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Årgang nr. 70

Da dette nummeret gikk i trykken 
nådde Østre Posten en aldri så liten milepæl, 
nemlig årgang nr. 70. 

Per Jorsett har beskrevet oppstarten 
av Østre Posten slik: “Omkring årsskiftet 
1946/47 hadde jeg følge med Carl B. Sali-
cath hjem etter et besøk på Østre. Ved tu-
rens avslutning sier plutselig Carl med stor 
innlevelse. “Vi må lage en klubbavis for 
Oslo Østre. Du blir redaktør, Odd Karlsen 
tar seg av trykkingen og jeg forsøker meg 
som annonsesamler og blir redaksjonens 
altmuligmann.” Og slik ble det. 

Siden disse ordene falt har avisen vært 
holdt i gang i hele 70 årganger, godt støttet 
av laget og dets styrer. Det kan laget være 
meget stolt av, i en tid der klubbaviser er 
blitt elektroniske eller erstattet av hjemme-
sider og Facebook. 

Redaksjonen har også gjort seg noen 
tanker om Østre Posten som trykksak. Er 
det er noe poeng å utgi Østre Posten på 
papir i en digital tidsalder?`Foreløpig har vi 
konkludert med at når noe blir spesielt, blir 
det et poeng i seg selv å fortsette. Det er 
også noe eget med en avis som kan holdes i 
hånden. Saker som ligger på nettet blir mer 
flyktig og hjemmesider kan forsvinne. 

I de første årene kom Østre Posten 
med nyheter, men nå ser redaksjonen på 
Østre Posten mer som et middel til å ta vare 
på historien. I denne sammenheng kan det 
nevnes at Nasjonalbiblioteket er med på 
postlisten og hver eneste utgave av Østre 
Posten finner veien til deres arkiver i Mo i 
Rana.

Over til det sportslige. I denne utgaven  
har vi fått med oss det meste av 15m og 
feltskytingen. Da er det på tide å rette blik-
ket mot banesesongen, med LS i Målselv 
som høydepunkt. Noen vil sikkert også ta 
turen til Hovedstadsstevnet i Lathi i Finland.

Til slutt minner vi om baneåpningen 21. 
april og dugnaden dagen før.
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Per Jorsett var redaktør i 60 år
Æren for en klubbavis som har levd 

så lenge som vår, ville normalt vært delt 
på mange ildsjeler. Vi derimot kan med 
trygghet si at hovedæren tilfaller Per Jorsett. 
Han var en av initiativtagerne og redaktør 
av det første nummeret i 1947. Siden var 
han redaktør gjennom smått ufattelige 60 
årganger. Da han ga seg tok datteren Marit 

Jorsett over redaktørrollen i tre årganger, 
mens sittende redaktør tok over etter Marit. 
Østre Posten har med andre ord kun hatt tre 
redaktører.

60 år så lenge at vi trolig snakker noe 
om en uoffisiell verdensrekord. Nedenfor 
har vi gjengitt en artikkel fra Aftenposten 27. 
mars 2006 hvor dette var tema.
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Styreleder
har ordet

Hei igjen folkens!

Da er ventetiden for mange snart over, 
endelig begynner banesesongen. Selv om 
mange av våre skyttere har skutt grovt siden 
nyttår, venter de fleste med å hente ut 6.5`n 
til banesesongen begynner. De fleste liker 
nok at temperaturen er over 0, ja til og med 
tosifret, før de ikler seg skytterdressen og 
tar turen utendørs. Derfor venter nå mange i 
spenning på endelig å få skyte ute igjen. 

Det er ikke til å stikke under en stol at 
feltskytterne stadig blir færre, og at de fleste 
skyter på rund blink det meste av året. Nå 
som Viken II og ØM felt er over, er vi i en 
slags mellomfase mellom øvelsene.

Litt morsomt var det her tidligere i uka, 
da dette kom tydelig frem. På vei til barne-
hagen for å levere barna spør Ingunn når vi 
skal ha baneåpningen på Østre. Småbarns-
foreldres hverdag er ofte travel, så ting bør 
ofte planlegges i god tid. Jeg måtte tenke 
meg litt om før jeg kom på svaret, samtidig 
popper det inn en melding på telefonen med 
oppsummering av innsatsen på ØM-felt. 
Ergo fikk hjernen til styrelederen to ulike 
øvelser å forholde seg til samtidig. Men, 
som om ikke det var nok, kom sannelig 
Helge Norberg, som bor vegg i vegg med 
barnehagen, tuslende forbi med skytebag og 
futteral over skuldra. Han skulle til Sarps-
borg på 15M stevne etter jobb. Så i løpet av 
ett minutt hadde de tre viktigste øvelsene 
i DFS passert i hodet mitt, før styrelederen 
egentlig var skikkelig våken. 

Som sagt nærmer baneåpningen seg. 
Og som vanlig skal det ryddes og ordnes 
på Østre dagen før. I år må vi nok påregne 
litt mer dugnadsinnsats, da vi i mai skal ar-
rangere Norgescup, sammen med Frogn og 
Drøbak, Asker, Raumnes, Haga og Røyken 
og Hurum. 

Nytt av året er at NC Stang- og felthur-
tigskyting skal arrangeres samtidig, så vi er 
seks og ikke tre lag som står som arrangør. 
NC-komiteen er godt i gang med arbeidet og 
ting er godt i rute til mai. Men det er et stort 
stevne som krever mye av oss, og vi har et 
ønske om å fremstå på best mulig måte når 
de fleste av landets beste skyttere kommer 
på besøk. 

Vi har et godt rykte på oss som arrangør, 
og fikk meget gode tilbakemeldinger sist vi 
hadde NC. Det ønsker vi å gjøre oss fortjent 
til, også denne gangen. Vi håper alle bidrar 
både før og under stevnet. 

Ekstra spennende er det at vi i år, som 
sist, inviterer til sosial samling, Champions 
league-finale på storskjerm, grilling, god 
mat og drikke og ikke minst godt selskap på 
lørdagskvelden. Det ble en stor suksess sist, 
og vi håper på det samme i år. Jeg tror skyt-
terne synes det var kjekt å være sammen og 
ha det gøy, også utenom standplass. 

I forbindelse med NC-arrangementet 
må vi nok gjøre noen småjobber etter dug-
naden, så jeg håper folk stiller når det kalles 
inn. Jeg minner samtidig om at oppmøte på 
dugnad tas med i vurderingen i forbindelse 
med subsidiering av deltakelse på stevner. 



Østre Posten 1-16 5

Her er noe å gjøre for alle og enhver.
Tilslutt vil jeg bare minne om baneåp-

ningen torsdag 21.april kl. 18:00, med 
åpningstale, flaggheis og åpningsskudd.. 
Etter skytingen blir det samling og et lite 
medlemsmøte i kafeteriaen der styret kom-
mer med litt informasjon om ulike saker og 
deres daglige virke. Håper på godt oppmøte, 
også med utstyr og børse. Det blir nok 
«kamp om beinet» i de fleste klasser i år 
også. Vel møtt.

Forhåpentligvis er påsken vel overstått 
og jeg håper dere koste dere en masse, så 
møtes vi på dugnad og baneåpning.

Mvh
I

Dagen før baneåpningen er det dugnad og da skal hele anlegget gjenomgås og det skal ryddes over det 
hele.
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Det var en såkalt Wakisashi, et kort 
sverd på 58,4 cm. Klingen var montert i 
et futteral kalt shirasaya, for oppbevaring. 
Tangen på klingen var signert med smedens 
navn: YASU HIRO. Han smidde våpen i 
SETTSU provinsen i tiden 1680 - 1730. 

Japan ble først samlet til en stat i det 
syvende århundret f.Kr. Fram til midt på 
1800 tallet er det listet opp 15000 smeder. 
Japanerne regnes for de beste sverdsmedene 
i verden. Hemmeligheten ligger i damasin-
eringen og seigheten i klingene. 

Det var flere metoder for smiing av 
sverdklinger. Mest alminnelig var å smi jern 
og stål sammen i to eller fler lag. Emnet ble 

bøyd og atter hamret ut inntil 15 ganger, ja, 
ofte fler. På denne måten oppnådde man å 
smi en damaskklinge så seig at den vanske-
lig kunne brekkes. 

Etter denne foldingsprosessen kunne 
man legge klingen med ryggen mot ambol-
ten og smi den flat, - man kunne også sette 
den loddrett med tangen ned og smi den 
sammen så man fikk en ny klinge i et plan 
loddrett på den opprinnelige klingen. Man 
kunne også legge fire slike klinger sammen 
og smi dem under ombøying fem ganger til 
en klinge. Etter amerikaneren E.Gilbertsons 
beregning ville klingens tverrsnitt inneholde 
4.194.304 metallag. 

Japansk sverd dukket opp på auksjon i Oslo
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Under forskjellige prøver i 1945 ble 
japanske sverd testet. En test gikk ut på å 
hugge en Browning 12.7 mm mitraljøsepipe 
tvert av, uten å skade klingen. Dette kunne 
bekreftes av vitner. Vi regner med at ameri-
kanske soldater i 1945 tok med seg hjem ca 
350 000 sverd. Et souvenir var kjekt å ha.

Samuraiene var ridende, rustning-
skledde krigere. De hadde elitestatus i det 
japanske samfunnet. De var på en måte den 
japanske motsatsen til ridderen i Europa. 
Deres ridderkodeks var basert på absolutt 
lojalitet til herren de tjente. 

Fra 1100 tallet var det i praksis 
samuraiklaner som hersket i Japan med 
keiseren mest som gallionsfigur. Samu-
raihærer kjempet mot hverandre i uendelige 
borgerkriger. I den siste halvdelen av 1500 
tallet førte de massive borgerkrigene til 
en viss samling av Japan. Det keiserlige 
dynasti ble beholdt som et religiøst symbol 
på legitimitet. Befolkningen ble inndelt i fire 
lukkede samfunnsklasser; samuraier, bønder, 
håndverkere og handelsmenn. Størrelsen 
på samuraiklassen ble fra nå av fastsatt til 
fem-syv prosent av befolkningen. Bøndene 
ble fratatt alle sine våpen, samuraiene ble ut-
estengt fra all handelsvirksomhet. I 1876 ble 
samuraiklassen som adelsmenn avskaffet, 
Keiseren satte en stopper for deres rett til å 
være den eneste væpnede styrken i Japan, til 
fordel for en moderne hær.

En adlet samurai bar alltid to sverd. Et 
langt sverd, katana, ble brukt i kamp. Ved 
siden av katana ble det brukt et kortere 
sverd, kalt wakisashi. Det lange var for fien-
den, det korte var for krigerens eget legeme. 

Seppuku (Harakiri)
Det var med wakisashi det viden 

berømte harakiri, det ærefulle selvmord, 
ble utført. Selve ordet harakiri betyr 

“bukskjæring” japanerne sier nesten alltid 
seppuku i stedet for harakiri, det siste ordet 
hører ikke hjemme i kultivert japansk språk. 
Selvmordmetoden er så grotesk at jeg velger 

å bruke ordet harakiri. 
En nøyere beskrivelse fra 1868 i “Tales 

of old Japan” av Lord Redersdale tar opp 
et selvmord som han sammen med noen få 
andre europeere var innbudt til å overvære.  

En japansk offiser hadde gitt befaling 
om å skyte på fremmedkvartalet i Kobe. 
Han ble dømt til døden, men fikk den ære 
å begå harakiri. Seremonien ble holdt i et 
tempel sent på kvelden. Den dømte bøyde 
seg for alteret og satte seg med bena i kors 
under seg og med ryggen mot alteret. 

Kaischaku, som hadde det ærefulle verv 
å hugge hodet av selvmorderen, satte seg 
på hans venstre side. En av de assisterende 
offiserer kom frem med et wakisashi sverd 
på et stativ og plasserte det foran den døds-
dømte. Denne bekjente derpå sin forbrytelse 
med følgende ord: “ Jeg, og jeg alene, ga 
uten å ha rett til det, ordre til å skyte på de 
fremmede i Kobe, og jeg gjentok den da 
de forsøkte å flykte. For denne forbrytelse 
skjærer jeg magen opp på meg selv. Jeg ber 
derfor dere som er til stede om å vise meg 
den ære å være vitne til handlingen. 

Etter å ha blottet overkroppen og foldet 
drakten inn under knærne for ikke å falle 
bakover etter døden, (en japansk adelsmann 
må falle forover i døden), rakte han hånden 
fram for å ta det lille sverdet; han så tanke-
fullt og nesten kjærlig på det et øyeblikk, så 
stakk han det inn i underlivet på venstre side, 
dro det langsomt over til høyre side, dreiet 
det i såret og skar et stykke oppover. Under 
denne smertefulle operasjonen fortrakk 
han ikke en mine. Han rykket sverdet ut og 
bøyde seg forover. I det øyeblikk sprang 
Kaishaku opp og svinget sin sabel.  Med ett 
hugg skilte han offerets hode fra kroppen, 
bukket dypt og tørret blodet av klingen. 
Det var et avskyelig syn. Slik slutter Lord 
Redersdales beretning fra 1868.

Som leseren forstår var det en wak-
isashi , et kort sverd jeg kjøpte på auksjon 
julen 2015.
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Orientering fra jegergruppa
Av Kjell Karlsen

Jaktsesongen 2016 nærmer seg med stormskritt. Vi starter som vanlig med trening 
første tirsdag i mai og fortsetter på følgende tirsdager:

Mai:           Tirsdag 3., 10., 24. og 31.

Juni:                 Tirsdag 7., 14, 21. og 28.
Juli:                   Ingen skyting.   
August:             Tirsdag 2., 9., 16., 23. og 30.
September:        Tirsdag 6., 13, 20. og 27.
Skytetid:            17:00 – 20:00.
Groruddalen JFF: Husk klubbmesterskap onsdag 17. august.

Det blir ingen økning i avgiftene for jegerskytingene i år.  

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

Vi selger ammunisjon til gunstige priser, både til trening og jakt.  
Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen til en ny, hyggelig skyte-
sesong.

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

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

Norma har avtale med Oslo Østre 
for kjøp av ammunisjon og ladekom-
ponenter. Inkludert i avtalen er også 
løp, våpendeler og annen skyter-
ekvisita. For mer informasjon om 
bestilling, se våre hjemmesider.
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Samlagsmesterskapet 15m
Årets SM 15m gikk som vanlig på 

Østre. Stevnet samlet 59 skyttere. Det var 
dessverre en nedgang fra fjorårets 71 skyt-
tere. Vi dominerte igjen stevnet, både med 
tanke på deltagelse og resultater. Vi hadde 
med 31 deltagere, fire færre enn i fjor. 

Det ble kåret åtte samlagsmestere og 16 
medaljer ble delt ut. Vi tok syv samlagsti-
tler og 11 av medaljene. Det ble seier i alle 
klassene vi hadde deltagere i.

Før siste lag gikk på standplass hadde 
Nordstrand, med samlagsleder Helge 
Lillekvelland i spissen, grepet om hele 
pallen i kl. 3-5. Med flere av våre beste skyt-
tere igjen, var det likevel godt håp om at vi 
skulle kunne knipe tittelen. 

Blant de vi satt vår lit til, var favoritten 

Nils Thomas Valand. Etter et par serier sto 
også Kurt Eirik Bekkevold frem. Etterhvert 
viste det seg tittelkampen skulle stå mellom 
disse to. 

Før grunnlaget hadde begge 148p, men 
Kurt hadde overtaket på innertierne. De 
fulgte hverandre tett gjennom grunnlaget. 
Nils Thomas fikk en nier på skudd nr. 2, 
mens resten satt i tieren. Kurt skjøt en nier 
på skudd nr. 4, men også han skjøt tiere på 
resten. 

Dermed vant Kurt på rangering med 
247p og 11 innertiere, mot Nils Thomas sine 
syv innertiere. Per Arve Strømstad ble vår 
tredje beste skytter og nr. 6 i kl. 3-5. Han 
skjøt 242p og med det vant han klassemed-
aljen i kl. 4.

Kurt Eirik Bekkevold med vandrepokal og medalje etter sin seier i kl. 3-5.
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Arne Grøtting innfridde favorittstem-
pelet i V55, men møtte hard motstand i 
Arne Ånneland. Det måtte rangering til for å 
skille de to. Begge skjøt 244p, men Grøtting 
hadde ni innertiere mot Ånnelands syv. 

Christian Ytterhaug Sæther har blitt 
mester i kl. 2 de siste to årene. Han skjøt 
242p og vant for tredje år på rad. Det var 
far Bjørnar Sæther som fulgte nærmest med 
235p. Joakim Mortensen skjøt også 235p og 
ble nr. 3.

I ungdomsklassene deles det ut inntil 
tre medaljer i hver klasse. Det var kun to 
skyttere i kl. R. Vetle Skagmo gikk seirende 
ut av den duellen med 238p. Ungdomsmed-
aljen gikk til Jonas Ingebo med 226p.

Kl. ER var det fem deltagere og alle var 
våre. Hvis vi skulle peke ut en favoritt så var 
det Emma Trapper Pedersen. Hun viste seg 
også å være best og tok en ganske klar seier 
med å skyte pene 247p. De to ungdomsmed-

aljene gikk til nr. 2 Jonas Hofslund 244p og 
nr. 3 Tobias Mortensen Torbal med 243p.

I kl. J var det fire deltagere. Sondre 
Ravnanger er for tiden vår eneste junior-
skytter. Han var småsyk, men hadde ingen 
problemer med å dra i land seieren. Han 
skjøt 244p og sikret en seiersmargin på 4p. 

Aspirantklassen besto kun av Jakob 
Martin Kjus. I sin aller første konkurranse 
skjøt han jevnt godt og endte på 227p.

Nils Hovde gikk over til V73 i fjor og 
vant SM 15m i sitt første forsøk i klassen. 
I år åpnet han med 48p, men så satt resten 
i tieren. Nils skjøt dermed stevnets beste 
poengsum med 248p og vant V73. Øivind 
Mørk fulgte nærmest med 245p.

I sum ble dette selvsagt et meget godt 
mesterskap for oss, men vi må si at det er 
synd at de andre lagene ikke slutter bedre 
opp om stevnet.

Emma Trapper Pedersen ble samlagsmester i kl. ER.
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Mesterskap
Kl. 3-5  1. Kurt Eirik Bekkevold ......247 Gylt 
 2. Nils Thomas Valand.......247 Sølv  
 6. Per Arve Strømstad .......242  
 7. Helge Norberg ...............242 
V55  1. Arne Grøtting .................244 Sølv  
 2. Arne Ånneland ...............244 
	 3.	Anne	Sofie	Grimstad .....241
Kl. 2  1. Christian Y. Sæther........242 Sølv 
 2. Bjørnar Sæther ..............235  
 3. Joakim Mortensen .........235
R  1. Vetle Skagmo ................238 Raufoss 
 2. Jonas Ingebo .................226 Ung.med
ER  1. Emma Tr. Pedersen .......247 Raufoss 
 2. Jonas Hofslund ..............244 Ung.med 
 3. Tobias M. Torbal ............243 Ung.med 
 4. Stian Stafsberg Klyve ....239 
 5. Odin Skagmo .................236
J  1. Sondre Ravnanger ........244 Raufoss

V73  1. Nils Hovde .....................248 Sølv 
 2. Øivind Mørk ...................245  
 4. Oddbjørn Nyhagen ........238

Hovedskyting
ASP Jakob Martin Kjus ..............227 
Kl.5 1. Kurt Eirik Bekkevold ......247 
 2. Nils Thomas Valand.......247  
 6. Helge Norberg ...............242  
 11. Bjarne Muri ..................239  
 13. Henrik Oppen ..............239  
 14. Tore Johansen .............238  
 15. Morten Musiol ..............238  
 17. Sverre Brovoll ..............236  
 17. Lars Bugge ..................236 
Kl. 4 1. Per Arve Strømstad .......242 Kl. med. 
 3. Eirik Ahdell .....................239  
 4. Kjetil Jansen ..................238  
 6. Vegard Ånneland ...........232 

Vetle Skagmo ble samlagsmester i kl. R og er 
avbildet med diplom og Nammo medalje.

Sondre Ravnanger ble samlagsmester i kl. J og er 
avbildet med diplom og Nammo medalje..
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Nils Hovde forsvarte fjorårstittelen og ble igjen 
samlagsmester i V73.

Christian Ytterhaug ble samlagsmester i kl. 2.

Jonas Ingebo med ungdomsmedaljen for sin 2. 
plass i kl. R.

Jakob Martin Kjus var den eneste i kl. aspirant.
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Klubbmesterskapet 15m
I år var det ekstra passende å gjøre noe 

ekstra med rammen rundt klubbmesterska-
pet. Vi hadde en premieutdeling vi måtte få 
avholdt. Videre gikk vår klubbavis, Østre 
Posten, inn i sin 70. årgang. Da ble det 
pølsefest, med påfølgende kaffe og jubil-
eumskake. Det var meget hyggelig at opp-
møtet ble godt. Over 70 sjeler ble observert 
på Østre denne kvelden, både skyttere og 
ikke-skyttere, og det var ekstra hyggelig å 
konstatere at flertallet ble kvelden ut.  

Ungdomsleder Heidi Grimstad drev 
aktivt (og mildt?) press og fikk flere av fore-
ldrene til å prøve seg. Meget sporty så lot 
hele 10 av de foresatte seg friste. Med dette 
ble kl. 1 den største klassen og deltagelsen i 
klubbmesterskapet spratt opp i hele 53 skyt-
tere. Noen hadde skutt før, mens for andre 
var dette debuten. Noen skjøt med støtte, 
noen uten. Uansett så var det kjempemoro 
at så mange deltok og forhåpentligvis ga det 
mersmak for noen. 

Etter skytingen oppsummerte styreleder 
Eirik Ahdell resultatene. Redaktør i Østre 
Posten Tore Johansen sa noen ord om Østre 
Posten. Spesielt fremhevet han Per Jorsetts 
betydning for klubbavisen. 

Kvelden ble avrundet med seniorenes 
og veteranenes premieutdeling for 2015. 
Selv om det var en fin anledning, og de 
aller fleste var tilstede for å hente premiene, 
så satser vi på at årets premieutdeling blir 
avholdt på tradisjonell måte, på Erterfesten. 

Over til resultatene. De store resul-
tatene i kl. 3-5 uteble. De var mange gode 
poengsummer etter 15-skudden, men det 
forsvant en del poeng på de neste seriene. 
Vi fikk favorittseier da Nils Thomas Valand 
vant med 344p. Morten Musiol var kanskje 
en liten overraskelse på 2. plass med 343p. 
Helge Norberg tok den tredje medaljen med 
342p. 

I V55 skilte kun 1p de tre beste. Både 
Stein Heggen og Arne Grøtting skjøt 343p. 

Nils Thomas Valand vant kl. 3-5 med suverene  
349p. Bjørn Eric Olsen vant kl. R
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Stein vant på rangering, med hele 17 inner-
tiere. Anne Grimstad skjøt 342p. Christian 
Ytterhaug Sæther var favoritt i kl. 2 og 
han vant med 341p. Joakim Mortensen var 
nærmest ham, med 339p. 

En av våre storskyttere på 1990-tallet, 
Bjørn Christian Olsen, skjøt sin første 
konkurranse med stående i skyteprogram-
met på lenge. Det er så lenge siden at vi ikke 
har oversikten, men langt over 10 år siden er 
det. Uansett så imponerte han med 340p og 
sikret seg klassemedaljen i kl. 3. Medaljen 
i kl. 4 gikk, mer oppskriftsmessig, til vår 
styreleder som skjøt 339p. 

Alle deltakerne i kl. 1 er ikke lags-
medlemmer og kjempet derfor ikke om edelt 
metall. Sluttkampen om klassemedaljen 
stod derfor mellom to mammaer, nemlig 
Anja Skagmo og Jeanette Halvorsen. Det var 
Anja som ble best. I “foreldreklassen” ble 

John Anders Ingebo best med 341p (med 
støtte). Best med reim ble Håvard Skagmo 
med 327p.

I V73 hadde vi bare én deltager i 
Øivind Mørk. Han skjøt 340p.

I kl. R hadde vi med fire skyttere. 
Bjørn Eric Olsen vant med 337p. På de 
neste plassene kom Simen Sanne, Vetle 
Skagmo og Jonas Ingebo. I kl. ER hadde 
vi seks deltagere. Det ble favorittseier til 
Emma Trapper Pedersen som skjøt flotte 
348p. Jonas Hofslund ble nr. 2 med 345p og 
Tobias Mortensen Torbal nr. 3 med 343p. På 
de neste plassene kom Odin Skagmo, Agnes 
Torstrup og Brede W. Brockstedt. 

I aspirant hadde vi sju deltagere. De 
var Robin Aurland Bekkevold, Hans Robert 
Gaarder, Jakob Martin Kjus, Inga Kvam, 
Amalie Mortensen Torbal, Erik Rømo og 
Sebastian Sveum Hopmoen.

Klubbmesterskapet og pølsefesten ble godt besøkt. På det meste var det godt over 70 personer i lokalet.
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3-5 1. Nils Thomas Valand .....344 Gylt 
 2. Morten Musiol ..............343 Sølv’ 
 3. Helge Norberg .............342 Sølv  
 4. Øivind Enggrav ............341  
 5. Bjørn Christian Olsen ...340
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand .....344 
 2. Morten Musiol ..............343 
 3. Helge Norberg .............342 
 4. Øivind Enggrav ............341 
 5. Bjarne Muri ..................340 
 6. Lars Bugge ..................340 
 7. Henrik Oppen...............336 
 8. Sverre Brovoll ..............335 
 9. Tore Johansen .............335 
 10. Kurt Eirik Bekkevold ...334
Kl. 4 1. Eirik Ahdell ...................339 Kl. med. 
 2. Per Arve Strømstad .....337 
 3. Vegard Ånneland .........334
Kl. 3 1. Bjørn Christian Olsen ...340 Kl. med. 
 2. Jorunn O. Vallestad .....332 
 3. Nikolai Brodin ...............288
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther ......341 Sølv 
 2. Joakim Mortensen .......339 
 3. Bjørnar Sæther ............331
Kl. 1 1. Anja Skagmo................235 Kl. med.  
 2. Jeanette Halvorsen ......201
V55 1. Stein Heggen ...............343 Sølv 
 2. Arne Grøtting ...............343 
	 3.	Anne	Sofie	Grimstad ....342 
 

 4. Arne Ånneland .............339 
 5. Anne-Lise H. Holstad ...331
R 1. Bjørn Eric Olsen ...........337 Gylt 
 2. Simen Sanne ...............324 Sølv 
 3. Vetle Skagmo...............321 Sølv 
 4. Jonas Ingebo ...............314
ER 1. Emma Tr. Pedersen .....348 Gylt 
 2. Jonas Hofslund ............345 Sølv 
 3. Tobias M. Torbal ...........343 Sølv 
 4. Odin Skagmo ...............339 
 5. Agnes Torstrup .............331 
 6. Brede W. Brockstedt ....321
J 1. Sondre Ravnanger .......342 Gylt
V73 1. Øivind Mørk .................340 Sølv
ASP Amalie Mortensen Torbal ....... 236 
 Erik Rømo .............................. 193 
 Hans Robert Gaarder ............ 217 
 Inga Kvam.............................. 232 
 Jakob Martin Kjus .................. 235 
 Robin Aurland Bekkevold ....... 231 
 Sebastian Sveum Hopmoen .. 237
Kl. 1  “Foreldre klassen” 
 John Anders Ingebo ............... 341 
 Håvard Skagmo ..................... 327 
 Thomas Sanne ...................... 297 
 Liv Aurland ............................. 296 
 Svein Ravnanger ................... 271 
 Hans Petter Gaarder .............. 262 
 Norunn Holme ........................ 257 
 Vibeke Sanne ........................ 91 

Simen Sanne ble nr. 2 i kl. RMorten Musiol ble nr. 2 i kl. 3-5.
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Det var meget sporty at mange av foreldrene prøvde seg. Med litt hjelp til forberedelsene gjennomførte 
alle i fin stil.
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Østlandscup 15m, Blaker
I år stilte vi med tre lag i Østlandscupen 

15m. Cupen ble som vanlig arrangert av 
Blaker. Vi hadde to lag i kl. 3-5 og ett lag i 
kne/ligg-cupen. 

Kl. 3-5 cupen
1. runde - 1. laget slo Nordstrand 2

Vårt 1. lag møtte Nordstrand 2 og de 
tok en komfortabel seier.

Oslo Østre I 1712 - Nordstrand 2 1686
Nils Thomas Valand ......................347 
Kurt Eirik Bekkevold ......................344 
Endre Hagelund ............................343 
Per Arve Strømstad .......................342 
Sverre Brovoll ................................336

1. runde - 2. laget gikk videre på w.o
Vårt 2. lag trakk Skarpskytten som mot-

stander. Dessverre klarte ikke Skarpskytten 
å stille lag og andrelaget gikk videre på w.o.

2. runde - 1. laget videre 
Trekningen av 2. runde resulterte i en 

trippelmatch mellom vårt 1. lag, Rælingen 
og Løiten. Rælingen fikk hjemmebane, men 
av praktiske årsaker ble matchen skutt på 
Østre.

Det ble en ganske jevn match, hvor 8p 
skilte de tre lagene. Rælingen ble best med 
1716p. Siden de to beste gikk videre, ble det 
også avansement på vårt 1. lag. Våre skyt-
tere endte på 1713p.

Oslo Østre I 1713 - Rælingen 1716 
-  Løiten 1708
Helge Norberg  ..............................345 
Nils Thomas Valand  .....................345  
Kurt Eirik Bekkevold ......................343 
Endre Hagelund ............................343 
Marianne Berger ...........................337

2. runde - 2. laget slo Høland/Bj. II
Vårt 2. lag tok i mot Høland/Bjørke-

langen II i 2. runde. Resultatene ble ikke de 
helt store, men vårt lag vant med 6p.  

Oslo Ø II 1688 - Høland/Bj. II 1682
Bjarne Muri ....................................343 
Sverre Brovoll ................................340 
Lars Bugge ....................................338 
Per Arve Strømstad .......................338 
Tore Johansen ...............................329

Semifinale - tap mot Nordstrand
Nordstrand var 1. lagets motstander i 

semifinalen. Vårt lag slo av noen poeng fra 
de forrige rundene og da ble det et knepent 
tap. Forøvrig vant Nordstrand finalen.

Oslo Østre I 1709 - Nordstrand 1712
Nils Thomas Valand ......................346 
Helge Norberg  ..............................342 
Bjarne Muri ....................................342 
Endre Hagelund  ...........................341 
Kurt Eirik Bekkevold  .....................338

Semifinale - tap mot Rælingen
Rælingen besøkte Østre også i semi-

finalen og nå var vårt 2. lag motstander. 
Rælingen varf favoritter og vant klart.Vårt 
lag forbedret seg fra 2. runde og var egentlig 
greit fornøyd med å være tett på å passere 
1700p. 

Oslo Østre II 1697 - Rælingen 1716
Marianne Berger............................345 
Endre Hagelund  ...........................344 
Kurt Eirik Bekkevold  .....................342 
Helge Norberg  ..............................340 
Nils Thomas Valand ......................300
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Kne/ligg cupen
1. runde - seier mot Ådal

Vårt lag besto av ungdommer forsterket 
med Bjørnar Sæther. De tok i mot Ådal. 
Matchen ble jevn, men vårt lag hadde de 
nødvendige marginene på sin side og vant.

Oslo Østre 1680 - Ådal 1672
Jonas Hofslund (ER) ......................344 
Sondre Ravnanger (J) ...................344 
Tobias Mortensen Torbal (ER) .......342 
Odin Skagmo (R) ...........................329 
Bjørnar Sæther (2) ........................321 

2. runde - seier mot Sem
Ungdomslaget var nå forsterket med 

Joakim Mortensen. Joakim skjøt sitt første 
stevne i kl. 2. Debuten ble uheldig, med ett 
skudd for lite på serie 2. En Sem skytter 
fikk imidlertid større problemer, med ni 
skudd for lite på omgangen. Dermed ble det 
seier. Det er alltid synd at uhell er med på å 
avgjøre utfallet, men slikt skjer stadig vekk.

Det var mye solid skyting av våre ung-
dommer. Sondre ledet an med å skyte 346p. 
Amalie, som fortsatt må skyte i aspirant, 
perset med 340p. Tobias skjøt 341p og Stian 
338p. Ellers sa matchrapporten at skytingen 
ble avsluttet med pizza og hyggelig samvær, 
før gjengen “skled” hjem på det glatte føret.

Oslo Østre 1687 - Sem 1620
Sondre Ravnanger (J) ...................346 
Tobias Mortensen Torbal (ER) .......341 
Amalie Mortensen Torbal (asp.) .....340 
Stian Klyve (ER) ............................338 
Joakim Mortensen (kl. 2) ...............322

Semifinale - tap mot Moss og Våler
Vårt lag skjøt meget godt og sto for den 

beste lagprestasjonen vi har sett fra ungdom-
mene på lenge. Dermed klarte de å by Moss 
og Våler på tett kamp. Det ble tapt, men kun 
med 3p. Det er litt surt med et så knepent 
tap, men det viktigste var prestasjonen. 

Sluttsummen ble så god som 1724p. 
Det var den nest beste poengsummen i 
semifinalen, og bedre enn alle resultatene i 
2. runde, så laget var uheldig med treknin-
gen. Det var da også Moss og Våler som 
vant finalen.

Emma var forøvrig lagets beste med 
348p og vi nevner at hun skjøt imponerende 
28 innertiere.

Oslo Østre 1724 - Moss og Våler 1727
Emma Trapper Pedersen (ER) ......348 
Jonas Hofslund (ER) ......................347 
Sondre Ravnanger (J) ...................345 
Jenny Aardalen (J) .........................344 
Tobias Mortensen Torbal (ER) .......340

Tre av ungdommer som deltok i Ø-cupen. F.v Stian S. Klyve, Joakim Mortensen og Jonas Hofslund.



Østre Posten 1-16 19

Akershusserien
Det ser unektelig ut som om interessen 

for å delta er synkende. I år gikk vi ned fra 
fire til to lag, men det var likevel vanskelig å 
bemanne lagene til noen runder. Det toppet 
seg i siste runde da 2. laget måtte gi Nan-
nestad seier på wo.

Vi fikk ingen lag til finalene. 1. laget 
var nærmest med 5. plass i 1. divisjon. De 
endte på 8p, likt med 4.plass, men rangert 
etter på poengsum. 1. laget har skutt meget 
godt og de var gode nok for finale. De hadde 
et lite “uhell” som medførte en skytter i 
manko i 3. runde og tap av viktige poeng i 
serien. Ikke minst skjøt vårt lag seriens nest 
beste poengsum underveis, med 1194p. Tre 
av fire presterte da feilfritt med 300p. Dette 
var selvsagt ny lagsrekord.

2. laget endte med 4p og ble nr. 6 i 2. 
divisjon. 

Individuelt så har 14 av våre deltatt 
minst en gang. Endre Hagelund ble vår 
beste skytter med et imponerende snitt på 
299,2p på de seks rundene han skjøt. Tre 
av gangene skjøt han 300p. Nils Thomas 
Valand skjøt alle rundene og hadde et snitt 
på 298,4p. På to av rundene ble det 300p. 
Marianne Berger var den tredje av våre 
som skjøt 300p. Hun gjorde det en gang, og 
hadde et snitt på 298,2 over seks runder.

Endre Hagelund ble vår beste individuelt og han 
skjøt 300p tre ganger.

Per Arve Strømstad var 2. lagets beste skytter og 
perset i 6. runde med 297p.
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Oslo Østre (1) ........1185 
Kisen ......................1180 
Endre Hagelund ............300 
Nils Thomas Valand ......298 
Marianne Berger............297 
Henrik Oppen ................290

Oslo Østre (1) ........1190 
Skarpskytten .........1173 
Nils Thomas Valand ......300 
Marianne Berger............299 
Endre Hagelund ............298 
Henrik Oppen ................293

Oslo Østre (1) ........889   
Rælingen (1) ..........1182 
Marianne Berger............299 
Nils Thomas Valand ......297 
Helge Norberg ...............293 
1 skytter manglet ...........0  
 

Oslo Østre (1) ........1183   
Høland/Bj. (1) ........1192 
Endre Hagelund ............299 
Marianne Berger............297 
Nils Thomas Valand ......296 
Helge Norberg ...............291

Oslo Østre (1) ........1194   
Nordstrand (1) .......1185 
Endre Hagelund ............300 
Marianne Berger............300 
Nils Thomas Valand ......300 
Helge Norberg ...............294

Oslo Østre (1) ........1189   
Oslo Østre MSL .....1180 
Nils Thomas Valand ......299  
Endre Hagelund ............298 
Marianne Berger............297 
Helge Norberg ...............295 

Oslo Østre (1) ........1168   
Kisen ......................1193 
Endre Hagelund ............300 
Nils Thomas Valand ......299 
Henrik Oppen ................285 
Sverre Brovoll ................284

1. divisjon - 1. lag

Oslo Østre (2) ........1136 
Høland/Bjørk. (2) ...1139 
Per Arve Strømstad .......289 
Morten Musiol ................287 
Tore Johansen ...............283 
Eirik Kristiansen .............277

Oslo Østre (2) ........1153 
Rælingen (2) ..........1158 
Per Arve Strømstad .......295 
Sverre Brovoll ................290 
Kurt Eirik Bekkevold ......289 
Eirik Kristiansen .............279

Oslo Østre (2) ........1162 
Blaker ....................1168 
Øivind Enggrav ..............294 
Morten Musiol ................291 
Eirik Ahdell .....................290 
Tore Johansen ...............287

Oslo Østre (2) ........1159 
Skedsmo ...............1153 
Per Arve Strømstad .......296 
Henrik Oppen ................290 
Tore Johansen ...............288 
Lars Bugge ....................285

Oslo Østre (2) ........1168 
Nordstrand (3) .......1160 
Per Arve Strømstad .......296 
Henrik Oppen ................295 
Øivind Enggrav ..............290 
Tore Johansen ...............287

Oslo Østre (2) ........1164 
Nordstrand (3) .......1176 
Per Arve Strømstad .......297 
Henrik Oppen ................294 
Øivind Enggrav ..............289 
Tore Johansen ...............284

Oslo Østre (2) ........0 
Nannestad .............1160 

2. divisjon - 2. lag
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15m - åpne stevner
HerHer følger et kort sammendrag av 

resultatene fra innendørssesongen, fra det 
første stevnet i fjor høst til de siste i mars.

Uke 42
Høstens første 15m stevner ble arrang-

ert i uke 42. Det var Gjerdrum og Nittedal 
som var første ute med sine stevner. I alt 13 
av våre skyttere åpnet høstsesongen. Det 
begynte på beste måte. Fredrick Bjerke slo 
til med 248p i Gjerdrum og vant kl. 3-5. 
Vi tror det var ny pers. Joakim Mortensen 
begynte denne sesongen på samme måte 
som han avsluttet banesesongen. Han vant 
kl. 1 med 246p. 

I Nittedal ble Kurt Eirik Bekkevold 
vår beste i kl. 3-5 med 347p. Han var 3 in-
nertiere fra pallen. Joakim Mortensen ble nr. 
2 i kl. 1 med 247p. Arne Grøtting tok også 
en 2. plass. Han skjøt 346p og var 1p fra 
seieren i V55.

Uke 44
Det var ingen stevner i uke 43, men i 

uke 44 hadde vi deltagere på ett dobbeltste-
vne i Østfold, samt Nannestad. Rundt 10 av 
våre deltok på stevnene. I Nannestad vant 
Arne Grøtting V55. Han skjøt 245p og vant 
V55 på rangering. 

I Fredrikstad ble det pallplass på Jenny 
Aardalen. Hun skjøt 249p og ble nr. 3 i kl. J. 

Uke 45
Uke 45 var en stor stevneuke med dob-

beltstevne i Østfold og trippelstevne både i 
Akershus og i Vestfold

Vi hadde naturlig nok størst deltagelse 
på stevnene i Akershus og 13-15 av våre 
skjøt stevnene. I Fet fikk vi to seire. Jenny 
Aardalen vant kl. J med 346p og Stein Heg-
gen vant V55 med 345p. 

I Høland/Bjørkelangen fikk vi en seier. 
Den sto Arne Grøtting for, da han skjøt 345p 

Jenny Aardalen ble senior ved nyttår og avsluttet tiden i kl. J med å være den dominerende skytteren. 
Hun tok hele åtte seire og ytterlige fem medaljer. Hun ble vår beste medaljeplukker.
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og vant V55 med 1p. Jenny sørget for at vi 
tok nok en medalje på dette stevnet. Hun 
skjøt 345p og ble nr. 2 i kl. J. 

Fire av våre tok turen til Østfold. Jenny 
fortsatte den stabile og meget gode skytin-
gen i kl. J. Hun skjøt 249p både i Halden og 
Degernes og ble hhv. nr. 2 og 3. 

Jenny tok også turen til Vestfold og 
det ble en suksessrik tur. Hun skjøt 350p 
i Andebu og på Nøtterø, samt 249p i Sem. 
Dette resulterte i imponerende tre seire. Vi 
fikk en seier til da Arne Grøtting vant V55 i 
Andebu med 347p. 

Uke 46
I uke 46 hadde vi deltagere på dob-

belsstevne i Follo og på Hedmarken.
11 av våre skjøt stevnet til Frogn og 

Drøbak, dels med meget gode resultater. I kl. 
3-5 tok vi dobbeltseier. Nils Thomas Valand 
vant med 347p og Kurt Eirik Bekkevold 
kom på 2. plass med 345p. Vi fikk en ny 
dobbeltseier i V55. Stein Heggen vant med 
347p og Arne Grøtting kom på 2. plass med 
346p. Jenny Aardalen skjøt fortsatt godt i kl. 
J og hentet hjem en ny medalje. Hun ble nr. 
2 med 349p. I Aas hadde vi med 8 skyttere. 
Jenny tok sin femte seier i kl. J i høst med 
feilfrie 250p.

Arne Grøtting var vår eneste skytter på 
dobbeltstevnet til Løiten og Stange & Rom-
edal. Han tok en 3. og en 4. plass. 

Uke 47
Denne uken hadde vi deltagere på 

dobbelstevne i Østfold og ett stevne på 
Sørlandet.

3-4 av våre skjøt stevnene til Rakkestad 
og Sarpsborg. Jenny Aardalen var ustoppe-
lig i kl. J og vant begge stevnene. I Rakke-
stad tok hun en delt seier med 248p. Jenny 
skjøt også 248p i Sarpsborg.  

I kl. 3-5 vant den ferske Viken II-
mesteren, Nils Thomas Valand, stevnet i 
Rakkestad med 247p. 

Edvard Brendnes studerer i Kristian-

sand og han var innom stevnet til Øvrebø. 
Der skjøt han 330p og ble nr. 27 i kl. 3-5.

Uke 48
I uke 48 hadde vi deltagere på stevnene 

til Sande, Tyristrand, Ådal og Kristiansand. 
Vi hadde fleste deltagere på Sandes stevne 
med seks skyttere. Jenny Aardalen fortsatte 
den gode skytingen i kl. J og hentet hjem 
nok en seier. Det ble 347p og seier på 
rangering etter å ha skutt 17 innertiere. Vi 
fikk en seier til og den kom i V55. Stein 
Heggen skjøt 345p og tok med det delt seier. 

I Tyristrand var vi representert med tre 
skyttere. Arne Grøtting gjorde det best og 
noterte seg for seier i V55. Det gjorde han 
med meget solide 349p. Vår representant 
på Sørlandet, Edvard Brendnes, var innom 
stevnet til Kristiansand. Han skjøt 333p og 
ble nr. 24 i kl. 3-5.

Arne Grøtting er i år igjen en gjenganger på resul-
tatlistene og han vant åtte stevner i V55.. 
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Uke 49
I uke 49 ble den store stevnehelgen i 

Oslo og omegn arrangert. Resultatene ble 
nevnt i en artikkel i forrige utgave av Østre 
Posten. Vi gjentar bare at Arne Grøtting 
vant V55 i Skiptvet og at Helge Norberg 
kvalifiserte seg for kl. 3-5 finalen i Norma 
Open i Alfhallen.

Uke 50
Etter Oslo Open-helgen trappes 

stevneaktiviteten ned og denne helgen var 
vi kun representert på to stevner.  Disse 
gikk av stabelen i hhv. Sigdal og på Søndre 
Modum. 

Nils Thomas Valand skjøt meget godt i 
Sigdal. Det kom en nier på første ståskudd, 
men resten satt i tieren og det ble 349p! 
Konkurransen var imidlertid hard. Det 
ble 2. plass i kl. 3-5, da Jan Kåre Moland 
(Drangedal) skjøt feilfritt. I Søndre Modum 
ble Nils Thomas nr. 4 med 347p. Han var to 
innertiere fra pallen. Arne Grøtting ble nr. 2 
i V55 i begge stevnene. 

Romjul
I romjula hadde vi deltagere på ni 

stevner. Det var ikke mange av våre som 
deltok. Deltagelsen fordelte seg på kun fire 
skyttere og de store resultatene uteble.

“Uke 53” - 2016
Gjøvik & Brusveen og Vestre Toten 

arrangerte de første stevnene i det nye året. 
Vi hadde med seks skyttere og beste resultat 
kom med Nils Thomas Valands 4. plass i 
Gjøvik.

Uke 1
Denne uken hadde vi 5-7 deltagere på 

stevnene til Nordskogbygda og Elverum, 
samt trippelstevne i Numedal. Høydepunk-
tet ble Nils Thomas Valands 2. plass i Rollag 
og Veggli i kl. 3-5. Han skjøt meget gode 
348p. Jorunn Ospedal Vallestad ble beste 3. 
klassing i Nordskogbygda.

Uke 2
Tilbudet var midtukestevnene til Stange 

& Romedal og Løiten. Arne Grøtting var vår 
eneste representant. Han vant V55 i Løiten 
og ble nr. 2 i Stange og Romedal.

Uke 3
5-6 skyttere skjøt stevnene til Skiptvet 

og Eidsberg. Vi fikk to seire i Skiptvet. Nils 
Thomas Valand vant kl. 3-5 og Sondre 
Ravnanger vant kl. J. Nils Thomas ble også 
nr. 2 i Eidsberg, 

Arne Grøtting dro til Tangen og Tin-
gelstad og det ble hhv. 1. og 2. plass i V55.

Uke 4
Edvard Brendnes deltagelse i stevnet til 

Kristiansand var det eneste å melde om. Han 
skjøt en god 25-skudd på 242p. Dessverre 
satt ikke omgangen og han endte et stykke 
ned på listene med 335p.

Uke 5
Det ble registrert fem deltagelser 

fordelt på tre stevner. Beste resultat kom 
med Arne Grøttings 2. plass i V55 i Aas. 

Uke 6
Vi hadde deltagere på tre midtukeste-

vner med stor suksess. Helge Norberg vant 
kl. 3-5 i Råde med 248p og Nils Thomas Va-
land ble nr. 3 med 247p. I Fiskum seiret Nils 
Thomas i kl. 3-5 med meget solide 349p. 
Det ble også seier til Arne Grøtting i V55.

Uke 11
Neste og siste registrerte stevne kom 

i uke 11, hvor det var ett midtukestevne i 
Sarpsborg. 

Innendørssesongen ble avsluttet på 
samme måte som den begynte, med seier 
i kl. 3-5. Det var Helge Norberg som tok 
seieren med meget gode 248p. Arne Grøt-
ting skjøt det samme i V55 og ble nr. 2.



Østre Posten 1-1624

Vårens portrett - Helge Norberg

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Det gikk noen år fra jeg som smått begynte 
å skyte litt før jeg var med i noe stevne. Tip-
per 13 år. 
Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Flytta til Oslo i 2007 og visste at bl.a. 
Eivind Rørhuus-Øie var aktiv i Østre, så jeg 
meldte meg kjapt inn, sånn et par år før jeg 
blei med på noe i det hele tatt. 
Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Ca. 5000, med både fint og grovt. 
Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Temaet har jo vært innom i dagdrømmene 
- la oss kalle det motivasjon - men innser jo 
samtidig etterhvert som man blir eldre, hvor 
mye som må klaffe, i tillegg til det gode 
treningsarbeidet!
Hvilken skytebane er din favorittbane?
Syns at Frogn & Drøbak sin bane ligger 
utrulig fint i terrenget. Dermed er den også 
god å skyte på.

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Det er vel en smule overdrivelse å kalle det 
idrett, men prøver å få trent en del fysisk, 
bl.a. løping. Det blir et par-tre mosjonistløp 
i året. 
Hva slags musikk hører du på?
Det er rock som gjelder! Både fengende 
saker og litt tyngre ting. Gamle favoritter er 
Aerosmith og Metallica, nyere f.eks. Queens 
of the Stone Age, Mastodon, Ghost, Skam-
bankt og Kvelertak. 
Hva er din favoritt mat?
Det meste kan funke med riktig øl til :) 
Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
For overlevelse: Lars Monsen. For under-
holdning: Hans Olav Lahlum. For generell 
atspredelse: Tiril Eckhoff.
Hva er ditt beste LS-minne?
Det blir jo fort Os i 1992 det, da jeg noe 
uventa vant junior felt.  

Helge Norberg kom til Østre i 2007, 
men han dukket først opp for alvor på 
resultatlistene i 2009. Han etablerte seg 
raskt som en av våre beste skyttere. På 
merittlisten står blant annet banemedalje fra 
Landsskytterstevnet, Viken II og Norges-
cup. Han har begre fra alle LS øvelsene og 
har vunnet flere interne skytinger. Helge er 
med på det meste av lagskytinger, både som 
deltager og lagleder. 

På det administrative plan har Helge 
bidratt i styrearbeidet med fire år som 
nestleder og ett år som vara. Deltagelse på 
dugnader har vært en selvfølge. Kort sagt et 
medlem som et lag setter pris på.
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Av Sverre Brovoll

Nok en feltsesong nærmer seg slut-
ten. Denne sesongen vil jeg beskrive som 
hektisk. En tidlig påske flyttet ØM og Viken 
II et par uker tidligere enn normalt og gjorde 
at denne sesongen ble stekt komprimert. Det 
førte til mange stevnekollisjoner, stevner 
hvor vi normalt ville hatt deltagere måtte 
prioriteres bort for å få plass til ØM-uttak, 
klubbmesterskap, internskytinger og sam-
lagsmesterkap. 

Når et par stevner i tillegg har blitt 
avlyst på grunn av værforhold, ble det skutt 
få stevner i år selv om de ivrigste prioriterte 
nesten hver eneste helg mellom nyttår og 
påske til feltskyting. På toppen av dette har 
vi arrangert Viken II felt i år, et meget ar-
beidskrevende arrangement, som er hektisk 
nok i seg selv.

Sesongen er riktig nok ikke over i 
skrivende stund, det er fortsatt noen stevner 
igjen i påsken og begynnelsen av april, men 
de store mesterskapene er gjennomført. 
Innsatsen er god, men vi mangler en skytter 
helt i toppen på ØM eller Viken II. 

Nå var Nils Thomas Valand meget nær 
det store resultatet på Viken II. Han vant 
innledende skyting suverent, og i følge 

anviserne var det kun et halvt knepp opp 
på siste holdet i finalen som skulle til for 
å ta hjem seieren. Men slik er det, dette er 
en marginal idrett hvor man må være både 
heldig og dyktig for å vinne. 

Lagmessig gjør vi det bra, vi har flere 
skyttere som er i nærheten av å kunne vinne. 
Hever vi nivået kollektiv et lite hakk vil vi 
skaffe oss posisjoner hvor hellet før eller 
siden går i vår favør.

Mye av grunnlaget for dette legger vi 
på Sørum hvor vi har våre felttreninger om 
vinteren. Jeg mener at flere burde ta denne 
treningen mer seriøst. Det bør brukes mer 
tid og skytes flere skudd de gangene vi er 
der oppe. Både for å bedre den skytetekni-
ske gjennomføringen, og for å bli mer trygg 
på at våpenet og utstyr fungerer optimalt. 

Vi er i gang med å utbedre skivesyste-
met og rammene på Sørum. Det vil nok bli 
en ekstra dugnad på Sørum i vår for å gjøre 
dette ferdig. Forhåpentligvis vil dette lette 
logistikken med oppsett av figurer på tren-
ing slik at vi får bedre tid til trening når vi er 
på Sørum.

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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Damenes pokal
Det var bare tre skyttere som møtte opp 

på Sørum til skyting om Damenes Pokal. 
Tross skral deltagelse var nivået på skytin-
gen høyt. 90 avgitte skudd resulterte i kun  
en bom på Sørum denne dagen. Bommen 
sto Sverre Brovoll for. Kurt Eirik Bekkevold 
og Lars Bugge skjøt begge fullt hus. Kurt 
Eirik slo Lars med ett innertreff og tok sin 
andre aksje i pokalen. Lars hadde forøvrig 
to aksjer fra før og var mao. veldig nær ved 
å vinne pokalen til odel og eie. Opplegget 
var som følger: 
Hold 1:  1/8   250m  ligg  60sek 
Hold 2:  C20  200m  kne  90sek 
Hold 3:  10x30  150m  ligg  60 sek 
Hold 4:  1/4V  400m  ligg  60 sek 
Hold 5:  1/6  290m  kne  90 sek
1. Kurt Eirik Bekkevold ............30/15 
2. Lars Bugge .........................30/14 
3. Sverre Brovoll .....................29/17

Styrets krus
Det er dessverre ikke så veldig mange 

skyttere som finner veien til Skilagets pokal-
skytinger på Sørum. Denne gangen var det 
seks skyttere som møtte. Arne Grøtting var 

feltarkitekt for dagen og hadde komponert 
følgende løype:
Hold 1:  C20 200m ligg 60 sek. 
Hold 2:  1/8 250m kne 75 sek. 
Hold 3:  1/6 300m ligg 60 sek. 
Hold 4:  1/4V 350m kne 90 sek. 
Hold 5:  B65 540m ligg 60 sek.

Skytetidene var noe romsligere enn 
normalt, men det var fordi utgangsstillin-
gen var stående på alle hold. På grunn av 
sykdom var Lars veldig i tvil om han skulle 
stille. Han var uten tvil preget, for det kom 
sjeldent få kommentarer fra den kanten. Han 
klarte likevel å gjennomføre. Det betalte seg 
med en seier. Ellers var det en del problemer, 
både med å finne rett skive og ikke minst 
med å få de samlingene man kunne ønske 
seg.  Med noen dårlige skudd i tillegg, ble 
ikke resultatene de helt store.

1. Lars Bugge .........................29/11 
2. Tore Johansen ....................28/11
3. Nils Thomas Valand  ...........28/11 
4. Arne Ånneland ....................22/10 
5. Arne Grøtting ......................21/11 
6. Arild Båheim .......................21/6

Kurt Eirik Bekkevold vant Damenes pokal. Lars Bugge vant Styrets krus.
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Klubbmesterskap grovfelt
Klubbmesterskapet i grovfelt ble 

avholdt lørdag 27.2. Tolv skyttere møtte 
til dyst. Det var flotte forhold denne dagen, 
men likevel var det ingen som klarte 30 
treff på den innledende skytingen. Best på 
30-skudden var Stein Heggen. Sammen med 
Kurt Eirik Bekkevold og Sverre Brovoll 
hadde han 29 treff. Med ett treff mindre fant 
vi Bjørn Christian Olsen og Bjarne Muri, 
mens det var et lite sprang ned til neste 
mann, Arne Ånneland, med 26 treff.

Alle, bortsett fra de to dårligste som 
måtte anvise, fikk skyte finalen. I det første 
finalelaget skjøt Lars Bugge en god finale 
med 12/7 og ledet før siste lag. Imponer-
ende nok skjøt samtlige i det siste finalelaget 
seks treff på knestående. Sverre hadde 4 
innerblinker, Bjørn Christian 3, Bjarne 2, 
mens Stein og Kurt Eirik hadde ett. 

Bjørn Christian og Bjarne fulgte opp 
med henholdsvis 6/4 og 6/3 på liggende. De 
måtte dermed håpe at de med 29 treff innle-
dende «ga bort» treff på siste finalehold. På 
skive 3 lå Sverre. Han ville bli mester hvis 
han skjøt 6/4 eller bedre. Han skjøt til net-
topp 6/4 og mesterskapet var sikret. 

Stein og Kurt Eirik på skive 1 og 2 
var, etter lite innertreff på kne, henvist til 
å kjempe om de to siste medaljene. Begge 
fikk anvist 5/1. Dette holdt ikke mot Bjørn 
Christian og Bjarne, som la beslag på hhv.2. 
og 3. plass.

Opplegget for innledende skyting: 
Hold 1: C-25 250m ligg 
Hold 2: 13x40V 200m kne 
Hold 3: 1/4V 400m ligg 
Hold 4: Småen 290m kne 
Hold 5: B65 540m ligg

Medaljevinnerne i KM grovfelt. F.v nr. 3 Bjarne Muri, klubbmester Sverre Brovoll og nr. 2 Bjørn 
Christian Olsen.
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Opplegget for finalen: 
Hold 1: 1/4 350m kne 
Hold 2: 1/8 290m ligg

Hovedskyting 
1. Stein Heggen .............................29/14 
2. Kurt Eirik Bekkevold ..................29/10 
3. Sverre Brovoll ............................29/8 
4. Bjørn Christian Olsen ................28/15 
5. Bjarne Muri ................................28/14 
6. Arne Ånneland ...........................26/11 
7. Nils Thomas Valand ...................25/13 
8. Eirik Ahdell .................................25/7 
9. Lars Bugge ................................24/14 
10. Tore Johansen .........................22/11 

11. Arild Båheim .............................20/12 
12. Anne Lise H. Holstad ...............16/2
Mesterskap
1. Sverre Brovoll ............................41/8 Gylt 
2. Bjørn Christian Olsen ................40/7 Sølv 
3. Bjarne Muri ................................40/5 Bronse 
4. Kurt Eirik Bekkevold ..................40/2 
4. Stein Heggen .............................40/2 
6. Lars Bugge ................................36/7 
7. Arne Ånneland ...........................35/4 
8. Eirik Ahdell .................................35/3 
9. Nils Thomas Valand...................31/5 
10. Tore Johansen .........................29/3

Nils Thomas Valand var hovedleder for Viken II 
arrangementet og brukte mange timer på stevnet, 
ikke minst med å lage skiverammer.

Arne Ånneland brukte også mye tid, både før og 
under Viken II. Her er han avbildet mens han 
sjekker avstanden på et av holdene.
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Viken II felt - dugnad
I Feltsesongen 2016 har vært hektisk 

for Oslo Østre. Oslo Samlag var i år ar-
rangør av Viken II felt. For å presentere et 
godt stevne for kretsen kreves det utallige 
timer med forberedelse samt mobilisering av 
det som kan krype og gå av aktive medlem-
mer i Samlaget på stevnedagen. 

Stevneansvarlig for Viken II felt var 
Nils Thomas Valand, han har jobbet iherdig 
med oppgaven siden tidlig i høst. Dessverre 
var mesteparten av skivemateriell fra forrige 
Viken II stevne blitt kastet, nye rammer 
for både fin- og grovfelt måtte lages. Nils 
Thomas tegnet nye rammer og gjorde om 
standplass 200m på Østre til snekkerverk-
sted. 

Godt hjulpet av Sverre Brovoll, Arne 
Ånneland, Bjarne Muri og medlemmer fra 
andre lag i Samlaget, ble nye rammer laget i 

løpet av vinteren. 
For Oslo Samlag er det ekstra utfor-

drende å arrangere feltstevne siden vi ikke 
har tilgang på terreng i Oslo, og heller ikke 
traktorer og annet maskineri for å lette 
arbeidet. Heldigvis kom det et lite snøfall 
i uken før stevnet, og heldigvis stilte grun-
neieren opp med traktor på dugnaden dagen 
før stevnet. 

Med traktoren gjorde han grovarbeidet 
med å skuffe standplasser, lage voller for 
kulenedslag samt utkjøring av skiver-
ammene. Selv om Nils Thomas hadde 
mobilisert et stort mannskap for innsatsen 
denne dagen, hadde det blitt en meget lang 
arbeidsdag uten hjelp fra traktoren. Nå gikk 
arbeidet greit unna, og løypa som ble rigget 
til fikk mye skryt fra skytterne dagen etter. 

Dugnadsgjengen er i gang med å gjøre klar en av standplassene.
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Samlagsstevnet grovfelt
Oslos grovfeltmesterskap var lagt 

inn i Follos SM. Oslos deltagelse var på 
beskjedne 24 skyttere, hvor våre skyttere 
talte 13.

Follo, i regi av Kråkstad skytterlag, 
hadde laget et meget godt opplegg, der van-
skelighetsgraden kunne sies å være middels. 
Under fine forhold i strålende vintervær, 
dannet dette grunnlaget for at halvparten 
av skytterne skjøt 28 treff eller bedre. Dette 
ble også finalegrensen. Hele åtte av de 12 fi-
nalistene var våre skyttere, men de tre beste 
var fra Nordstrand. Tobias Lillekvelland og 
Lars Rasmus Sandvik var de to eneste med 
30 treff, mens Helene Lillekvelland var best 
rangert av fire skyttere med 29 treff. De 
tre andre med 29 treff var Bjørn Christian 
Olsen, Kurt Eirik Bekkevold og Lars Bugge.

Det første finalelaget besto av seks 
skyttere med 28 treff. Våre fem i dette laget 

var Nils Thomas Valand, Sverre Brovoll, 
Stein Heggen, Arild Båheim og Tore Johan-
sen.

V55-tittelen ble avgjort i det første fina-
lelaget med duellen mellom Stein og Arild. 
Det ble i praksis avgjort etter anvisning av 
kneholdet da Stein fikk seks treff og Arild 
tre. På liggholdet ble det fem treff både på 
Arild og Stein. Stein ble da samlagsmester i 
V55 med god margin. 

Nils Thomas skjøt en meget god finale 
med 12/8 og tok ledelsen. Ellers skjøt Tore 
11/7 og Sverre 9/4.

I det siste finalelaget fikk både Lars 
og Kurt fem treff på hold 1, mens Bjørn 
Chr. leverte feilfritt. Dermed var det Bjørn 
Chr. mot Nordstrand. Nordstrand-skytterne 
skjøt godt. Helene Lillekvelland fikk fem 
treff, mens både Tobias Lillekvelland og 
Lars Rasmus Sandvik fikk seks treff. Bjørn 

Bjørn Christin Olsen har gjort et imponerende comeback i feltskytingen. På en helg ble det medalje 
både i klubbmesterskapet og samlagsmesterskapet. Her er han avbildet med barna Aurora og Bjørn Eric.
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Chr. hadde for øvrig så mange innertreff at 
han og lå an til 3. plass før anvisningen av 
liggholdet. 

Det siste holdet viste seg å bli et race i 
jakten på innertreff. Alle fikk seks treff. Et-
ter oppsummering av innertreffene viste det 
seg at både Kurt og Lars ble passert av Nils 
Thomas. Bjørn Chr. holdt unna for Helene. 
Dermed fikk Bjørn Chr. en medalje i sitt im-

ponerende comeback som feltskytter. Lars 
Rasmus Sandvik ble forøvrig samlagsmester 
etter omskyting med Tobias Lillekvelland.

I lagskytingen er det fire skyttere som 
teller og de må tas ut på forhånd. Vårt lag 
besto av Kurt, Lars, Nils Thomas og Sverre. 
De hadde tilsammen 114 treff og vant med 2 
treffs margin  til Nordstrand

Mesterskap
Kl. V55, 2-5 
 3. Bjørn Christian Olsen  ... 41/7 Sølv med. 
 5. Nils Thomas Valand  ..... 40/8 
 6. Kurt Eirik Bekkevold  ..... 40/6 
 7. Lars Bugge  .................. 40/4 
 8. Tore Johansen .............. 39/7 
 10. Stein Heggen .............. 39/2 
 11. Sverre Brovoll .............. 37/4 
 12. Arild Båheim ................ 36/3
V55 1. Stein Heggen................ 39/2  Sølv med 
 2. Arild Båheim ................. 36/4

Hovedskyting
Kl. 5 4. Kurt Eirik Bekkevold  ........29/17 
 5. Lars Bugge  .....................29/15 

 6. Nils Thomas Valand  ........28/16 
 7. Sverre Brovoll ..................28/15 
 10. Tore Johansen ...............28/13 
 12. Helge Norberg ...............27/9 
 13. Bjarne Muri  ...................26/14
Kl. 4 1. Eirik Ahdell .......................25/9 Kl. med
Kl. 3 1. Bjørn Christian Olsen .......29/16 
V55 1. Stein Heggen ...................28/14 
 2. Arild Båheim .....................28/14 
 3. Anne-Lise H. Holstad .......26/7 
  4. Arne Ånneland .................25/11 
 
Lagskyting grovfelt
1. Oslo Østre ...............................  114/63 
Kurt Eirik Bekkevold, Lars Bugge, Nils Thomas 
Valand og Sverre Brovoll.

Arild Båheim (t.v) og Stein Heggen gjorde opp om tittelen i V55, med Stein som seierherre.
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Viken II felt
Oslo skyttersamlag var arrangør av 

årets mesterskap. Stevnet ble arrangert med 
utgangspunkt i Sørum skole på Lørenfal-
let. Stevnet samlet 320 deltagere, det var 
15 flere enn i fjor. Vi stilte med 23 skyt-
tere, fordelt med 15 på grovfelten og 8 på 
finfelten. Dette var tre flere enn i fjor begge 
steder.

Godt gjennomført stevne
Det ble et godt gjennomført stevne og 

vi kan være fornøyde med arrangementet.  
Det ble riktignok noen utfordringer knyttet 
til utsendelsen av finalelagene. En av buss-
ene streiket på vei inn med de siste skytterne 
etter deres hovedrunde. Dette, sammen med 
at en buss kjørte skyttere ut til finalen uten 
at opprop ble foretatt, skapte noe forsinkelse. 
I tillegg kunne nok forsamlingslokalene 
vært noe større, men man må være fornøyd 
med at man i det hele tatt får tak i et lokale i 
passende avstand til skytingen.

Nils Thomas Valand var stevneleder og 
la ned en kjempeinnsats over mange kvelder 
og timer. Kun få dager før stevnet satte 

også en grunneier seg solid på bakbeina 
og grovfeltopplegget måtte gjøres om. Det 
økte nok stressnivået hos Nils Thomas og 
de andre stevneorganisatorene, men det ble 
likevel et meget godt opplegg.

Fem grovfeltfinalister
Det var godt å se at økt stressnivå ikke 

gikk utover skytingen til Nils Thomas. Han 
ble beste skytter på 30-skudden med 30/24 
og vant aksjen i pokalen som Skytterlinken 
har satt opp. Finalegrensen ble 28 treff og 
ytterligere fem av våre kvalifiserte seg til fi-
nalen. Ni skyttere skjøt 30 treff. Lars Bugge 
skjøt 29/19 og var best rangert av de med 
29 treff. På 28 treff fant vi Kurt Eirik Bek-
kevold, Sverre Brovoll, Eirik Kristiansen 
og Henrik Oppen. Kurt hadde forøvrig 20 
innertreff og det var kun Nils Thomas som 
hadde flere på grovfelten. Eirik valgte å 
droppe finalen. 

Fire medaljer/stjerner
Bjarne Muri var ansvarlig for finaleop-

plegget og han hadde forberedt et opplegg 

Nils Thomas Valand ble vår beste på grovfelten 
på 4. plass. Henrik Oppen ble nr. 10 og tok medalje.
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med en kreativ vri på siste finalehold. 
Opplegget fungerte godt og var så krevende 
som det bør være i et slikt mesterskap: 
Hold 1: Kne, 45 sek, ca. 320 m – Småen-
Hold 2: Ligg, 45 sek, 220-230m - to finfelt 
hjul: liggende og stående, 3 skudd i hver 
figur, siktekant talte som treff.

Tre skyttere klarte å skyte fullt og disse 
endte også på pallen. Ingen av våre var 
blant disse, men finaleinnsatsen var likevel 
meget god. Nils Thomas, Lars, Henrik og 
Sverre skjøt alle 11 treff og kom innenfor 
medaljegrensen. Nils Thomas endte med 
dette på 41 treff. Han hadde likt antall treff 
som nr. 2 og 3, men med kun ett inner-
treff ble han rangert til 4. plass. I et Viken 
II-mesterskap er premieringen den samme 
for 2., 3. og 4. plass, så slikt sett betød det 
lite. Uansett så fikk Nils Thomas en meget 
velfortjent stjerne. 

Lars har ikke hatt den helt store seson-
gen og kom seg så vidt med på ØM-laget. 
Nå fikk han vist mer av hva han kan, med 
11/4, og 40/4 totalt, avanserte han til en 
6. plass og tok stjerne. Henrik har vært en 

ivrig del av vår feltgruppe de siste årene 
og har forbedret seg jevnt og trutt. Nå kom 

“kronen på verket”. Henrik skjøt 11/5 og det 
var ingen andre som hadde flere innertreff i 
finaleheatet. Henrik ble da selvsagt best av 
alle med 39 treff. Resultatlisten viser en 10. 
plass og en meget gledelig medalje. 

Sverre har skutt mange gode stevner i 
år og var svært skuffet etter SM helgen før. 
Han slo raskt tilbake og med 11/4 i finalen 
endte han på 12. plass med 39/4. Det holdt 
til stjerne. Kurt skjøt en god finale med 10/4, 
men endte på delt 20. plass, dessverre rett 
utenfor medaljegrensen. 

Flere V55-finalister
Vi hadde flere gode plasseringer på 

grovfelten. I V55 skjøt Stein Heggen 27/15 
og ble nr. 2 på 30-skudden. Arild Båheim 
skjøt 26/11 og ble nr. 4 og Arne Ånneland 
skjøt 25/9 og ble nr. 9. Alle tre kvalifiserte 
seg til finalen som V55-skyttere. I finalen 
ble det 8/0 på Stein og med 35/0 ble han nr. 
3. Dessverre tilsa deltagelsen at det kun ble 
delt ut to medaljer. Arne skjøt en meget god 

Lars Bugge tok en god 6. plass og fikk stjerne. Tobias Mortensen Torbal skjøt 30 treff for første 
gang, fikk beger og kom til finalen i kl. ER.
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finale med 9/3 og avanserte til 4. plass. Arild 
skjøt 6/1 og kom på delt 7. plass. 

Joakim Mortensen skjøt en meget god 
30-skudd i kl. 2 og tok en flott 2. plass med 
26/13. Tapene kom på kneholdene. I kl. 4 
fikk Endre Hagelund vist at han kan mye 
mer enn å skyte match. Han skjøt gode 27/9 
og tok siste premie i klassen med en 15. 
plass. 

Tobias M. Torbal skjøt 30 for første gang
På finfelten ble Tobias Mortensen 

Torbal dagens mann. Han skjøt 30 treff for 
første gang i karrieren. Med 9 innertreff 
ble han rangert sist av det 17 som skjøt 
fullt, men slikt betyr lite. 30 treff for første 
gang er det viktigste og i finalen stiller alle 
likt. Tobias skjøt en god finale med 11/4 og 
avanserte tre plasser. Tobias kan være meget 
godt fornøyd med innsatsen. 

Jonas Hofslund skjøt også godt i kl. 
ER. Han endte på 29/14 og skjøt 10/3 i 
finalen. Det ga 21. plass. Odin Skagmo var 
vår tredje skytter i kl. ER. Han skjøt 23/8, 
men vi må legge til at han skjøt med cal. 22 
og slet i vinden. Han hadde fullt på to hold, 
men ellers ble det skjeve serier med 4/1 eller 
3/1. 

Mange gode ungdommer
I kl. J imponerte Sondre stort på de fire 

første holdene med å skyte 24/23. På siste 
holdet gikk et skudd ut og dermed ble det 
29 treff, men han hadde klart flest innertreff 
med hele 26. Før finalen lå han på 6. plass. 
Sondre opplevde finaleavviklingen som litt 
kaotisk, siden han og andre måtte flytte seg 
på standplass. Dermed var han ikke helt 
forberedt da kommandoen kom og fant ikke 
roen på første hold. Dermed ble det tre treff. 
Med 6/5 på hold 2 endte Sondre på 38/6 og 
10. plass. Uansett så fikk Sondre vist at han 
er blitt en god feltskytter. Småproblemene 
fra hold 1 får bare legges i erfaringsbanken.  

I kl. R skjøt Bjørn Eric Olsen meget 
gode 27/14, best av de med 27 treff. Fina-

legrensen ble 28 treff og han var altså tett på 
å komme til finalen. Vi har en liten gruppe 
med ungdommer som skyter felt, og det er 
moro å se at de trives i feltløypa og opplever 
mestring og fremgang. 

To V73-finalister
Våre tre skyttere i V73 var på plass. 

Denne gang var det Øivind Mørk som ble 
best med 29/20 og 6.plass. Det ga premie 
og finaleplass, men klassen er så tøff at han 
i praksis var sjanseløs på medalje. Øivind 
valgte derfor å droppe finalen. Det samme 
gjaldt Oddbjørn Nyhagen som også skjøt 29 
treff og ble nr. 8 med sine 17 innertreff. Nils 
Hovde ble nr. 17 med 25/16.

Lag- og samlagsskyting
Vårt lag var blant favorittene i 

grovfeltens lagskyting og var nær ved å fors-
vare fjorårsseieren. Laget besto av Sverre 
Brovoll, Kurt Eirik Bekkevold, Lars Bugge 
og Tore Johansen. De endte på 112/72, men 
to lag skjøt 113 treff og da ble det 3. plass. 
Laget hadde klart flest innertreff og hadde 

Jonas Hofslund kvalifiserte seg for finalen i kl. 
ER.
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vunnet med ett treff mer.
I samlagsskytingen for kl. 2-5 var Ak-

ershus og Oslo suverene. Denne gang snek 
Akershus seg to treff foran oss.. Laget besto 
av ti skyttere, hvorav hele syv fra Østre. 

Oslo har slitt med å stille lag i sam-
lagsskytingen for ungdom, men med solide 
bidrag fra oss klarte Oslo å stille lag. Det 
er en solid fremgang, selv om det ble 5. 
plass. For øvrig var fem av seks på laget fra 
Østre. Veteranene endte opp med en skytter 
i manko i sin samlagsskyting og dermed ble 
det siste plass. 

Oppsummering
I sum tok vår 23 skyttere 14 finale-

plasser, 4 medaljer/stjerne og 11 begre. Det 
var ganske likt fjoråret, da hadde vi en 
finaleplass mindre og en medaljeplass mer, 
samt en lagseier. Dermed gjorde vi det litt 
dårligere i år, men fortsatt så godt at vi kan 
si at dette var et meget godt mesterskap for 
oss.

Mesterskap
Kl. V55, 2-5 
4. Nils Thomas Valand ...................41/1 Stjerne 
6. Lars Bugge ................................40/4 Stjerne 
10. Henrik Oppen ...........................39/5 Medalje 
12. Sverre Brovoll ..........................39/4 Stjerne 
20. Kurt Eirik Bekkevold ................38/4  
34. Stein Heggen ...........................35/0  
36. Arne Ånneland .........................34/3  
45. Arild Båheim ............................32/1 
V55 3. Stein Heggen ..................35/0 
 4. Arne Ånneland ................34/3 
 7. Arild Båheim ...................32/1
ER 14. Tobias M. Torbal ...........41/4 
 21. Jonas Hofslund .............39/3
J 10. Sondre Ravnanger .......38/6
Kvalifisert	-	ikke	møtt:	Kl.	2-5:	Eirik	Kristiansen,	
V73: Øivind Mørk og Oddbjørn Nyhagen.

Hovedskyting
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand ........30/24 Beger 
 7. Lars Bugge .....................29/19 Beger 
 18. Kurt Eirik Bekkevold .....28/20 Beger 
 19. Sverre Brovoll ...............28/16 Beger 
 24. Eirik Kristiansen ............28/14  
 30. Henrik Oppen ...............28/11  
 33. Tore Johansen ..............27/17  
 54. Bjarne Muri ...................22/11 
Kl. 4 15. Endre Hagelund............27/9 Beger 
 39. Eirik Ahdell ....................21/5 

Kl. 2 2. Joakim Mortensen ..........26/13 Beger
V55 2. Stein Heggen ..................27/17 Beger 
 4. Arild Båheim ...................26/11 Beger 
 9. Arne Ånneland ................25/9  
 18. Anne-Lise H. Holstad ....9/3 
R 14. Bjørn Eric Olsen ...........27/14
ER 17. Tobias M. Torbal ...........30/9 Beger 
 26. Jonas Hofslund .............29/14  
 44. Odin Skagmo ................23/8
J 20. Sondre Ravnanger .......25/18 Beger
V73 6. Øivind Mørk ....................29/20 Beger 
 8. Oddbjørn Nyhagen .........29/17  
 17. Nils Hovde ....................25/16 

Lag grovfelt  3. Oslo Østre ......112/72 
Sverre Brovoll, Kurt Eirik Bekkevold, Lars Bugge  
og Tore Johansen

Samlagsskyting grovfelt   
2. Oslo  280/165   (7 av 10 fra Østre) 
Nils Thomas Valand, Lars Bugge, Kurt Eirik Bek-
kevold, Sverre Brovoll, Eirik Kristiansen, Henrik 
Oppen og Tore Johansen. 

Samlagsskyting ungdom   
5. Oslo  161/85   (5 av 6 fra Østre) 
Tobias Mortensen Torbal (ER), Sondre 
Ravnanger (J), Jonas Hofslund (ER), Bjørn Eric 
Olsen (R) og Odin Skagmo (ER).
Oslo stilte ikke fullt lag i samlagsskytingen for 
veteran.
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Anvisning er en viktig opgave når man er arrangør. Øverste bilde: Christian Yterhaug Sæther er stående, 
mens Freddy Vollebekk gransker skivene. Nederste bilde: Kjetil Jansen svinger anvisningsspaken på et 
av finaleholdene, mens Vegard Ånneland er i gang med lappingen av skivene.
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Samlagsstevnet	finfelt	-	ungdommer
I år var samlagsstevnet i finfelt for 

ungdommene lagt til Oslo og vår bane. 
Dette som et forsøk på å få opp deltagelsen. 
Hvorvidt dette grepet var vellykket kan 
diskuteres. Det var kun 12 ungdommer 
som møtte opp. Men det kunne likevel vært 
færre hvis mesterskapet hadde gått sammen 
med Follos.

Åtte av de tolv var våre og de tok 
samtlige titler og seks av de ni medaljene 
som ble delt ut.

Det var tre skyttere i kl. R og Bjørn 
Eric Olsen vant klart. Han skjøt fullt 
innledningsvis og fulgte opp med 12 treff i 
finalen. Vetle Skagmo og Jonas Ingebo tok 
ungdomsmedaljene.

I kl. ER hadde vi tre av fire skyttere. 
Emma Trapper Pedersen og Stian Stafsberg 
Klyve skjøt begge 28 treff og var likt før 
finalen. I finalen skjøt Emma 11 treff, mens 
Stian skjøt 10 treff. Dermed vant Emma 
med Stian som nr. 2. Odin Skagmo ble nr. 4 
med 34/2.

Sondre Ravnanger var favoritt i kl. J, 
som besto av fire skyttere. Han kom litt på 
etterskudd med 29 treff og lå på 2. plass før 
finalen, ett treff etter lederen. Sondre skjøt 
den beste finalen med 11/7 og tok igjen 
det ene treffet. Sondre skyter ofte mange 
innertreff og det gjorde han også denne gang 
og vant på rangering.

Mesterskap
R 1. Bjørn Eric Olsen ........... 42/8 Nammo 
 2. Vetle Skagmo ............... 38/3 Ungd. med. 
 3. Jonas Ingebo ................ 29/2 Ungd. med.
ER 1. Emma Tr. Pedersen...... 39/5 Nammo 
 2. Stian Stafsberg Klyve ... 38/5 Ungd. med, 
 4. Odin Skagemo.............. 34/2 
J 1 Sondre Ravnanger ........ 40/7 Nammo

Hovedskyting
ASP Mattias Edvardsen .................... 13/0
R 1. Bjørn Eric Olsen ................... 30/12 
 2. Vetle Skagmo ....................... 27/16 
 3. Jonas Ingebo ........................ 23/10
ER 1. Emma Trapper Pedersen ..... 28/19 
 2. Stian Stafsberg Klyve ........... 28/15 
 4. Odin Skagemo ...................... 24/9
J 2. Sondre Ravnanger ............... 29/21

Bjørn Eric Olsen ble samlagsmester i kl. R Emma Trapper Pedersen ble samlagsmester i ER.
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Østlandsmesterkap	-	finfelt
Østlandsmesterskapet i finfelt ble 

arrangert av Tingelstad, som de siste årene. 
Oslos lag besto av kun Østre-skyttere. 

Vetle Skagmo skjøt i R. Han tapte to 
treff på det første holdet, men så skjøt han 
fullt på resten og endte på meget gode 40/16. 
Det ga 25. plass. 

I kl. ER skjøt Tobias Mortensen Torbal, 
Emma Trapper Pedersen og Odin Skagmo. 
Tobias skjøt 39/22 og ble nr. 31. Emma 
kom på plassen etter med 38/19. Odin var 
uheldig på et par av holdene og ble nr. 41 
med 28/14. 

I kl. J hadde vi med Sondre Ravnanger. 
Han plasserte seg midt i feltet på 19. plass 
med 38/26. 

I V73 var vår trio på plass. Øivind 
Mørk slo til med fullt hus. Øivind hadde 30 
innertreff, men i denne klassen ble det for 
lite for topplassene. Resultatlisten viste en 
7. plass for Øivind. Oddbjørn Nyhagen tapte 
bare ett treff og ble nr. 12 med 41/27. Nils 
Hovde skjøt 40/28 og ble nr. 17.

Med deltagelse i alle ungdomsklassene 
og blant veteranene, fikk Oslo endelig stilt 
lag i samlagsskytingen. Laget bestod av 
Vetle, Tobias, Sondre, Øivind og Oddbjørn 
og de endte på 13. plass. De beste lagene 
skjøt fullt så det er et stykke opp, men vi 
gleder oss over at Oslo fikk stilt lag.

Oslos plasseringer: 
R 25. Vetle Skagmo ..................... 40/16
ER 31. Tobias Mortensen Torbal .... 39/22 
 32. Emma Trapper Pedersen ... 38/19 
 41. Odin Skagmo...................... 28/14
J 19. Sondre Ravnanger ............. 38/26
V73 7. Øivind Mørk .......................... 42/30 
 12. Oddbjørn Nyhagen ............. 41/27 
 17. Nils Hovde .......................... 40/28
Samlagsskyting   13. Oslo 200/121  
Vetle Skagmo, Tobias Mortensen Torbal, Sondre 
Ravnanger, Øivind Mørk og Oddbjørn Nyhagen 

Øivind Mørk skjøt fullt i V73.Vetle Skagmo skjøt 40 treff i kl. R.
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Akershus var årets arrangør. Stevnet 
hadde samlingssted på en gård i Gjerdrum 
og feltrunden startet og endte på gården. Det 
var gode skyteforhold med overskyet og lite 
vind. Opplegget var meget godt og van-
skelighetsgraden ble akkurat passende. En 
skytter skjøt fullt, en skytter hadde 41 treff 
og resten fordelte seg fint.

Oslo vant lagskytingen i fjor og 
ambisjonen var å gjenta den prestasjonen. 
Det manglet en del på dette og fasiten viste 
en 5. plass, syv treff etter vinnerlaget fra 
Akershus. Det manglet to  treff og et antall 
innertreff på en pallplassering.

De fem som ble tellende på Oslos 
lag kom også inn på premielisten. Disse 
presterte fra 34 til 37 treff. Sverre Brovoll 
ble best med 37 treff. Kurt Eirik Bekkev-
old skjøt 36 treff. Nils Thomas Valand og 
Tobias Lillekvelland (Nordstrand) skjøt 35 
treff og Eirik Kristiansen hadde 34 treff.

 

Opplegg 
Hold 1 S25V 345m Ligg 
Hold 2 22,5/7,5 175m Kne 
Hold 3 1/4 370m Ligg 
Hold 4a 1/8 291m Ligg 
Hold 4b B45 493m - 
Hold 5 Sirkel 348m Ligg 

Hold 6a 1/6 280m Kne 
Hold 6b B65 525m -
Hold 7a S25H 357m Ligg
Hold 7b Prisme 170m -  
Skytetider: 35 - 55 sekunder

Østlandsmesterskap - grovfelt

Oslo plasseringer:
(N) – Nordstrand  ...........................H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum  
16. Sverre Brovoll ..........................6/3  5/1  6/2  4/1  5/1  5/0  6/2  37/10 
21. Kurt Eirik Bekkevold ................5/4  6/2  5/1  6/3  4/0  4/1  6/3  36/14 
28. Nils Thomas Valand  ................6/4  5/2  6/5  4/2  6/3  4/0  4/0  35/16 
30. Tobias Lillekvelland (N)............6/4  6/3  6/1  3/3  6/1  4/1  4/0  35/13 
36. Eirik Kristiansen .......................6/1  3/1  6/4  5/1  6/1  3/2  5/1  34/11 
60. Tore Johansen .........................6/2  3/0  3/0  3/1  5/4  3/1  6/4  29/12 
78. Lars Rasmus Sandvik (N) ........5/0  3/1  5/0  2/0  5/3  4/2  2/0  26/06 
79. Lars Bugge ..............................6/4  3/2  5/3  3/2  4/2  0/0  4/1  25/14
Samlagsskyting   5. Oslo 177/64  
Sverre Brovoll, Kurt E. Bekkevold , Nils Thomas Valand , Tobias Lillekvelland (N) og Eirik Kristiansen

Sverre Brovoll ble Oslos beste skytter.
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Felt - åpne stevner
Her følger et kort sammendrag av resul-

tatene fra vinterens feltstevner.

Uke 1 
Feltsesongen ble som vanlig innledet 

med Trøgstadfelten. Vi hadde 11 deltagere, 
tre av dem på finfelten. Stevnet ble preget 
av snø og tilhørende dårlig sikt. Vi fikk en 
god start på sesongen. Sverre Brovoll vant 
grovfeltens 30-skudd og fulgte opp med 
en finale som var akkurat god nok til seier. 
Han skjøt 40/21 og vant med ett innertreffs 
margin til to skyttere. Sammen med Lars 
Bugge og Tore Johansen vant Sverre også 
lagskytingen for Østre. Det var vår fjerde 
lagseier på fem år og en vandrepokal ble tatt 
til odel og eie. 

Uke 2
Hemnesfelten var neste stevne. Vi 

hadde med 12 skyttere, fordelt med ni på 
grovfelten og tre på finfelten. Det var en 
kald dag med temperaturer ned mot -27 
grader. Laginnsatsen ble god på grovfelten, 
med tre skyttere inne blant de ti beste. Kurt 
Eirik Bekkevold ble best på 4. plass, Tore 
Johansen ble nr. 7 og Eirik Kristiansen nr. 9.

Tobias Mortensen Torbal ble den beste 
av våre tre i kl. ER. Han ble nr. 22.

 
Uke 4

Råde måtte avlyse grovfelten på grunn 
av tåke. Dermed ble Blakerfelten årets 
tredje stevne. Vi hadde med åtte skyttere på 
grovfelten. Stevnet gikk i tilnærmet påskev-
ær og arrangørene hadde lagt opp til en fin 

Sverre Brovoll ble eneste medaljevinner på grovfelten.
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løype. Underveis på 30-skudden måtte skyt-
terne takle tre ukjente hold, samt det ukjente 
dobbeltholdet på finalen. Det var god 
variasjon mellom korte og lange hold og i 
figurbruk. Kort sagt et opplegg våre skyttere 
setter stor pris på. Dette viste seg dessverre 
ikke i resultatene. De ble høyst gjennomsnit-
tlige, som et resultat av både dårlig skyting 
og feilvurderinger av avstander. 

Joakim Mortensen skjøt riktignok 
godt på 30-skudden og ble nr. 2 med i 
kl. 2 med 25/10 – han var kun ett treff fra 
seieren. Kurt Eirik Bekkevold ble vår beste 
i grovfeltmesterskapet med 37/22 og en 13. 
plass.

Uke 5
Sverre Brovoll skjøt hele fire stevner 

i Agder og Telemark. Det gikk aller best i 
Drangedal hvor han skjøt fullt med 30/12 
og ble rangert som femtemann. Ellers skjøt 
Amalie Mortensen Torbal 16/5 i aspirant i 
finfeltstevnet til Gjerdrum.

Uke 6
Dette ble årets største stevnehelg. Vi 

hadde 10 skyttere på tur til to stevner på 
Ringerike og syv skyttere deltok på Løiten. 
Det er mulig all skyting helgen før ga god 
trening, for Sverre Brovoll bommet kun en 
gang på de tre stevnene. 

Grovfeltopplegget i Løiten var enkelt 
og hele 11 skyttere skjøt 30 treff. Sverre 
vant med imponerende 24 innertreff. Sverres 
eneste bomskudd denne helgen kom i 
Søndre Modum, men han ble likevel nr. 3. I 
et enklere opplegg i Sigdal ble Sverre nr. 5 
med 30/13. Ellers var Eirik Kristiansen kun 
ett innertreff fra Sverres medalje i Søndre 
Modum. Nils Thomas Valand og Kurt Eirik 
Bekkevold skjøt også fullt i Løiten. Arne 
Ånneland var litt uheldig med marginene og 
endte opp med to 2. plasser i V55.

Finfeltinnsatsen besto av Sondre 
Ravnangers deltagelse i kl. J i Sigdal. Han 
ble nr.4 med 28/17.

Uke 7
Tre skyttere dro til Kongefelten i 

Søndre Land. Beste prestasjon sto Sondre 
Ravnanger for. Han skjøt 30 treff for første 
gang i kl. J. Med 19 innertreff ble han nr. 2.

Uke 8 
Grovfeltskytterne var opptatt med KM 

og SM, mens Sondre Ravnanger tok turen til 
Søndre Odalen. Han forbedret persen sin til 
30/20. Han vant kl. J og var den eneste med 
30 treff.

Påsken
Det siste vi får med oss er tre delta-

gelser på tre stevner i påsken. Kurt Eirik 
Bekkevold deltok på Kjemsjøstevnet på 
Palmesøndag. Han skjøt 28 treff og med 8 
treff i finalen ble det 16. plass på grovfeøten.

Stein Heggen skjøt Kroksjøstevnet på 
Skjærtorsdag. Han ble nr. 5 i V55 med 26 
treff.

Henrik Oppen stilte opp på Sigdals 
Bajasfelt 2. påaskedag, Han skjøt 39 treff og 
ble nr 23.

Sondre Ravnanger har hatt en god feltsesong med 
seier og 2. plass i kl. J. 
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Terminliste, Stang- og felthurtigskyting
Dag Dato Begivenhet
Tirsdag 26.apr Hurtigcupen 1 (Raumnes)
Tirsdag 10.mai Hurtigcupen 2 (Degernes)
Tirsdag 24.mai Hurtigcupen 3 (Haga)
Tors - lørdag     27-29.mai Norgescup (Haga, Raumnes, Røyken og Hurum) 
Tirsdag 14.jun Samlagsmesterskap (Askerbanen)
Tirsdag 21.jun Klubbmesterskap (Askerbanen)
Tirsdag 28.jun Hurtigcupen 4 (Røyken og Hurum/Askerbanen) 
Tirsdag 12.jul Hurtigcupen 5 (Høland og Bjørkelangen)
Ons-lørdag       27-30.jul Norgescup (Balsfjord, Lakselvdal, Storfjord)
Tirsdag 16.aug Hurtigcupen finale (Oslo Østre/Askerbanen)
Lørdag 15.okt Høstmanøver
Lørdag 05.nov Feltforberedelser
Lørdag 26.nov Feltforberedelser

Kurt Eirik Bekkevold har over lengre tid jobbet for å få opp stevnetilbudet i Stang- og felthurtigskyting 
og kan se at både Hurtigcupen og Norgescupen er blitt etablert.
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Terminliste
Dag Dato Begivenhet
Onsdag 20.apr   Banedugnad
Torsdag           21.apr   Baneåpning. Åpningsfatene 1. avdeling.
Mandag            25.apr    Trening på 200m. Serieskyting III for 100m (Løvenskiold).
Torsdag 28.apr Trening
Fre-søndag 29/4-1/5 Ungdomssamling Oslo/Aust-Agder (Oslo)
Mandag            02.mai    Trening
Mandag            09.mai    Uttaksskyting nr. 1  til Hovedstadsstevnet. Trening på 100m
Torsdag 12.mai Damenes Pokal og Underavdelingenes Vandrepremie VI
Torsdag           19.mai   Trening. Uttak  nr. 2  til Hovedstadsstevnet (Løvenskiold).
Mandag            23.mai    Trening
Tors - lørdag     26-29.mai NC bane (Oslo Østre, Asker, Frogn og Drøbak)
Mandag            30.mai    Trening. Uttak nr. 3  til Hovedstadsstevnet (Løvenskiold).
Torsdag           02.jun   Trening. Uttak Viken II/LS (Løvenskiold)
Mandag            06.jun    Dugleikskruset og Dugleiksmerket, for alle klasser
Torsdag           09.jun   Trening
Tors - søndag    09-12. juni Viken II (Sarpsborg)
Mandag            13.jun    Trening på 200m. Serieskyting IV for 100m (Nordstr., Årvoll).
Torsdag           16.jun   Trening
Mandag            20.jun    Trening
Torsdag        23.jun Trening
Mandag            27.jun Trening
Torsdag        30.jun Trening
Ons-lørdag       27-30.jul NC bane (Storfjord, Målselv, Falken)
Fre-fredag       29/7-5/8    Landsskytterstevnet (Målselv)
Fre-lørdag       12-13.aug   Hovedstadsstevnet (Lathi, for uttatte skyttere)
Mandag            15.aug    Trening
Tirsdag 16.aug Organisasjons- / Oslomedaljen
Torsdag           18.aug   Trening
Lørdag            20.aug   Samlagsmesterskap bane (Østre Bærum, Løvenskioldbanen)
Mandag            22.aug    Trening, oppsamling Dugleiksmerket.
Torsdag           25.aug   Trening på 200m. Serieskyting finale 100 meter
Fre-søndag        26-28.aug   NC bane (Stavanger, Egersund, Gjesdal)
Mandag            29.aug Skarpskytterkruset, Erterkongens vandrekjede
Torsdag           01.sep   Klubbmesterskap bane
Torsdag           08.sep   Baneavsl., Åpn.fat 2. avd, Vennskapspokalen, Vandrekjede kl.1
Lørdag 10.sep   Erterfesten

Torsdag 03.nov Generalforsamling
Ons-søndag 09-13. nov Viken II 15m (Høland/Bjørkelangen)
Tirsdag 22.nov Ombudsmøtet

Styret tar forbehold om endringer i denne terminlista. 
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