godt fornøyde med den 
innsatsen som ble lagt ned i gjennomførin-
gen. 

Avviklingen av finaledagen er meget 
krevende med mange finalelag, kåring av 
mange mestre, spesielle skyteprogram og 
spesielle rangeringsregler. De siste er et 
problem siden stevnestyringsprogrammet 
ikke støtter reglene fullt ut. 

Vi kan nevne at det i løpet av finaleda-
gen blir gitt hele 86 ildkommandoer. Vi har 
imidlertid hatt god kontinuitet i arrangørsta-
ben på denne dagen. Heidi 
Grimstad og Tone Ytterhaug har 
håndtert sekretariatet over flere år. 
Eirik Ahdell har hatt rollen som 
speaker og standplassleder over 
like mange år, med Sverre Brovoll 
som dataansvarlig på standplass. 
Til sammen er det blitt en rutinert 
gjeng som holdt god kontroll på 
alt. 

Det eneste minuset var at vi 
slet med å få oppdatert resultatene 
på nettet under finaledagen, men 
ellers gikk det meste greit og stev-
net ble avsluttet iht. tidsplanen.

Det ble satt ny deltagerrekord 
med 428 skyttere. Vår deltagelse 
var på 36 skyttere, noe færre enn 
i 2014. 

En tidligere mester vant
Sportslig sett har vi hatt 

mange store stunder i dette 
mesterskapet og vi var ikke mer 
beskjedne enn at vi igjen stakk av 
med tittelen i kl. 3-5. Det var en 

tidligere mester som slo til. Nils Thomas Va-
land var neppe helt fornøyd med innsatsen 
på 15m i ukene før stevnet, men dagen før 
stevnet startet skjøt han til seier i stevnet til 
Frogn og Drøbak. Han klarte å ta med seg 
denne godfølelsen inn i Viken-mesterskapet 
og skjøt 248p. Dette ga delt ledelse med to 
andre skyttere. Nils Thomas hadde flest in-
nertiere og fikk skive 1 i siste finalelag. 

«Kongelaget» besto av skyttere med 
248p og 247p. Helge Norberg var en av fem 
skyttere på 247p. Helge hadde flest inner-
tiere av alle, med hele 17, og hadde en god 
utgangsposisjon. Men den godeste Helge 
hadde andre planer. Finaledagen befant han 
seg i maratonløypa i Valencia i Spania, og 
kunne dermed ikke stille. 

Nils Thomas Valand med vinnertrofeene for i kl. 3-5
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Spennende “Kongelag”
Medaljekampen ble avgjort i «Konge-

laget». Nils Thomas tapte 1p på kneserien, 
men holdt fortsatt ledelsen på rangering. 
Kneserien inneholdt også tre innertiere og 
Nils Thomas fikk et så solid forsprang i 
antall innertiere, at det allerede da syntes 
klart at han ville vinne på rangering ved evt. 
poenglikhet til slutt. 

De første enkeltskuddene på stå 
gikk greit og syv skudd ut i finalen hadde 
Nils Thomas en ledelse på 1p. De siste 
enkeltskuddene i en slik finale er tøffe og 
med økende press skjøt Nils Thomas først 
en 9,9 og så en 9,3. Da røk ledelsen. Fra 
siste skive i Kongelaget hadde Marianne 
Stigen (Rælingen) kun tapt 1p. Hun tok over 
ledelsen og var 1p foran Nils Thomas og 
Simon K. Claussen (Høland/Bjørkelangen). 

Etter at siste skudd var skutt og våp-
nene visitert, ble skytterne bedt om å gå inn 
salen for enkeltvisanvisning av siste skudd. 
Før de siste tre fikk anvist var ledelsen på 
344p. Claussen måtte da ha en tier for å ta 
ledelsen. Han fikk anvist 10,0 og klarte det 
med minste mulige margin. Nils Thomas 

ville ta ledelsen med en tier, men han kunne 
fortelle at det hadde «ristet» bra og skud-
det kunne være hva som helst. Etter noen 
sekunders spenning kom dommen – det ble 
10,0. 

Gode skyttere har ofte marginene med 
seg i slike situasjoner og Nils Thomas er 
helt klart i kategorien «god». Nå var det 
kun Stigen som sto i veien for en ny Viken 
II-triumf. Hun hadde 1p ledelse, men klart 
færre innertiere. Dermed ville Nils Thomas 
vinne om det ble nier eller dårligere. Stigen, 
som hadde vist solid finaleskyting, merket 
nok også presset mot slutten, for det ble en 
middels nier. Med det ble hun også passert 
av Claussen. 

Nils Thomas tok dermed sin andre seier 
i dette mesterskapet. Den første kom i 2013. 
Også da vant fra skive 1 i «Kongelaget», og 
det med samme poengsum som i år – 345p. 
Det er tøff kamp i teten i slike mesterskap 
og det er meget imponerende å vinne dette 
stevnet to ganger. Nils Thomas er den andre 
som har klart det. Den første var Siw Anita 
Dramstad (Skiptvet).

Endre Hagelund skjøt godt og ble nr. 8 i kl. 3-5 Edvard Brendsnes skjøt kl. 4-finalen.
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Flere finalister
Finalegrensen gikk på 243p og, i tillegg 

til Nils Thomas og Helge, kvalifiserte 
noen flere av våre seg for fianlen. . Endre 
Hagelund presterte meget gode 246p og 
Kurt Eirik Bekkevold 243p. Endre skjøt en 
meget gode finale på 98p og endte faktisk 
bare 1p bak Nils Thomas. Litt for få in-
nertiere gjorde at han ble rangert til 8. plass, 
men han kunne ta med seg en meget god 
finaleopplevelse. Kurt skjøt en god finale på 
96p og ble nr. 21.

Arne Grøtting tok medalje i V55
Vår V55-gjeng er blitt ganske stor og 

vi hadde med både favoritter og outsidere. 
Det var favorittene som hevdet seg best. 
Arne Grøtting har ofte, eller nær sagt alltid, 
blandet seg inn i teten i dette mesterskapet. 
Han skjøt seg til en 3. plass med 245p, men 
hadde hhv. 1p og 2p opp til skytterne foran 
seg. Stein Heggen var ikke mye dårligere 
og la seg inn på 4. plass med 244p. Stein 
kunne ikke stille i finalen, men Arne var 
klar. Det begynte meget bra. Etter den 
liggende serien hadde Arne knappet inn 1p 
på de to i teten. De første enkeltskuddene 
på kne fløt på samme måte. Åtte skudd 
ut i finalen var Arne kun én innertier bak 
Harald Buer (Spydeberg), som hadde skive 
1 i finalen. Skytteren på skive 2 hadde skutt 
seg ut av tetkampen. Det så lovende ut, men 
enkeltskudd er ikke enkelt, spesielt ikke de 
siste i en finale som denne. Arne mistet fly-
ten og det to siste skuddene gikk ut i nieren. 
Buer tok dermed seieren, mens Arne noterte 
seg for en ny Viken II-medalje. Arne har tatt 
medalje i syv av åtte mesterskap, inkludert 
tre seire.

I tillegg til Arne og Stein, ble det stan-
dardpremie på Anne Grimstad. Hun ble nr. 7 
med 243p.

De andre seniorklassene
Vi hadde noen finaleskyttere i de andre 

seniorklassene. I kl.4 kvalifiserte både Eirik 

Ahdell og Edvard Brendnes seg med hhv. 
242p og 238p. Eirik skjøt finalen innimel-
lom jobben som speaker. Det er naturlig nok 
langt i fra en god oppladning til finaleskyt-
ingen, dermed var det respektabelt at han 
klarte 95p. Edvard skjøt også godt med 94p. 
Vårt ferske medlem Jorunn Ospedal Vall-
estad skjøt 237p og var kun 1p fra finalen.

Vi hadde ingen deltakere i kl. 3. I kl. 2 
ble Bjørn Christian Olsen vår beste med 
238p, mens Bjørnar Sæther skjøt 229p. I 
kl. 1 hadde vi et håp i Joakim Mortensen. 
Han skjøt 245p og kvalifiserte seg til kl. 
1-finalen, men det var mange poeng opp 
til de beste. Finaleskytingen ble noe unna 
normal standard og Joakim ristet på hodet 
under anvisningen, som til slutt viste 95p. 
Det ble 340p og 5. plass.

Øivind Mørk i V73-finalen
Øivind Mørk ble vår beste i V73. Han 

skjøt gode 247p og kvalifiserte seg for fina-
len som nr. 3. Øivind fikk ikke klaff i finalen, 
skjøt 95p, og endte på 4. plass. Oddbjørn 
Nyhagen og Nils Hovde skjøt begge 243p. 

Arne Grøtting tok sin syvende Viken II 15m-
medalje i V55. 
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De hadde lik rangering og plasserte seg på 
delt 10. plass.

Jenny Aardalen nær pallen i kl. J
I ungdomsklassene hadde vi størst 

forhåpninger til Jenny Aardalen, som etter 
mange gode resultater i kl. J, var blant 
favorittene til pallen. Jenny fikk til 25-skud-
den og var en av tre skyttere med 248p. En 
skytter skjøt 249p og i praksis var det disse 
fire som skulle gjøre opp om pallplassene. 

Alle fire skjøt oppskriftsmessig 50p på 
liggendeserien. På første enkeltskudd kne 
skjøt skytteren på skive 1 en nier, mens de 
tre andre skjøt en tier. Dermed var de fire 
første á poeng. Jenny var rangert som nr. 3 
og mye kunne skje. Dessverre måtte Jenny 
ut i nieren på sitt andre skudd og falt med 
det 1p etter de andre. En tier på neste skudd 
førte henne igjen opp på 3. plass, men med 
en påfølgende nier var det tilbake til 4. plass. 

Jenny avsluttet godt med en tier, men 
det ble en nier for mye og hun endte 1p fra 

pallen, på en 4. plass. Uansett var det en 
flott finaleinnsats og 98p.

Ellers i kl. J ble Sondre Ravnanger nr. 
27 med 239p. En skadet hånd, som satte 
store begrensinger for treningen i ukene før 
stevnet, forklarer hvorfor han ikke leverte 
helt som forventet.

Emma T. Pedersen premiert i kl. ER
I kl. ER ble Emma Trapper Pedersen 

vår beste. En meget god avslutning på 100p, 
resulterte i 246p og 24. plass. Avslutningen 
ble spesielt viktig for 24. plass ble grensen 
for standardpremie. Jonas Hofslund skjøt 
244p og ble nr. 37. Ellers skjøt Tobias 
Mortensen Torbal 241p, Dina Elisabeth 
Berntsen 239p og Agnes Torstrup 233p.

Odin Skagmo vår eneste i kl. R
Odin Skagmo var vår eneste represen-

tant i kl. R. Odin noterte seg for 241p, noe 
som ga en 25. plass.

F.v Emma Trapper Pedersen, Sondre Ravnanger og Jenny Aardalen følger spent med på anvisningen av 
Jennys finale. De tre skjøt også på ungdommens samlagslag med gode resultater.



Østre Posten 4-1516

Samlagsskytingen
Vi var godt representert på de ulike 

lagene i samlagsskytingene. På senior- og 
veteranlaget hadde vi med to skyttere, mens 
vi var representert med hele skyttere på un-
gdomslaget. Denne gangen må vi fremheve 
våre kvinnelige representanter.

Anne Grimstad ble tatt ut på veteran-
laget. Dette var hennes debut i lagskyting og 
attpåtil ble hun plassert på siste etappe. Da 
det første sjokket hadde lagt seg, gikk hun 
løs på oppgaven på forbilledlig vis. Hun 
tenkte mye på oppgaven, var tidlig ute med 
å skifte og brukte tiden i garderoben på å 
fokusere på hva hun skulle gjøre. Med det 
holdt hun god kontroll på spenningen. 

Oslos to skyttere på de to liggetappene 
tapte 1p og med Arne Grøttings 97p på 
3. etappe, ble det utgangsposisjon nr. 4 på 
Anne. Oslo var imidlertid likt på poeng med 
nr. 2 og 3, mens det var 2p opp til lederen. 

Annes forberedelser resulterte i en 

meget god gjennomføring. Hun tapte kun 
1p på de fem kneskuddene. Liggskuddene 
satt tett samlet, omtrent hull i hull, dessverre 
var samlingen noe skjev og tre av skuddene 
gled så vidt ut i nieren. Anne irriterte seg 
fryktelig over det, for hun hadde vurdert å 
justere et knepp i siden før liggskuddene - 
da hadde det blitt 50p på ligg. Den irritas-
jonen tror vi vil sitte i lenge, for med 50p på 
ligg hadde faktisk Oslo vunnet. 

Vi velger å fokusere på at Anne angrep 
oppgaven, og gjennomførte skytingen, på en 
meget flott måte. Det var imponerende med 
tanke på at dette var hennes første lagskyt-
ing noensinne. Hvis du havner i samme 
situasjon, kan du like godt spørre Anne om 
råd, som en mer merittert skytter! 

På ungdomslaget var 1. etappe tildelt 
Emma Trapper Pedersen. Hun debuterte 
som samlagsskytter. Emma tok oppgaven 
som en fin utfordring og taklet presset 
meget godt. Det ble flotte 99p og etterpå var 

F.v Heidi Grimstad, Beret Mørk, Anne Grimstad, Øivind Mørk og Arne Grøtting følger med på anvis-
ningen av samlagsskytingen.
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T.v Sverre Brovoll opererer dataanlegget på standplass, men Eirik Ahdell utfører speaker- og stand-
plasslederjobben.

hun irritert over at hun ikke klarte å holde 
fokus gjennom hele serien. Hun mente 
at hun burde ha klart å unngå den hårfine 
nieren som kom på det siste skuddet. En 
flott debut som samlagsskytter, og vi blir 
ikke overrasket om hun er på laget neste 
gang det er samlagsskyting.

Jenny Aardalen skjøt ankeretappen for 
ungdommen. Hun har vært fast inventar 
over tid, men alderen «tynger», og dette var 
hennes siste skyting på ungdomslaget. Neste 
år er hun senior. Jenny satte et flott punktum 
med å skyte 99p, og det vare bare Østfolds 
juniorer som skjøt bedre.

Sondre Ravnanger skjøt 3. etappe og 
gjorde det bra med 97p. Ungdomslaget ble 
nr. 5, med 3p opp til laget foran.

På seniorlaget hadde vi med Endre 
Hagelund og Nils Thomas Valand. De var 
satt opp på de to første etappene. Begge 
gjorde sine saker bra med å skyte 97p og 
holdt Oslo inne i tetkampen, på en tredje-
plass.  Dessverre hadde ikke Oslos to øvrige 
skyttere dagen og vi røk ut av tetkampen et-
ter 92p på 3. etappe. Til slutt ble det 4. plass.

Oppsummert
Våre 36 skyttere tok 3 medaljer, 12 

standardpremier og 10 finaleplasser. Det er 
ganske likt fjorårets 2 medaljer, 13 standard-
premier og 8 finaleplasser. Med kl. 3-5-mes-
teren i tillegg, kan vi med stolthet si at dette 
var et meget godt mesterskap for oss.
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Mesterskap
Kl. 3-5 1. Nils Thomas Valand......345 16* Gylt 
 8. Endre Hagelund ...........344 9*  
 21. Kurt Eirik Bekkevold ...339 9*  
 26. Eirik Ahdell ..................337 10*  
 38. Edvard Brendnes ........332 9* 
V55 2. Arne Grøtting ................343 11* Sølv
Kl. 4 5. Eirik Ahdell ....................337 10* 
 8. Edvard Brendnes ..........332 9*
Kl. 1 5. Joakim Mortensen ........340 10*
J 4. Jenny Aardalen .............346 15*
V73 4. Øivind Mørk ..................342 10*
Kvalifisert – ikke møtt: 
V55: Stein Heggen

Hovedskyting
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand .........248 12*  Std.pr 
 4. Helge Norberg .................247 17*  Std.pr 
 11. Endre Hagelund .............246 8*  Std.pr 
 26. Kurt Eirik Bekkevold .......243 8*  
 31. Lars Bugge ....................242 9*  
 50. Fredrick Bjerke ...............240 7*  
 59. Per Arve Strømstad........239 6*  
 60. Bjarne Muri ....................239 5*  
 61. Tore Johansen ...............239 3*  
 66. Morten Musiol ................238 5*  
 71. Sverre Brovoll ................234 7*  
 75. Marianne Berger ............230 7* 
Kl. 4 5. Eirik Ahdell .......................242 7* Std.pr 
 12. Edvard Brendnes ...........238 9* Std.pr 
 17. Jorunn Osp. Vallestad ....237 5* 
Kl. 2 22. Bjørn Christian Olsen .....238 5* 
 31. Bjørnar Sæther ..............229 3*
Kl. 1 7. Joakim Mortensen ...........245 9* Std.pr
V55 3. Arne Grøtting ...................245 6* Std.pr 
 4. Stein Heggen ...................244 10* Std.pr 
 7. Anne Sofie Grimstad ........243 7* Std.pr 
 12. Arne Ånneland ...............241 6*  
 17. Arild Båheim ...................240 4*  
 24. Anne-Lise H. Holstad .....227 3* 
R 25. Odin Skagmo .................241 9*
ER 24. Emma Tr. Pedersen .......246 5* Std.pr 

 37. Jonas Hofslund ..............244 6*  
 50. Tobias Mort. Torbal .........241 5*  
 58. Dina Elisab. Berntsen ....239 4*  
 65. Agnes Torstrup ...............233 2* 
J 3. Jenny Aardalen ................248 12*  Std.pr 
 27. Sondre Ravnanger .........239 10* 
V73 3. Øivind Mørk .....................247 10*  Std.pr 
 10. Oddbjørn Nyhagen ........243 7*  
 10. Nils Hovde .....................243 7* 

Samlagsskyting

Kl. 3-5  4. Oslo .....................382 (12*) 
Nils Thomas Valand 97, Endre Hagelund 97, 
Tobias Lillekvelland (Nordstrand) 92 og Helene 
Lillekvelland (Nordstrand) 96.

Veteran  3. Oslo  ....................392 (13*) 
Arvid Meek (Skarpskytten - V65) 100, Birk Jan 
Oftedal (Østre Bærum - V65) 99, Arne Grøtting 
(V55) 97 og Anne Sofie Grimstad (V55) 96.

Ungdom 5. Oslo .....................391 (13*)  
Emma Trapper Pedersen (ER) 99, Endre Olstad 
(Østre Bærum - ER) 96, Sondre Ravnanger (J) 
97 og Jenny Aardalen (J) 99.

Øivind Mørk var i V73-finalen.
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Stevnehelg i Oslo
Stevnehelgen i Osloområdet første helg 

i desember blir bare større og større. Alle 
stevnene i området satte deltagerrekord.  
Nordstrands Oslo Open er naturlig nok 
størst med 967 deltagere.

Østrestevnet
Vårt stevne hadde ca. 890 påmeldte 

og vi endte med 782 deltagere. Det ga en 
frafallsprosent på ca. 12%, noe som ligger 
innenfor det som kan regnes som vanlig. 
Det var en klar ny deltagerrekord, opp 
fra fjorårets 654. Med de 429 skytterne 
på Viken II 15m, har vi hatt 1211 skyttere 
innom Østre i løpet av noen få uker. Vi 
kan med god samvittighet si at vi gir gode 
bidrag til stevneaktiviteten i DFS. Vi kan 
også si oss meget godt fornøyd med gjen-
nomføringen av Østrestevnet, fra forbere-
delsene før stevnet til alle resultatene var 
lagt ut på MittDFS, kort tid etter at stevnets 

slutt. Det meste gled godt, det var kun noe 
datatrøbbel som forstyrret ørlite. Det gikk 
på at påmeldingsprogrammet måtte restartes 
flere ganger, noen skiveheiser måtte styres 
manuelt innimellom og feilinnstilt trekk av 
gummibåndene, men rutinerte stevnefunk-
sjonærer ordnet opp i dette med stor ro.

John Olav Ågotnes (Sartor) vant kl. 
3-5 med 349p og 23 innertiere. Simon K. 
Claussen (Høland/Bjørkelangen) ble nr. 2 
med 349p og 20 innertiere. Halvor Thrane 
Svendsen (Rælingen), som vant i fjor med 
350p, ble nr. 3 med 349p med 16 innertiere. 

Vi hadde med 38 deltagere. Kurt Eirik 
Bekkevold ble vår beste i kl. 3-5 med meget 
gode 347p og 9. plass. Laginnsatsen var 
god, både Endre Hagelund og Nils Thomas 
Valand skjøt 346p og ble hhv. nr. 11 og 12. 
Henrik Oppen satte en flott ny pers på 344p. 
Det sier en del om nivået når det resultatet 
ga 54. plass. Lars Bugge skjøt 343p og ble 
nr. 69. Arild Båheim ble vår beste i V55 

Emma Trapper Pedersen skjøt 345p og ble vår 
beste i ER i Østrestevnet. Henrik Oppen satte ny pers under Østrestevnet.
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med 344p og 9. plass. Christian Ytterhaug 
Sæther tok 8. plass i kl. 2 med 341p.

På ungdomssiden hadde vi flest delt-
agere i kl. ER. Emma Trapper Pedersen ble 
vår beste med 345p. Det ga 56. plass, så 
nivået var også høyt blant ungdommene. 
Stian Stafsberg Klyve ble nr. 61 med 344p. 
I kl. J ble Jenny Aardalen nr. 15 med 347p. 
Bjørn Eric Olsen ble nr. 55 i kl. R med 
332p. I kl. aspirant hadde vi med to skyttere. 
Amalie Mortensen Torbal skjøt 241p og Si-
men Sanne 188p, etter noen skudd for lite.

Oslo Open
Vi hadde med 26 skyttere. Beste plas-

sering fikk Christian Ytterhaug Sæther, som 
overrasket både seg selv og andre med å 
skyte 247p i kl. 2. Det ga en flott 3. plass og 
han var 1p fra seieren. Kurt Eirik Bekkevold 
ble igjen vår beste i kl. 3-5. Han skjøt 245p 
og ble nr. 38. Nils Thomas Valand skjøt 
også 245p og ble nr. 39. Helge Norberg 
skjøt 244p

I V55 ble Arne Grøtting vår beste med 
246p og delt 10. plass. Jenny Aardalen skjøt 
gode 248p i kl. J og ble nr. 11. I kl. ER fikk 
Jonas Hofslund god klaff med 247p. Tøff 
konkurranse gjorde at det ble 63. plass, 
men det var ikke langt opp. Stian Stafsberg 
Klyve skjøt 245p og ble nr. 97. Emma Trap-
per Pedersen skjøt 244p. I kl. R ble Odin 
Skagmo nr. 84 med 238p.

Norma Open
Høland/Bjørkelangen og Team Kisen 

sto bak et 50m stevne i Alfhallen. Det stev-
net hadde 762 deltagere og vi stilte med 15 
skyttere. Helge Norberg imponerte i kl. 3-5 
og skjøt seg til den avsluttende finalen med 
249p og 4. plass etter den innledende 25-
skudden. Endre Hagelund skjøt 245p og ble 
nr. 52. Finalen ble skutt som enkeltskudd 
hvor desimalene telte. Helge fikk en tung 
start med en syver og han klarte ikke å hente 
seg inn, selv om avslutningen ble god med 
47p på de siste fem skuddene. Dermed ble 

Jonas Hofslund skjøt 247p i Oslo Open og 248p i 
Norma Open i kl. ER: 

Stian Stafsberg Klyve skjøt 248p og ble vår beste 
ER i Askerstavnet.
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Det  er endel forberedelser før et stevne, f.eks klargjøring av skivene. Her er f.v Dina E. Berntsen, Jonas 
Hofslund, Agnes Torstruo og Sverre Brovoll i gang med å rulle opp gummibånd.

det siste og 10. plass i finale, men i en slik 
stor konkurranse er det en stor prestasjon å 
kvalifisere seg til finalen.

Stevnet har også en knefinale for 
klassene med kun ligg og kne i programmet, 
det vil si en samlet finale med kl. J, kl. 2 og 
V55. Stein Heggen kvalifiserte seg til den 
finalen med å ta en flott 2. plass i V55 med 
249p. Stein åpnet finalen fra med to tiere, 
men så kom det noen niere og han endte på 
101,3p. Det ga 6. plass. Vi hadde med en i 
kl. ER. Det var Jonas Hofslund som skjøt 
meget gode 248p og ble nr. 39. I kl. J ble 
Jenny Aardalen nr. 34 med 346p og Sondre 
Ravnanger nr. 50 med 244p.

Askerstevnet
Asker arrangerer det fjerde store stevnet 

denne helgen. De hadde 454 deltagere, 
hvorav 17 var våre. Nils Thomas Valand ble 
vår beste i kl. 3-5 med 246p og 12. plass. 

Arne Grøtting ble nr. 3 i V55 med 247p 
og han var 7 innertiere fra seieren. Joakim 
Mortensen ble nr. 4 i kl. 1 med 244p. Våre 
to juniorer skjøt gode med 248p på Jenny 
Aardalen og 247p på Sondre Ravnanger. De 
ble hhv. nr. 10 og 15. I kl. ER var det Stian 
Stafsberg Klyve som denne gang ble vår 
beste. Det gjorde han med å skyte meget 
gode 248p og bli nr. 27. Både Jonas Hofs-
lund og Emma Trapper Pedersen skjøt 246p. 
Odin Skagmo skjøt 242p og ble nr. 29 i kl. R

Andre stevner
Det ble også arrangert noen mindre 

stevner hos Riflen/Skoger, Skiptvet og Moss 
og Våler. Vi hadde kun med en deltager på 
alle tre stevnene. Hos Riflen/Skoger ble 
Edvard Brendnes nr. 49 i kl. 3-5 med 331p. I 
Skiptvet vant Arne Grøtting V55 med 247p. 
Nils Thomas Valand skjøt 240p ble nr. 33 i 
kl. 3-5 i Moss og Våler.
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Bolledugnad på Ammerud
Høsten har blitt en travel tid for 

medlemmene i Oslo Østre. På under en 
måned arrangerer vi to store innendørsste-
vner - Viken II og Østrestevnet. Til sammen 
deltar over 1200 skyttere på disse stevnene 
og da trengs det mye bakverk til kafeteriaen 
på Østre. 

Eirik Ahdell er til daglig lærer på Am-
merud skole, og hadde fått låne skolekjøk-
kenet slik at en gjeng fra Østre kunne sette 
i gang med storstilt produksjon av kanel-
snurrer. I tillegg til Eirik demonstrerte Tone 

Ytterhaug, Heidi Grimstad, Nils Thomas 
Valand, Helge Norberg, Arne Ånneland og 
Sverre Brovoll effektiv baking. 

I løpet av noen kveldstimer sørget de 
for at flere hundre boller var trygt plassert i 
fryserne på Østre. Nå er dette en noe egen-
rådig gjeng. Tross klare instruksjoner fra 
Eirik, insisterte hver enkelt å følge sine egne 
preferanser på størrelse og antall snurrer. At 
det er ekte hjemmebakst som serveres på 
Østre skal derfor ingen være i tvil om.

Eirk Ahdell og Arne Ånneland i konsentrert arbeid. Eirik pisker krem mens Arne viser godt håndlag 
med kjevlen.

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

 Vi oppfordrer deg til å støtte oss i OSLO ØSTRE SKYTTERLAG!
Den enkleste måten å støtte oss på er å sende en SMS: 
GRASROTANDELEN 979252668 til 2020 (tjenesten er gratis).
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Vinterens portrett - Joakim Mortensen

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Jeg hadde akkurat fylt 12 år når jeg skjøt 
mitt første stevne. Det var på Losby

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre skytterlag?
Det var gjennom skolekamerater av Tobias. 
De startet og etter hvert fikk Tobias lyst til 
å prøve. Jeg gikk da inn på hjemmesiden til 
Østre og tok en telefon til I [Eirik Ahdell].

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Tja si det, 1500-2000 tenker jeg er innafor.

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Har vel ikke akkurat drømt om det, men det 
hadde vært kult da.

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Rollag/Veggli og Leikanger deler førsteplas-
sen.

Har du drevet, eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Drev med fotball en gang for lenge siden, 
men ikke noe annet i dag.

Hva slags musikk hører du på?
Sluker alt, bortsett fra jazz da:)

Hva er din favoritt mat?
Kjøtt er tingen, en god biff er bra.

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
HMMM, her kjenner jeg det er muligheter 
for å snuble....  Det må vel nesten bli kona 
og barna det.

Hva er ditt beste LS-minne?
Mitt beste - og eneste foreløpig - er fra 
Lesja. Turen inn på standplass når jeg skulle 
skyte - det kilte litt da.

Joakim Mortensen kom til Østre da barna 
hans, Amalie og Tobias, begynte å skyte.

Det tok ikke veldig lang tid for blåste støv 
av gamle skyteferdigheter. Etter mange års fravær 
fra sporten begynte han i kl. 1, og etter kun kort 
tid kom resultatene. Han har vært samlagets klart 
beste skytter i klassen. I tillegg til flere klassemed-
aljer fra samlagsstevnene, har han vunnet mange 
åpne stevner. 

Han sto for våre beste plasseringer under årets 
landsskytterstevnet med 4. plass på felten, 7. plass 
på banen. I kampen om plass-sifferpokalen sam-
menlagt, ble det en flott 3. plass.

Joakim har også engasjert seg i ungdomsar-
beidet og under årets generalforsamling ble han 
valgt inn som medlem i ungdomsutvalget.
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Protokoll
Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag, 

Hovedlaget og Skilaget, 05.11.2015

Åpning
Lagets 128. ordinære Generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler.
Styreleder Eirik Ahdell åpnet Generalforsamlingen, 34 stemmeberettigede medlemmer 
hadde møtt frem.

Godkjenning av innkalling og agenda
Det var ingen bemerkning til innkalling og forslag til agenda. 
Bekjentgjøring og innkalling til Generalforsamling var gjort i henhold til lagets lover og 
møtet ble satt kl. 19.05.

Valg av representanter til å undertegne protokollen
Hans O. Kveli og Arne Grøtting ble valgt til å undertegne protokollen.

Agenda
1. Årsberetning
2. Regnskap 2015
3. Medlemskontingent 
4. Forslag fra styret: Subsidiering av stevnedeltagelse.
5. Budsjett 2016
6. Valg 

1. Årsberetning
Sekretær Tore Johansen, leste opp årsberetningen. Tekst om lagets økonomi og forutset-
ning for videre drift legges til.  Med dette og noen andre bemerkninger ble årsberetningen 
godkjent.

2. Regnskap
Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2015. 
Driftsregnskapet viser et underskudd før avskrivninger og finansposter på kr. 184 367,- og et 
årsunderskudd på kr. 288 031,-.
Revisor Knut Hollund leste opp revisjonsberetningen, og anbefalte regnskapet godkjent.
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2015 ved akklamasjon
 
3. Medlemskontingent
Styrets forslag:
Medlemskontingenten forblir uendret.
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag
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4. Subsidiering av stevnedeltagelse
Styrets forslag:
Oslo Østre skytterlag har god økonomi, samtidig som de økonomiske framtidsutsiktene er 
gode. Styret har over tid lagt opp til en relativt nøktern linje mtp. bidrag til enkeltskyttere. 
Budsjettene for sportslig satsing og ungdomsutvalg, har hatt en sosial profil og har fokusert 
på felleskapet. Drift og vedlikehold av elektronikk og anleggsmasse har vært prioritert. 
Styret ønsker å åpne opp for en ordning med aktivitetsstyrt støtte til enkeltskyttere. Dette er 
bl.a. ment som en spore til økt aktivitet. Det etableres et budsjett for dette i kommende års 
regnskap. Basert på aktiviteten gjennom 2015-sesongen vil antatt kostnadsramme for 2016-
sesongen være ca. kr. 180.000. 
Styrets konkrete forslag er en økonomisk ytelse på 

• kr. 100,-/stevne for åpne stevner utendørs (felt + bane) for kl. 1-5, V55, Å, AG3, 
V65, V73     
• kr. 50,-/stevne for åpne stevner utendørs (felt + bane) for klassene ASP, R, ER og J. 
• Laget betaler forhåndspåmeldingen for Viken II (felt + bane) og Landsskytterstevnet.
Det differensieres mellom klassene pga. forskjell i påmeldingsavgift, samt det faktum at 
ungdommen også har sponset ammunisjon. 
Det er åpne stevner som fremkommer i MittDFS som legges til grunn for utbetaling av 
støtte. Utbetaling av støtte skjer sammen med utbetaling av pengepremier, cupbidrag mv., 
ila oktober gjeldende år. 
Det forutsettes at skyttere som mottar støtte, bidrar i gjennomføringen av lagets stevner, 
dugnader mm. Hvor mye man må bidra ses i sammenheng med antall stevner laget arrang-
erer, lagets aktivitet generelt osv. Styret formidler dette tydelig til medlemmene. Styret vil 
kunne frata enkeltskyttere støtte med begrunnelse i manglende bidrag ifbm. ovennevnte.
Ordningen gjøres gjeldende for ett år av gangen og vil evalueres av nyvalgt styre hvert år. 
Evaluering vil skje i desember eller januar, med kommunikasjon vedrørende vedtak ut til 
skytterne tidlig i feltsesongen. 

Forslag til vedtak:
Styrets forslag vedtas uten endringer. 
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag, med det tillegg at laget ikke uten videre 
dekker påmelding til LS ved manglende oppmøte.

5. Budsjett 2016
Kasserer Lars Bugge presenterte styrets forslag til budsjett for 2016. 
Forslaget budsjetterer med et underskudd på kr. 1 258 000,00 og med en negativ kontant-
strøm på kr. 708 000,00. Av ekstraordinære poster er det budsjettert med kr. 500 000,00 til 
fullføring av lagerbygg. 
Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til budsjett ved akklamasjon. 

6. Valg
På vegne av valgkomiteen presenterte Morten Musiol valgkomiteens innstilling og ledet 
gjennomføringen av valget. Generalforsamlingen støttet valgkomiteens innstilling, og samt-
lige ble valgt inn ved akklamasjon. Resultatet av valget ble som følger:



Østre Posten 4-1526

Styreleder: Eirik Ahdell   Gjenvalg 
Nestleder: Morten Musiol  Ny – velges for 2 år 
Kasserer: Lars Bugge   Gjenvalg 
Sekretær: Tore Johansen   Ikke på valg 
Styremedlem: Per Arve Strømstad Ikke på valg 
Leder ungdomsutvalg: Heidi-Iren O. Grimstad Gjenvalg 
Leder skilaget: Sverre Brovoll  Gjenvalg
1. vararepresentant Nils Thomas Valand Gjenvalg  
2. vararepresentant Vegard Ånneland  Gjenvalg  
3. vararepresentant Bjørnar Sæther  Gjenvalg  
Medlemmer ungdomsutvalg: Morten Musiol  Gjenvalg 
  Bjørnar Sæther  Gjenvalg  
  Joakim Mortensen Ny 
  Kjetil Jansen  Ny 
Utvalgsmedlemmer skilaget: Arne Grøtting  Gjenvalg 
  Kurt Eirik Bekkevold Gjenvalg 
  Eirik Kristiansen  Ny 
Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen  Gjenvalg
Revisorer: Knut Hollund  Ny 
  Nils Hovde  Ny 
Vararevisor: Bjørnar Sæther  Ny
Redaksjonskomité: Tore Johansen  Gjenvalg 
   Sverre Brovoll  Gjenvalg
Valgkomité: Kjetil Jansen  Gjenvalg 
  Bjarne Muri  Gjenvalg 
  Joakim Mortensen Ny
Ordenskollegium: Styreleder  Ikke på valg, styreleder 
  Finn Amundsen  Ikke på valg, æresmedlem 
  Per Jorsett   Ikke på valg, æresmedlem 
  Magne Landrø   Ikke på valg, æresmedlem 
  Øivind Mørk   Ikke på valg, æresmedlem 
  Arne Grøtting  Gjenvalg  
  Stein Heggen  Gjenvalg
Ombudsmenn: Utpekes av styret

Avslutning
Styreleder Eirik Ahdell takket for oppmøtet og hevet møtet kl. 21:33.

Tore Johansen Arne Grøtting  Hans O. Kveli
Referent
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Konstituerende styremøte
Konstituerende styremøte ble holdt på 

Østre fredag 27. november. Det ble innledet 
med et kort styremøte før resten av kvelden 
ble benyttet til sosialt samvær mellom det 
påtroppende og avtroppende styre, samt 
innbudte gjester. Det har etterhvert blitt 
tradisjon at Arne Ånneland disker opp med 
hjortegryte til middagen, så også i år. Arne 
skuffet ikke med sine kokkekunster, og vi 
ser gjerne at tradisjonen fortsetter… lenge.. 

Under middagen benyttet styreleder 
Eirik Ahdell anledningen til å takke avtrop-
pende nestleder Helge Norberg for innsatsen. 
Helge ble, i den forbindelse, overrakt en 
liten oppmerksomhet.  En liten oppmerk-
somhet ble også viet Arne Ånneland for å 
stelt i stand middagen, mens Morten Musiol 
ble ønsket velkommen som ny nestleder. 
Som seg hør og bør ble kvelden avsluttet 
med pokerspill. Helge Norberg gledet 

spillerne med å servere hjemmebrygget øl 
fra fat, og stemningen var dermed sikret 
utover i de små timer.

Samlagets ombudsmøte
Ombudsmøte ble i år igjen avholdt 

på Årvoll. Eirik Ahdell, Marianne Berger, 
Sverre Brovoll, Heidi Grimstad, Vegard 
Ånneland  og Nils Thomas Valand stilte som 
ombud for Oslo Østre. Møtet ble kyndig 
ledet av samlagsleder Helge Lillekvelland, 
som sørget for en rask og grei avvikling. 

I årsberetningen ble de viktigste 
sportslige prestasjonene gjennomgått, 
samt generelle medlemstall og status for 
skytebaner i samlaget. Under siste punkt 
ble det informert om dårlige nyheter for 
Nordstrands baneanlegg på Åsland. Det nye 
bystyret fjernet prosjektet fra budsjettet. Det 
fryktes at vi må vente helt til neste valg, om 
fire år, før prosjektet blir prioritert igjen. 

Regnskapet viste et lite underskudd. 
Det ble budsjettert med et større underskudd 

til neste år, hovedsakelig på grunn av ekstra 
utgifter til hovedstadsstevnet, som til neste 
år avholdes i Lahti. 

Før kaffepausen informerte stevneleder 
Nils Thomas Valand om planene for Viken 
II-felt, som samlaget skal arrangere i 2016. 
Han kunne fortelle at et godt terreng for 
stevnet var avklart med grunneierne i 
områdene rundt Lørenfallet, og at forbere-
delsene ellers er godt i gang. Det ble under-
streket at stevnet krever full mobilisering fra 
alle lag i samlaget. Et mannskap på 50-60 
personer trengs for å gjennomføre et godt 
Viken II-stevne.

Under kaffepausen benyttet Helge 
Lillekvelland anledningen til trekke frem 
og hedre noen skyttere for gode sportslige 
prestasjoner gjennom skytteråret. Følgende 

Helge Norberg fikk en oppmerksomhet for sin 
innsats i styret.
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Helge Lillekvelland (tv) gratulerer Kurt Eirk Bekkevold med tildelingen av Oslo skyttersamlags fortjen-
estemedalje.

Østre-skyttere ble hedret: Kurt Eirik Bek-
kevold for å ha kvalifisert seg til Stang-
finalen på LS. Stein Heggen for å vinne 
Viken II bane i klasse V55. Marianne Berger 
for å bli beste dame på Viken II 15m, samt 
Samlagets beste skytter på bane under LS. 
Nils Thomas Valand og Sverre Brovoll fikk 
blomster for å ha vært med på Oslos vin-
nerlag under ØM-feltskyting (Tore Johansen 
var også med på dette laget, men var ikke 
tilstede på Ombudsmøtet). 

Etter å ha delt ut oppmerksomheter for 
sportslige prestasjoner ble Kurt Eirik Bek-
kevold kalt frem på nytt. Denne gangen for 
å bli tildelt Samlagets Fortjenestemedalje. 
Som begrunnelse ble Kurt Eiriks iherdige 
innsats gjennom mange år for å fremme 
Stang- og felthurtigskytingen, trukket frem. 
Bl.a. er Kurt initiativtager til Norgescupen i 
hurtigøvelsene, og har også startet Hurtig-
cupen for å øke tilbudet lokalt. Kurt er en 

sjeldent engasjert og initiativrik person som 
også i sin tid var initiativtager bak det som 
er blitt til landets nest største skytterstevne, 
nemlig Oslo Open. Også Nordstrands Gun-
stein Lauvrak ble tildelt fortjenestemedaljen 
på samme møte. 

Etter pausen ble det avholdt valg. Valg-
komiteens forslag ble raskt klappet gjennom. 
Følgende verv ble besatt av Østre-skyttere.

.
Medlem av samlagsstyret:  • 

Arne Ånneland (var ikke på valg)
Leder ungdomsutvalget:  • 

Morten Musiol (gjenvalg)
Varamedlem til styret: • 

Bjarne Muri (gjenvalg)
Revisor:  • 

Tore Johansen (gjenvalg)
Medlem valgkomite:  • 

Tore Johansen (var ikke på valg)  
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Medaljeoversikt
Nedenfor kommer medaljeoversikten 

for årets sesong. Det er fare for at en og 
annen medalje er glemt. Spesielt gjelder 
det Joakim Mortensen som skyter i klasse 
1. Han har vunnet mange stevner, men ar-
rangørene har ulik praksis når det gjelder 
utdeling av medaljer i klassen. Det er 
sannsynlig at vi ikke har fått med oss alle.

For 15m-stevnene regnes perioden 
oktober 2014 til mars 2015. Medaljene 
i oversikten nedenfor summerer seg opp 

til hele 185. Det er likevel en nedgang fra 
fjorårets 197. Antall medaljer fra mesterskap 
har imidlertid godt opp, fra fjorårets 48, til 
54 denne sesongen. Vi har en liten økning i 
antall medaljevinnere. Medaljene ble fordelt 
på 30 skyttere mot 28 i fjor.Arne Grøtting 
beste medaljesanker, faktisk for åttende 
gang de siste ni årene. Han sikret seg 39 
medaljer. Nærmest fulgte Nils Thomas Va-
land med 22 medaljer og Joakim Mortensen 
med 18.

Klasse 3-5
Magnus Bjerke
1. gylt….. .......Viken II 15m, Oslo Østre
1. gylt….. .......Oslo Open 2014, Nordstrand 
2. sølv ...........Askerstevnet 15m, Asker
2. sølv ...........15m, Degernes
2. sølv ...........Andebustevnet  inne, Andebu
Marianne Berger
1. gylt….. .......SM 15m, Oslo Østre
Helge Norberg
2. sølv ...........SM 15m, Oslo Østre
2. sølv ...........Midtukestevne, Rakkestad
2. sølv ...........Trippelstevne 15m, Kongsberg
2. sølv ...........Vinterstevnet 15m, Skiptvet
Eirik Ahdell
3. sølv ...........SM 15m, Oslo Østre 
Nils Thomas Valand
1. gylt ............Februarstevnet, Frogn og Drøbak
1. gylt ............Halden stevnet, Halden
1. gylt ............November stevnet, Rakkestad
2. sølv ...........15m, Råde
2. sølv ...........Førjulsstevne, Søndre Modum

2. sølv ...........Førjulstreffen, Åsnes
2. sølv ...........Midtukestevne, Sarpsborg
2. sølv ...........Novemberstevnet, Aas
3. bronse ......Midtuke Stevne, Rakkestad
3. sølv ...........Februarstevnet, Aas
3. sølv ...........Romjulstevnet, Gjesdal
3. sølv ...........Trippelstevne 15m, Kongsberg
Jens-Kristian Larsen
1. gylt ............Andebustevnet, Andebu
1. gylt ............Førjulstreffen, Åsnes
1. gylt ............Novemberstevnet, Lismarken
2. sølv ...........15m, Nordre Land
2. sølv ...........Førjulsstevne, Nordskogbygda
3. bronse ......Nøtterøstevnet 15m, Nøtterø
3. sølv ...........15m, Søndre Land
Kurt Eirik Bekkevold
1. gylt ............Råvannstreffen, Øvre Målselv
Endre Hagelund
2. sølv ...........Førjulstreffen, Moss og Våler
2. sølv ...........Romjulstevnet, Gjesdal
Bjarne Muri
3. bronse ......Novemberstevnet, Frogn og Dr.

15m - stevner 
15m-sesongen ga 67 medaljer, hvorav 

15 i mesterskap. Medaljene fordelte seg på 
20 skyttere, opp fra fjorårets 18. Dette er en 
del færre enn forrige sesongs 84 medaljer, 

men antall mesterskapsmedaljer gikk opp 
med én. Arne Grøtting tok flest medaljer 
med sine 16. Nils Thomas Valand var nærm-
est med sine 12. 
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Klasse 4
Endre Hagelund
1. klasse ........Viken II 15m, Oslo Østre

Klasse 3
Edvard Brendnes
1. klasse ........Sandestevnet 15m, Sande

Klasse 2
Christian Ytterhaug Sæther
1. sølv ...........SM 15m, Oslo Østre
1. sølv ...........Askerstevnet 15m, Asker

Klasse 1
Joakim Mortensen
1. klasse ........SM 15m, Oslo Østre
1. klasse ........Midtukestevne 15m, Råde

Klasse V55
Arne Grøtting
1. gylt ............Viken II 15m, Oslo Østre
1. sølv ...........SM 15m, Oslo Østre
1. sølv ...........15m, Råde
1. sølv ...........Førjulsstevne, Søndre Modum
1. sølv ...........Midtukestevne 15m, Råde
1. sølv ...........Novemberstevnet 15 m, Løiten
1. sølv ...........Novemberstevnet, Aas
1. sølv ...........Novemberstevnet, Frogn og Dr.
1. sølv ...........Novemberstevnet, Tyristrand
1. sølv ...........Novemberstevnet, Ådal
1. sølv ...........Otto Flågans minnestevne, Sigdal
1. sølv ...........Raufoss-stevnet 15m, Vestre Toten

1. sølv ...........Høststevne, Riflen/Skoger
1. sølv ...........Sandestevnet 15m, Sande
1. sølv ...........Semstevnet 15m , Sem
1. sølv ...........Trippelstevne 15m, Flesberg
Stein Heggen
1. sølv ...........Novemberstevnet, Fredrikstad

Klasse R
Bjørn Eric Olsen
1. Nammo .....SM 15m, Oslo Østre
Odin Skagmo
2. ungdoms ...SM 15m, Oslo Østre

Klasse ER
Stian Stafsberg Klyve
3. ungdoms ...SM 15m, Oslo Østre

Klasse J
Jenny Aardalen
1. Nammo .....SM 15m, Oslo Østre
1. gylt ............15m, Gjerdrum
2. sølv ...........Halden stevnet, Halden
2. sølv ...........Romjulstreffen, Lismarken
Sondre Ravnanger
2. ungdoms ...SM 15m, Oslo Østre
1. bronse .......Ungdomsstevnet, Moss og Våler

Klasse V73
Nils Hovde
1. sølv ...........SM 15m, Oslo Østre

Jenny tok flere medaljer både på 15m og banen 
i kl. J

Nils Hovde har gått over til V73 og vant på første 
forsøk, som var SM 15m.
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Feltstevner 
Forrige sesong ga 18 medaljer og 15 

kom i mesterskap. Årets sesong ga bedre ut-
telling med 24 medaljer og hele 18 i mester-
skap. LS-innsatsen bidro godt til dette med 
fem medaljer/stjerner. Vi må helt tilbake til 
LS i 1967 for å finne samme gode fangst.

Medaljefordelingen ble lik fjorårets, da 
13 skyttere tok minst én medalje. 

Beste medaljeplukker tok tre med-
aljer og den statusen deles mellom Joakim 
Mortensen, Lars Bugge, Nils Thomas 
Valand og Sverre Brovoll.

Klasse V55, 2-5
Eirik Kristiansen
37. medalje ...LS 2015, Lesja
Sverre Brovoll
60. stjerne…..LS 2015, Lesja
3. stjerne….. .Viken II felt, Spydeberg
1. gylt….. .......Østlandsk Feltrally, Nannestad
Lars Bugge
60. stjerne…..LS 2015, Lesja
5. stjerne….. .Viken II felt, Spydeberg
1. gylt….. .......HV-cup, Søndre Odalen
Bjarne Muri
60. stjerne…..LS 2015, Lesja
2. sølv….. .....SM felt, Skiptvet
Helge Norberg
83. medalje ...LS 2015, Lesja
Nils Thomas Valand
9. stjerne .......Viken II felt, Spydeberg
3. sølv ...........SM felt, Skiptvet
3. bronse ......Østlandsk Feltrally, Nannestad
Tore Johansen
10. medalje ...Viken II felt, Spydeberg
2. sølv ...........Østlandsk Feltrally, Nannestad

Klasse 4
Eirik Kristiansen
1. klasse ........SM felt, Skiptvet

Klasse 1
Joakim Mortensen
1. klasse ........SM felt, Skiptvet
1. klasse ........HV-cup, Våler
1. klasse ........Rådefelten , Råde

Klasse V55
Arne Grøtting
2. sølv ...........Viken II felt, Spydeberg
Arne Ånneland
1. sølv ...........SM felt, Skiptvet

Klasse R
Bjørn Eric Olsen
1. Nammo .....SM felt, Skiptvet

Klasse J
Sondre Ravnanger
1. Nammo .....SM felt, Skiptvet

Klasse V73
Oddbjørn Nyhagen
1. sølv ...........SM felt, Skiptvet

Nils Thomas Valand har alt i alt vært vår beste kl. 
5 skytter i år og han har medaljer fra alle grenene.
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Klasse 3-5
Marianne Berger 
31. stjerne ......LS 2015, Lesja 
3. beste dame…..Viken II bane, Kongsv. og O
Kurt Eirik Bekkevold 
54. stjerne .....LS 2015, Lesja 
1. gylt….. .......Trippelstevne, Dalsbygda 
1. gylt….. .......Åpent banestevne, Sigdal 
3. bronse…..Midtsommerstevnet, Nannestad 
3. bronse…..Trippelstevne, Narjord
Bjarne Muri 
8. stjerne…..Viken II bane, Kongsv. og Omegn 
5. gylt….. ......Hytteholstemnet, Sunnylven  
2. sølv….. .....Bynesstevnet, Byneset 
3. bronse…..Løvenskioldbanest., Skarpskytten 
3. bronse…..Pinsestevnet, Kråkstad
Helge Norberg 
16. stjerne…..Viken II bane, Kongsv. og Omegn 
3. bronse….. .Bynesstevnet, Byneset 
3. bronse….. .Gjensidigetreffen, Holmemstranda
Nils Thomas Valand 
101. stjerne ...LS 2015, Lesja 
1. gylt….. .......SM bane, Nordstrand 
2. sølv….. .....Frigjøringsstevnet, Moss og Våler 
2. sølv….. .....Ryggestevnet, Rygge 
3. bronse….. .Sarpsborgstevnet, Sarpsborg 
3. bronse….. .Ski-stevnet, Ski 
3. sølv ............Åpent Banestevne, Løiten
Lars Bugge 
1. gylt….. .......Skjebergsmellen, Skjeberg 
1. gylt….. .......Vårstevnet, Fredrikstad 
2. sølv ...........Gjensidigetreffen, Isfjorden og Å. 
3. bronse ......Andebustevnet, Andebu 
3. bronse….. .Sommerstevnet , Grue
Tore Johansen 
3. bronse ......Sandarst., Sandar og Sandefjord

Klasse 4
Eirik Kristiansen 
1. klasse ........SM bane, Nordstrand

Klasse 2
Christian Ytterhaug Sæther 
1. gylt….. .......Viken II bane, Kongsv. og Omegn 
1. sølv….. ......SM bane, Nordstrand

Klasse 1
Joakim Mortensen 
1. klasse….. ..SM bane, Nordstrand 
1. klasse….. ..2.runde i Norgescupen, Tynset 
1. klasse….. ..Lågencup, Styrvoll 
1. klasse….. ..Lerumcup, Hafslo 
1. klasse….. ..Lerumcup, Knipenborg 
1. klasse….. ..Lerumcup, Leikanger 
1. klasse….. ..Lerumcup, Sogndal 
1. klasse….. ..Lerumcup, Farnes 
1. klasse….. ..Maistevnet, Rakkestad 
1. klasse….. ..Pinsestevnet, Kråkstad 
1. klasse….. ..Åpent banestevne, Ådal 
1. klasse….. ..Blytjernstevnet, Degernes 
1. klasse….. ..Gjerdrumstevnet, Gjerdrum 
1. klasse….. ..Sarpsborgstevnet, Sarpsborg

Klasse V55
Stein Heggen 
1. gylt….. .......Viken II bane, Kongsv. og Omegn 
1. sølv….. ......Båstadstevnet , Båstad 
1. sølv….. ......Gjøvikstevnet, Gjøvik og Brusveen 
1. sølv….. ......Kongsvingerst., Kongsvinger og O 
1. sølv….. ......Lågencup, Kongsberg 
1. sølv….. ......Midtsommerstevnet, Nannestad 
1. sølv….. ......Midtsommerstevnet, Steinsgård 
1. sølv….. ......Ryggestevnet, Rygge 
1. sølv….. ......Snertingdalsstevnet, Snertingdal 
1. sølv….. ......Sommerstevnet , Grue 
3. bronse….. .Vårstevne, Holmestrand og Omegn

Banestevner 
Banesesongen ga 94 medaljer, hvorav 

21 var fra mesterskap. I fjor tok vi 95 
medaljer, da med 19 fra mesterskap. Meget 
gledelig så ble medaljene fordelt på to flere 
skyttere enn i fjor - 21 skyttere tok minst én 

medalje i år. 
Arne Grøtting tok klart flest medaljer 

og endte på 22. Joakim Mortensen tok 14 og 
Stein Heggen 11.
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Arne Grøtting 
3. sølv….. .....Viken II bane, Kongsv. og Omegn 
1. sølv….. ......Bleikmyrstevnet, Vinstra 
1. sølv….. ......Grensetreffen, Stordalen 
1. sølv….. ......Halden Stevnet, Halden 
1. sølv….. ......Høsttreffen, Gjøvik og Brusveen 
1. sølv….. ......Kanaltreffen, Holla 
1. sølv….. ......Kvitfjellstevnet, Ringebu og Fåvang 
1. sølv….. ......Midtsommerstevnet, Eidsvoll Verk 
1. sølv….. ......Pinsestevnet, Kråkstad 
1. sølv….. ......Raufoss-stevnet, Vestre Toten 
1. sølv….. ......Sarpsborgstevnet, Sarpsborg 
1. sølv….. ......Ski-stevnet, Ski 
1. sølv….. ......Sørdalsstevnet, Sørdalen 
1. sølv….. ......T. Haltstrands minnest., Herfjord 
1. sølv….. ......Urskogstevnet, Urskog 
1. sølv….. ......Vårstevne, Elverum 
1. sølv….. ......Vårstevne, Nordskogbygda 
1. sølv….. ......Østerdalsmellen, Jordet og Ten. 
1. sølv….. ......Østerdalsmellen, Nordskogbygda 
1. sølv….. ......Østrestevnet, Oslo Østre 
1. sølv….. ......Åpent banestevne, Lismarken 
1. sølv….. ......Årvågsfjordstevnet, Årvågsfjord
Arne Ånneland 
1. sølv….. ......SM bane, Nordstrand
Hans O- Kveli 
1. sølv….. ......Loddoengstevnet, Høylandet

Klasse R
Odin Skagmo 
1. Nammo…..SM bane, Nordstrand
Bjørn Eric Olsen 
2. ungdoms ...SM bane, Nordstrand

Klasse ER
Emma Trapper Pedersen 
1. Nammo .....SM bane, Nordstrand
Tobias Mortensen Torbal 
2. ungdoms ...SM bane, Nordstrand

Klasse J
Jenny Aardalen 
1. Nammo…..SM bane, Nordstrand 
1. sølv….. ......Frigjøringsst., Frogn og Drøbak 
2. sølv….. .....Blakerstevnet, Blaker 
2. sølv….. .....Gjerdrumstevnet, Gjerdrum 
2. sølv….. .....Østrestevnet, Oslo Østre 
3. bronse….. .Skøimåsanstevnet, Nes (Akershus)
Sondre Ravnanger 
3. ungdoms ...SM bane, Nordstrand 
1. gylt ............Buttentjernstevnet, Randsfjord

Klasse V73
Øivind Mørk 
1. sølv ...........SM bane, Nordstrand 
1. sølv ...........Vårstevne, Holmestrand og Omegn

Stein Heggen har tatt menge medaljer i V55. Arne Grøtting kan igjen fornøyd konstatere at han 
var vår beste medaljeplukker i år.
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Klassesetting 2016
I tabellene nedenfor har vi listet opp 

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

Det er få bevegelser mellom klassene. 
I ungdomsklassene er ofte flere som bytter 
klasser, men denne gang er vi i den spesielle 
situasjonen at de fleste har ett år igjen i sine 
respektive klasser. Det er kun Odin Skagmo 
og Jenny Aardalen som rykker opp. Odin 
går opp i kl. ER, mens Jenny blir senior og 
plasseres i kl. 4. 

Blant de klasseførte har vi et par 5. 
klassinger som rykker ned. Med dette 
er dermed kl. 4 klassen med den største 
økningen.

Nils Thomas Valand er “vinneren” av 
klassesettingen med 248p som dårligste re-
sultat og 249p som beste. Marianne Berger 
er omtrent like god med 3x248p.

Lars Bugge har, ikke overraskende, 
vært den mest aktive skytteren. Han har 
skutt hele 81 stevner. Med en banesesong 
som startet i uke 16 og avsluttet i uke 37, 
blir det fire stevner i uken i snitt, når vi trek-
ker fra noe ferie.

Klassesetting kl. 3-5
Navn  .........................2015 .....2016..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Nils Thomas Valand ............ 5 ..............5 ............. 69 ............249 ......... 248 .......... 248 ......... 244
Marianne Berger.................. 5 ..............5 ............. 48 ............248 ......... 248 .......... 248 ......... 241
Bjarne Muri .......................... 5 ..............5 ............. 43 ............250 ......... 248 .......... 246 ......... 242
Lars Bugge .......................... 5 ..............5 ............. 81 ............249 ......... 247 .......... 246 ......... 239
Helge Norberg ..................... 5 ..............5 ............. 43 ............247 ......... 246 .......... 246 ......... 242
Kurt Eirik Bekkevold ............ 5 ..............5 ............. 44 ............247 ......... 246 .......... 245 ......... 241
Sverre Brovoll ...................... 5 ..............5 ............. 44 ............246 ......... 245 .......... 245 ......... 238
Heidi-Iren Olsen Grimstad ... 5 ..............5 ............. 36 ............245 ......... 244 .......... 244 ......... 238
Fredrick Bjerke .................... 5 ..............5 ............. 39 ............245 ......... 244 .......... 243 ......... 237
Tore Johansen ..................... 5 ..............5 ............. 54 ............245 ......... 243 .......... 243 ......... 238
Morten Musiol ...................... 5 ..............5 ............. 40 ............244 ......... 243 .......... 243 ......... 237
Henrik Oppen ...................... 5 ..............5 ............. 22 ............244 ......... 243 .......... 241 ......... 237
Øivind Enggrav .................... 5 ..............5 ............. 3 ..............244 ......... 242 .......... 240 ......... 242
Eirik Kristiansen ................... 4 ..............5 ............. 27 ............242 ......... 241 .......... 240 ......... 236

Endre Hagelund .................. 5 ..............4 ............. 8 ..............246 ......... 242 .......... 239 ......... 239
Edvard Brendnes ................. 4 ..............4 ............. 12 ............239 ......... 238 .......... 237 ......... 233
Per Arve Strømstad ............. 5 ..............4 ............. 5 ..............242 ......... 238 .......... 236 ......... 223
Vegard Ånneland ................. 4 ..............4 ............. 13 ............239 ......... 238 .......... 235 ......... 228
Kjetil Jansen ........................ 4 ..............4 ............. 8 ..............237 ......... 236 .......... 235 ......... 233
Guro Hollund ....................... 4 ..............4 ............. 3 ..............235 ......... 234 .......... 232 ......... 234
Eirik Ahdell ........................... 4 ..............4 ............. 2 ..............235 ......... 232 .......................... 234
Jenny Aardalen .................... J ..............4 ............. 22 ............250 ......... 250 .......... 250 ......... 245

Freddy Vollebekk ................. 3 ..............3 ............. 4 ..............228 ......... 226 .......... 221 ......... 223
Bjørn Christian Olsen .......... 2 ..............3 ............. 2 ..............241 ......... 241 .......................... 241
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Klassesetting kl. 1-2
Navn  .........................2015 .....2016..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Christian Ytterhaug Sæther . 2 ..............2 ............. 12 ............241 ......... 239 .......... 237 ..........235 
Bjørnar Sæther .................... 2 ..............2 ............. 10 ............241 ......... 237 .......... 236 ..........232 
Tone Ytterhaug .................... 2 ..............2 ............. 3 ..............235 ......... 232 .......... 224 ..........230 
Knut Utne Hollund ............... 2 ..............2 ............. 3 ..............230 ......... 226 .......... 223 ..........226 
Trond Landrø ....................... 2 ..............2 ............. 1 ..............232 ...........................................232 
Bjørn Tore Monsrud ............. 2 ..............2 ............. 1 ..............228 ...........................................228 
Joakim Mortensen ............... 1 ..............2 ............. 29 ............250 ......... 249 .......... 249 ..........247
Tom Edvard Monsrud ........... 1 ..............1 ............. 1 ..............223 ...........................................223

Klassesetting veteran
Navn  .........................2015 .....2016..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Arne Grøtting ....................... V55 ..........V55 ......... 70 ............250 ......... 249 .......... 249 ..........245 
Stein Heggen ....................... V55 ..........V55 ......... 38 ............249 ......... 249 .......... 249 ..........246 
Arne Ånneland ..................... V55 ..........V55 ......... 46 ............247 ......... 246 .......... 246 ..........238 
Hans O Kveli ....................... V55 ..........V55 ......... 25 ............246 ......... 246 .......... 245 ..........240 
Arild Båheim ........................ V55 ..........V55 ......... 20 ............248 ......... 246 .......... 244 ..........241 
Anne Sofie Grimstad ........... V55 ..........V55 ......... 26 ............243 ......... 242 .......... 241 ..........236
Øivind Mørk ......................... V73 ..........V73 ......... 44 ............250 ......... 250 .......... 250 ..........248 
Oddbjørn Nyhagen .............. V73 ..........V73 ......... 23 ............250 ......... 249 .......... 249 ..........246 
Nils Hovde ........................... V73 ..........V73 ......... 22 ............250 ......... 250 .......... 248 ..........246

Klassesetting ungdom
Navn  .........................2015 .....2016..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Bjørn Eric Olsen .................. R .............R ............. 5 ..............242 ......... 238 .......... 237 ..........238 
Jonas Ingebo ....................... R .............R ............. 10 ............233 ......... 229 .......... 225 ..........220
Emma Trapper Pedersen .... ER ...........ER .......... 12 ............248 ......... 248 .......... 247 ..........241 
Tobias Mortensen Torbal ...... ER ...........ER .......... 27 ............248 ......... 247 .......... 247 ..........243 
Stian Stafsberg Klyve .......... ER ...........ER .......... 16 ............248 ......... 246 .......... 246 ..........243 
Jonas Hofslund .................... ER ...........ER .......... 17 ............247 ......... 246 .......... 245 ..........236 
Odin Skagmo ....................... R .............ER .......... 16 ............247 ......... 244 .......... 244 ..........238 
Dina Elisabeth Berntsen ...... ER ...........ER .......... 10 ............244 ......... 242 .......... 239 ..........233 
Agnes Torstrup .................... ER ...........ER .......... 3 ..............232 ......... 229 .......... 223 ..........228
Sondre Ravnanger .............. J ..............J .............. 35 ............249 ......... 248 .......... 248 ..........243

Resultater aspranter
Navn  .........................2015 .................. Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3...Snitt
Amalie Mortensen Torbal ..... ASP ......................... 20 ............245 ......... 245 .......... 244 ..........231 
Jonas Ingebo ....................... ASP ......................... 8 ..............241 ......... 237 .......... 235 ..........229 
Linnea Bugge-Thorbjørnsen ASP ......................... 1 ..............244 ...........................................244 
Silje Marie Aamodt Sanne ... ASP ......................... 5 ..............226 ......... 221 .......... 216 ..........216 
Simen Sanne ....................... ASP ......................... 7 ..............232 ......... 225 .......... 223 ..........218 
Vetle Skagmo ...................... ASP ......................... 10 ............244 ......... 240 .......... 238 ..........233
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