
Nr 2 Juni 2016 70. årgang

Gode forberedelser ga vellykket  •	
Norgescup arrangement
Stein Heggen ble Viken II mester i V55•	
Fire andre medaljer/stjerner i Viken II bane•	
Sondre Ravnanger medlem i 350-klubben•	
34 påmeldte til Landsskytterstevnet i Målselv•	



Redaktør: Tore Johansen 
I redaksjonen: Sverre Brovoll  
Trykking: Allkopi

Østre Posten 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Hjemmeside: www.dfs.no/oslo-ostre 
E-post adresse: oslo-ostre@skytterlag.no

Hovedlagets styre: 
Styreleder: Eirik Ahdell, tlf 911 64 015 
Nestleder: Morten Musiol 
Kasserer: Lars Bugge 
Sekretær: Tore Johansen 
Styremedlem: Per Arve Strømstad 
Styremedlem: Heidi-Iren Olsen Grimstad 
Styremedlem: Sverre Brovoll
1. vararepresentant: Nils Thomas Valand 
2. vararepresentant: Vegard Ånneland 
3. vararepresentant: Bjørnar Sæther

Skilagets styre: 
Styreleder: Sverre Brovoll, tlf 952 24 974 
Utvalgsmedlem: Arne Grøtting 
Utvalgsmedlem: Eirik Kristiansen 
Utvalgsmedlem: Kurt Eirik Bekkevold

Ungdomsutvalg:  
Leder: Heidi-Iren Olsen Grimstad, tlf 926 33 662 
Utvalgsmedlem: Morten Musiol 
Utvalgsmedlem: Bjørnar Sæther 
Utvalgsmedlem: Joakim Mortensen 
Utvalgsmedlem: Kjetil Jansen

Jaktutvalg:  
Leder: Kjell Karlsen, tlf  22 32 40 18

Eiendomsutvalg: 
Leder: Arne Ånneland, tlf  913 23 071

Forside bilde:  
Christer Malm (t.v) og Arne Grøtting sjekker 200m før 
NC-stevne.

Siste side bilde:  
Oslos lag som ble nr. 3 i samlagsskytingen og vant 
Ese-bronse i Målselv for 10 år siden, f.v Stian Eliassen, 
Eivind Rørhuus-Øie, Jan Håkon Jørgensen og Giske 
Bach (Nordstrand)

 

LS i Målselv
Våren har i stor grad blitt preget 

av Norgescup-stevnet vi arrangerte. Vi 
kan med trygghet si at vi kom godt ut av 
dette arrangementet. Det var godt å se at 
medlemmene stilte opp og håndterte op-
pgavene med profesjonalitet og godt humør. 
Dette ga mersmak og det er sannsynlig at vi 
prøver oss igjen om fem år.

Sportslig sett så har vi merket oss 
innsatsen i Viken II-mesterskapet med fem 
medaljeplasser som fordelte seg på senior-, 
ungdom- og veteranklassene. Høydepunktet 
kom med Stein Heggens fjerde seier i V55. 
Stein, Arne Grøtting og Øivind Mørk var 
også med på veteranlaget som vant sam-
lagsskytingen. 

Så må vi nevne A-lagets dramatiske 
duell mot Høland/Bjørkelangen i 1. runde 
av Østlandscupen. Begge lag presterte top-
presultatet 2734p innledningsvis. Omskyt-
ing måtte til og der vant A-laget med 2p. 
Det er nok en stund siden det har vært en 
slik match i Østlandscupen.

Årets store høydepunkt, Landsskyt-
terstevnet, blir i år arrangert i Målselv. 
Skytterfesten arrangeres der for sjette gang. 
Det første stevnet ble arrangert der i 1961, 
videre har våre skyttervenner i nord arrang-
ert LS i 1971, 1986, 1996 og 2006.

Det store høydepunktet for Østres ve-
dkommende kom i 1961, da Magne Landrø 
ble Skytterkonge for første gang.

For 10 år siden tok vi fire medaljeplas-
seringer. Eivind Rørhuus-Øie og Christine 
L. Lind tok hhv. stjerne og medalje på 
banen, Jan Håkon Jørgensen tok medalje 
på grovfelten og Arne Grøtting tok medalje 
i baneskytingen for V55. Dette er noe vi 
realistisk sett kan toppe i år. Ellers minnes 
vi at vi hadde tre skyttere på laget som tok 
Ese-bronse i samlagsskytingen, samt at 
Finn Amundsen tok sitt 50. Stang-beger.

Da gjenstår det bare å ønske en riktig 
god sommer! Og lykke til i Målselv!
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Styreleder
har ordet

Hei igjen folkens!
Aller først: Tusen takk! Tusen takk for 

innsatsen dere alle la ned under Norges-
cuprunden siste helga i mai. Og for et 
arrangement det ble. Oslo Østre er kjent 
for å gjennomføre stevner med høy kvalitet, 
så skytterne forventet å komme til et godt 
planlagt stevne. 

Et NC-stevne krever mye av et skytter-
lag, både i forkant og under selve arrange-
mentet. Vi har gode erfaringer fra sist vi 
hadde NC-stevne, og tilbakemeldinger og 
erfaringer ble tatt med i planleggingen for å 
om mulig få et bedre arrangement. 

Stor takk til Lars og Tore for all job-
ben som ble lagt ned i forkant, særlig med 
forhåndspåmelding og oppdatering av felles 
hjemmeside med stadig ny info til deltak-
erne. 

Det var jo ikke lenge siden vi hadde 
baneåpning og dugnad, men likevel krever 
et slikt stevne at ting er på topp, så det 
trengte en ekstra dugnad før det hele braket 
løs. Dere stilte opp manns(kvinne)sterke og 
både innerom og utendørsområde ble shinet. 
Det ble satt opp både spisetelt og grilltelt, 
satt ut ekstra bord og stoler, ordnet til ekstra 
parkeringsplasser, og sjekket at skiver og 
elektronikk samt lokale var klar for innrykk. 

Når over 750 deltakere skal gjennom-
føre stevne sitt, krever det sitt mannskap. 
Stort sett var vi 17 stykker som hjalp til med 
arrangementet, og kort fortalt var alle like 

viktige. Alt fra parkeringsvaktene som var 
de første som tok imot skytterne, påmelding 
og resultatservice på 15M, kafe og grill som 
solgte varer hele dagen, standplassledere 
og kontrollører som sørget for at alt gikk 
ordentlig for seg på standplass, og speak-
ertjeneste som holdt publikum oppdatert på 
gode resultater både hos oss og de andre 
arrangørene. 

Og tilbakemeldingene har vært 
utelukket positive. Alle har skryt veldig av 
stevnet. Selv om deltakelsen på den sosiale 
sammenkomsten på lørdagskvelden ikke ble 
som forventet, syntes de som var der at det 
var et flott tiltak. Det er viktig å prøve å lage 
tilstelninger der skyttere også kan møtes 
utenom skytingen. Vi skal ha for innsatsen, 
selv om de fleste påmeldte på facebook ikke 
dukket opp. Slikt rår vi ikke over. 

Samlet sett kan vi virkelig gi hverandre 
et klapp på skuldra og si vel gjennomført 
NC-stevne, dette kan vi virkelig være stolte 
av!

Sommerferien nærmer seg med 
stormskritt for de fleste. De fleste av oss har 
allerede skutt haugevis med stevner, og det 
er spennende å sjekke resultater på mandag-
er, fra stevner dere har deltatt på. Har liksom 
blitt en egen greie på mandagsmorgen. Alle 
de gode resultatene finner dere lenger bak i 
Østreposten, men et resultat vil jeg trekke 
frem her. 
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Gratulerer til Sondre Ravnanger som 
endelig klarte 350 poeng i klasse junior, 
og et etterlengtet 350-merke. Det har vært 
mange nesten stevner for Sondre, ekstra 
hyggelig at han endelig fikk inn det siste 
skuddet også. 

Hyggelig var det også at 1.laget klarte 
å slå storfavoritt Høland og Bjørkelangen 
i 1.runde i Ø-cupen, etter en nervepirrende 
omskyting. Meget bra!

Tilslutt vil jeg bare ønske dere en riktig 
god sommer. Slapp av og nyt ferien dere 
virkelig fortjener, men skjerpings om dere 
skal skyte. På standplass er det aldri ferie 
dere! Lykke til i Målselv, håper dere alle har 
full klaff. God sommer!!

Mvh
I

Født

Oscar kom til verden 08.04.16 kl 03.19 
på A--hus. De vitale målene var 4845 gram  
og 59 cm.

Vi kan med trygghet si at det var en 
ekte Østre baby som kom til verden da 
Oscar ble født. De stolte foreldrene er Heidi 
Olsen Grimstad og Morten Musiol. Begge er 
velkjente og har vært aktive i Østre i mange 

år. For tiden sitter begge også i styret, Heidi 
som ungdomsleder og Morten som nestleder. 
Heidi og Morten planlegger å ta turen til LS 
i Målselv og da vil Oscar være med.
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

1 min våpensamling finnes ett par 
flintlåspistoler som har tilhørt Kong Frederik 
den sjette (1768 - 1839). Han var den siste 
norsk-danske felleskonge og bestilte rundt 
1785 10 par sølvmonterte pistoler.

Våpensmedens signatur var gravert 
på låsplaten: LUDVIK ERNST MARR, 
KIØBENHAVN. Vi vet at han er født i 
1736, får borgerskap i 1775 som våpensmed. 
Samme år arver han sin fars, VALENTIN 
MARRs stilling som rustmester ved Køben-
havns Tøjhus, til sin død i 1792. 

Tøjhuset er i dag et av verdens største 
og fineste våpenmuseer. Som spesialsamler 
av Valentin Marr pistoler vil jeg sitere fra 
en bok som kom ut i 1938: “HAANDS-
KYDEVAABENS BEDØMMELSE”.

“VALENTIN MARR (1696-1786) nød 
europæisk Ry. Det beste Bevis herfor findes 
i de Priser hvormed hans Arbejder betraktes, 
langt over, hvad de kendteste  Bøssemag-
ere paa den Tid ellers opnaaede for deres 
Arbeider”

En	historie	om	10	par	sølvmonterte	flintlåspistoler
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De 10 bestilte par-pistoler er antakelig 
ment å være gaver. For og minnes giveren 
er pistolkolbens sølvbeslag forsynt med et 
monogram i relieff; en lukket krone over F 
for Frederik den sjette.  Monogrammet er 
innrammet av Elefantordenen med kjede.

Noen viktige tekniske opplysninger:
Lengde: 28 cm -  Kaliber: 11.8 m/m
Løp:   15,1 cm  - Vekt: 500 gram

Som vi ser av målene er dette små 
pistoler som lett kan skjules under reise med 
hester og vogn. Tangen i stål er selve avslut-

ningen av løpet. På tangen er tallet 5 gravert, 
omkranset med dekor i sølv. 

Dette viser at mitt pistolpar er nummer 
5 i rekken på 10.

Navn på eierne av pistolpar nummer 1, 
2, 3, 4, 8 og 9 savnes. Her er listen over de 
andre eierne:
nr. 5:  Kurt Johannessen
nr. 6:  Kronborg Slott, København
nr. 7:  Fritz Thobiesen M.D. København
nr. 10:  Amalienborg  Slott København

Sondre Ravnanger med i 350-klubben
Sondre har skutt meget godt i år i kl. 

J og han har hatt flere resultater på 349p. 
Vi har ant en økende frustasjon over de 
hårfine nierene som stadig har dukket opp 
og ødelagt for det “magiske” 350-resultatet. 
Dagen etter Viken II bane, under samlagets 

serieskyting satt det endelig. De ytterst få 
skuddene som før gjerne ble 9,9 ble nå 10,0 
og da kunne Sondre juble for 350p for aller 
første gang.

Vi gratulerer så mye med et velfortjent 
resultat!!!
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

I sist utgave av ØP glimret ungdom-
savdelingen med sitt fravær. Derfor kommer 
det i denne utgaven en oppsummering av 
året så langt.

Første helgen i februar hadde ung-
dommene overnattingshelg på skytebanen. 
Det ble som tidligere år gjennomført 
skytekonkurranser med en vri på fredagen, 
etterfulgt av taco og filmkveld. Lørdagen 
ble det stevnetrening før lunch og siden var 
det feltskyting. Det var 13 ungdommer som 
deltok.

Første helgen i mai arrangerte Oslo 
skyttersamlag samlingshelg for ungdom i 
Oslo og Aust-Agder. Denne kan du lese mer 
om i egen artikkel.

Viken II bane ble i år skutt i Nittedal. Vi 
hadde med 7 ungdommer. Inga deltok på sitt 
første stevne og skøyt gode 241p i kl. ER. 
Tobias og Stian skjøt henholdsvis 248p og 
247p og 1p og 2p poeng unna finalen.

Sondre skjøt seg til finalen i klasse J. 
Han endte på 5. plass og fikk med seg en 

ungdomsmedalje.
Stian, Tobias og Sondre var også endel 

av laget til Oslo under samlagsskytingen.
Vi har også fått et nytt medlem i 350-

klubben. Etter flere stevner på 349p fikk 
Sondre full klaff og 350p under femte runde 
av årets serieskyting!

Det nærmer seg sommerferien med 
stormskritt og i skrivende stund er det en 
uke igjen til sommerferien. Denne er det 
flere av våre ungdommer som skal bruke på 
skyting.

Det er en liten gjeng som tar turen til 
Meråker for årets skyteskole og vi har seks 
ungdommer som er påmeldt til årets land-
skytterstevne i Målselv.

Ungdomsavdelingen ønsker alle en rik-
tig god sommer, både med og uten skyting!

Til slutt minner vi om at første trening 
etter sommerferien blir torsdag 18.08 og at 
dere setter av lørdag 20.08 til årets Samlags-
mesterskap bane.

Stian Stafsberg Klyve skjøt 1. etappe i sam-
lagsskytingen på Viken II med godt resultat.

Tobias Mortensen Torbal gjorde det bra i Viken II 
med beger i kl. ER.
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Ungdomssamling Oslo - Agder
29.04-01.05 ble det arrangert sam-

lingshelg for ungdom i Oslo og Aust-Agder 
skyttersamlag.

Samlingen fant sted på Oslo Østre sin 
bane og det var 43 ungdommer som deltok 
på samlingen.

Temaer for helgen var Stillingskontroll, 

våpenpuss, bane og mengdetrening, samt en 
innføring i felthurtig. Lørdag kveld ble det 
servert grillmat, etter skytingen om SørØst 
pokalen, en vandrepokal som ble skutt om 
for første gang ifjor. Søndagen ble brukt på 
teknisk museum.

På lørsdagskvelden var det samling inne i klubblokalene.

Våpenpuss var på programmet.



Østre Posten 2-16 9

Ungdommer og ledere er samlet utenfor.

Kurt Eirik Bekkevold hadde en innføring i felthurtigskyting.
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Feltskytingsaktivitetene i denne delen av året består hovedsakelig av Stang- og felthurtig-
skyting.  I tillegg har vi noen resultater fra vintersesongens siste feltstevner.

Åpne feltstevner

Påskerally
I år igjen var Kurt Eirik Bekkevold vår 

eneste representant i Påskerally i Nord-
Sverige. 

Påskerally besto som vanlig av fire 
stevner. Kurt kunne rapportere at han syntes 
han gjorde mye rett, spesielt på avstands-
bedømmingen. Men det var vanskeligere 
å treffe på vinden. Med lange avstander 
gjorde det seg utslag i noen bom og da holdt 
det ikke til topplasseringene. Han gjorde det 
aller best i avslutningsstevnet til Pajala. Der 
ble han nr. 4 med 34 treff. De to bommene 
kom med en skjev serie på B100 på ca. 
610m. Det ble også 34 treff i åpningsstevnet 
til Niemis. Det ga 9. plass. Der kom de to 
bommene på kne på 1/3 på ca. 450m.

Stevnene til Övertorneå og Juoksengi 
gikk på lørdag og begge var 30-skuddsste-
vner. I Övertorneå lå Kurt an til seier før 
siste hold, som var L3 på 510m. Han traff 
på avstanden, men en feilbedømming av 
vinden resulterte i tre treff og dermed ble 
han nr. 9 med 27 treff. Juoksengi ble det 
dårligste stevnet med 16. plass og 26 treff. 
Det var kneholdet, en C25 på 260m, som 
skapte de største vanskelighetene, og det ble 
tre treff. Selv om topplasseringene uteble så 
viste Kurt mye god skyting og at han er en 
man må regne med i disse stevnene. Neste 
år er påsken midt i april og disse stevnene 
skal gå i månedsskiftet mars/april. Da er 
forhåpentligvis Østre-troppen noe større.

Uke 13
Tre av våre kl. 5 skyttere tok turen til 

Opland og feltstevnene til Gjøvik & Brus-
veen og Vestre Toten.

Sverre Brovoll var en av ti skyttere som 
skjøt 30 treff i Totenfelten. Sverre hadde 18 
innertreff, men var noe uheldig med margin-
ene og det ble 4. plass. 

I Gjøvikfelten var det 13 skyttere som 
skjøt 30 treff. Kurt var en av dem, og med 
16 innertreff ble han nr. 9. 

Uke 14
Kurt Eirik Bekkevold var en tur på 

Vestlandet og skjøt stevnene til Knipenborg 
og Tønjum.

Uke 15
Det siste stevnet vi tar med oss er 

Elverums og finalen i HV-cupen. Kurt Eirik 
Bekkevold var på plass og fikk selskap av 
Henrik Oppen. Kurt skjøt fullt i Elverums 
stevne og ble rangert til 4. plass. Henrik ble 
nr. 17 med 28 treff. Kurt kvalifiserte seg til 
HV-cupfinalen. Det ble 12/4 i Mellomfina-
len og avansement til Kanonfinalen. I den 
finalen ble det 7 treff og 11. plass.
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SM Stang- og felthurtigskyting
Mesterskapet ble som vanlig arrangert 

i Asker. Deltagelsen var på kun ti skyttere, 
men det var likevel en økning på tre i for-
hold til i fjor. Vi stilte med åtte av skytterne. 

Felthurtigskyting 
Kurt Eirik Bekkevold var suverent 

best i innledende runde med 7,61 sek og 
kveldens beste tid. Seks plasserte seg på 
tidene mellom 11,77 og 13,95 sek., og noe 
overraskende så var det kl. 2 skytteren 
Joakim Mortensen som var nærmest Kurt. 
De resterende fikk ikke tellende tid og da 
ble det syv skyttere som kvalifiserte for 
utslagsfinalene.

Kurt fikk w.o til semifinalen. I neste 

1/4-finale slo Tore Johansen Lars Bugge 
greit, mens det ble spennende i de to siste 
1/4-finalene. I begge kom skytterne frem til 
siste skive omtrent samtidig og det var ikke 
mange tidelene som skilte. I den ene gikk 
Sverre Brovoll seirende ut av duellen med 
Joakim Mortensen. I den andre slo Henrik 
Oppen, Ketil Sundal fra Nordstrand, som 
var den eneste som kunne forhindre en ren 
Østre-pall.

De resterende duellene ble lite spen-
nende. Kurt slo Tore klart i den første semi-
finalen. I den andre bommet Sverre så mye 
at Henrik rolig kunne sikre en finaleplass. 
Sverre fortsatte bommingen i bronsefinalen 
og Tore vant den greit. Finalen ble skutt 

Mesterskapets to store profiler er klare for finalen i felthurtigskytingen. Henrik Oppen (t.v) ble nr. 2 i 
både felthurtig- og Stangskytingen. Kurt Eirik Bekkevold vant begge øvelsene.
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som best av tre. Henrik klarte ikke å legge 
press på Kurt, og Kurt kunne roe det ned og 
avgjorde etter to skytinger.

Stangskyting 
Langholdet ble skutt først, så ble rek-

kefølgen stokket om i forhold til antall treff, 
slik at den med flest treff skjøt til sist på 
kortholdet. Kurt skjøt 12 treff på langholdet 
og tok en klar ledelse på fire skyttere som 
hadde 9 treff. Disse var Henrik, Sverre, Lars 
og Eirik Kristiansen. Før disse skjøt siste 
hold ledet Arild Lohrbauer, Østre Bærum 
med 19 treff og la med dette litt press på 
Østre-skytterne. Lars og Eirik matchet det 
med å skyte 10 treff og begge endte på 19 
treff.

Dette holdt ikke til medalje for Sverre 
skjøt 11 treff. Henrik skjøt 13 treff og ledet 
før Kurt skjøt. Kurt måtte ha 11 treff for 
å vinne uten omskyting og det klarte han 
akkurat.

Dermed ble Kurt dobbeltmester og 
Henrik tok to andreplasser. Tore og Sverre 
tok hver sin tredjeplass og sørget for at alle 
medaljene gikk til Østre.

Felthurtigskyting
Finale (best av 3): 
Kurt Eirik Bekkevold ...........10,71  12,60 Gylt 
Henrik Oppen .....................*** 15,26 Sølv
Bronsefinale: 
Tore Johansen ...............................12,62  Sølv 
Sverre Brovoll ................................*** 
Semifinaler: 
Kurt Eirik Bekkevold ......................8,42 
Tore Johansen ...............................19,40

Sverre Brovoll ................................*** 
Henrik Oppen ................................21,75
Kvartfinaler: 
Kurt Eirik Bekkevold ......................wo

Lars Bugge ....................................19,84 
Tore Johansen ...............................15,93

Joakim Mortensen .........................11,77 
Sverre Brovoll ................................11,38

Ketil Sundal, Nordstrand ...............12,56 
Henrik Oppen ................................12,00

Innledende runde:
1. Kurt Eirik Bekkevold (5) .................. 7,61 
2. Joakim Mortensen (2) ..................... 11,77 
3. Lars Bugge (5) ................................ 11,89 
4. Ketil Sundal (3) ............................... 13,48 
5. Henrik Oppen (5) ............................ 13,62 
6. Tore Johansen (5) .......................... 13,78 
7. Sverre Brovoll (5) ............................ 13,95 
Øivind Mørk (V73) .............................. *** 
Eirik Kristiansen (5) ............................ ***

Stangskyting
1. Kurt Eirik Bekkevold (5) ........... 12+11 23 Gylt 
2. Henrik Oppen (5) ..................... 9+13 22 Sølv 
3. Sverre Brovoll (5) .................... 9+11 20 Sølv 
4. Lars Bugge (5) ......................... 9+10 19  
4. Eirik Kristiansen (5) ................. 9+10 19  
6. A. Lohrbauer (AG3) Ø Bærum . 6+13 19  
7. Ketil Sundal (3) Nordstrand ..... 7+7 14  
8. Tore Johansen (5) ................... 3+8 11  
9. Joakim Mortensen (2) .............. 5+5 10  
10. Øivind Mørk (V73) .................. 5+4 9 

Øivind Mørk skyter i V73 og stiller trofast opp i 
Stang- og felthutigmesterskapene.
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KM Stang- og felthurtigskyting
Klubbmesterskapet ble som vanlig 

arrangert i Asker. Deltagelsen var dessvere 
noe labet med kun seks skyttere.

Felthurtigskyting 
Kurt Kurt Eirik Bekkevold var storfa-

voritt, men øvelsen ble åpen da han feilet 
innledningsvis. Det samme gjorde Øivind 
Mørk og da ble det semifinaler mellom de 
som fikk tellende tid.

Joakim Mortensen møtte Henrik Oppen 
i den første semifinalen. Det ble jevnt og de 
var ganske likt fremme til siste figur. Joakim 
hadde de nødvendige marginene med seg og 
avgjorde duellen. Tore Johansen hadde best 
tid innledningsvis og møtte Sverre Brovoll. 
Sverre slo til med kveldens beste tid, 8,73 
sek og gikk til finalen.

I bronsefinalen begynte Tore å skyte på 
siste figur uten at hold 2 hadde ramlet ned. 

Dermed kunne Henrik greit sikre bronse-
medaljen.

Finalen mellom Joakim og Sverre ble 
skutt som “best av tre”. Det virket som 
om spenningen var høy. Begge bommet 
mye i første runde. Joakim klarte å stoppe 
klokken først på 18,44 sek. I runde to skjøt 
Joakim flere skudd på feil figur og Sverre 
vant runden greit. I siste runde fikk Joakim 
en god start og klarte å holde unna for 
Sverre. Dermed fikk vi en noe overraskende 
klubbmester.

Stangskyting 
I I Stangskytingen tok Henrik ledelsen 

etter første hold med 10 treff. Sverre og 
Tore var like bak med 9 treff. Kurt skjøt 
mange skudd, men kun 7 av dem traff fig-
uren. Øivind skjøt 4 treff, mens Joakim fikk 
en høy serie og kun 1 treff.

Sverre Brovoll (t.v) og Joakim Mortenen sekunder før startskuddet går for finalen i felthurtigskytingen. 
I bakgrunnen følger standplassleder Kurt Eirik Bekkevold med på tiden. 
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Joakim og Øivind skjøt først på det 
andre holdet. Joakim hadde en meget god 
samling, men den var fortsatt høy og resul-
tatet ble 3 treff. Øivind fikk god flyt, han 
skjøt 7 skudd og traff med alle.

Neste par ut var Kurt og Tore. Kurt dro 
opp et godt tempo. Han traff bedre, men var 
likevel misfornøyd med at det bare ble 12 
treff. Tore fikk forkilling og skjøt 4 treff.

De to siste skjøt en og en. Sverre fikk ut 
15 skudd og traff med 11. Dermed tok han 
ledelsen og Henrik måtte også ha 11 treff for 
å vinne uten omskyting. Det ble noen bom 
på Henrik, men tempoet var godt nok til at 
han klarte 11 treff og ble klubbmester.

Kjappis-pokalen
Pokalen går til den som er best sam-

menlagt, når man regner plassiffer. Både 
Henrik og Sverre fikk plassiffer 4. Henrik 
ble rangert som best og vant årets aksje.

Felthurtigskyting
Finale (best av 3) 
Joakim Mortensen .... 18,44 /   ***   / 12,78 Gylt 
Sverre Brovoll ...........   ***   / 17,17 / *** Sølv

Bronsefinale 
Henrik Oppen ................ 20,98 Bronse 
Tore Johansen ............... ***
Semifinaler 
Sverre Brovoll ................ 8,73 
Tore Johansen ............... ***
Joakim Mortensen ......... 15,83 
Henrik Oppen ................ ***
Innledende skyting 
Tore Johansen ............... 9,71  
Joakim Mortensen ......... 13,30 
Henrik Oppen ................ 15,16 
Sverre Brovoll ................ 17,41 
Kurt Eirik Bekkevold ...... *** 
Øivind Mørk ................... ***

Stangskyting
1. Henrik Oppen ......................10+11 21 Gylt 
2. Sverre Brovoll .....................9+11 20 Sølv 
3. Kurt Eirik Bekkevold ...........7+12 19 Bronse 
4. Tore Johansen ....................9+4 13   
5. Øivind Mørk ........................4+7 11   
6. Joakim Mortensen ..............1+3  4  

Henrik Oppen forbereder seg til Stangskytingen.
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Norgescup Stang- og felthurtigskyting
Norgescupen i Stang- og felthurtigskyt-

ing var lagt sammen med banestevnene 
i Norgescupen. Arrangørlag var Haga, 
Raumnes og Røyken & Hurum. Med korte 
avstander mellom banene håpte arrangørene 
å få opp deltagelsen. De var noe skuffet da 
deltagelsen så vidt passerte 70, men de beste 
var med og nivået var meget høyt.

Stangskyting 
I Stangskytingen ble Kurt Eirik vår 

beste på to av stevnene med 22 treff. Det ga 
10. plass i Røyken og Hurum og 16. plass i 
Raumnes. I Haga ble Eirik Kristiansen vår 
beste med 23 treff og 17. plass. Sammenlagt 
er Kurt vår beste på 14. plass.

Røyken og Hurum (i Asker)
10. Kurt Eirik Bekkevold  ........11+11 .....22 
13. Sverre Brovoll  .................11+10 .....21 
31. Henrik Oppen  .................8+9 ........17 
49. Eirik Kristiansen  ..............9+5 ........14

Raumnes      
16.  Kurt Eirik Bekkevold ........22   
24.  Sverre Brovoll .................20     
24.  Eirik Kristiansen ..............20      
39.  Henrik Oppen .................18  

Haga     
17. Eirik Kristiansen ...............12+11 .....23 
20. Sverre Brovoll ..................11+11 .....22 
27. Henrik Oppen ..................11+10 .....21 
36. Kurt Eirik Bekkevold ........14+6 ......20

Sammenlagt ..............treff
14. Kurt Eirik Bekkevold .........64 
17. Sverre Brovoll ..................63 
28. Eirik Kristiansen ...............57 
30. Henrik Oppen ..................56 

Kurt Eirik Bekkevold er nr. 3 sammenlagt i felthur-
tigskytingen og nr. 14 sammenlagt i Stangskytingen.
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Felthurtigskyting
Kurt Eirik Bekkevold var blant favorit-

tene, spesielt i felthurtigskytingen. I Haga 
slo han til med supertiden 5,98 sek. Det sier 
sitt om nivået, når det ikke holdt til seier. 
Kurt var ikke fornøyd med skytingen på de 
andre to stevnene, men tidene ble gode nok 
til at han er nr. 3 sammenlagt.

Vi fikk to tider til under 8 sekunder. 
Begge kom i Haga, som ut ifra resultatene 
hadde den enkleste banen. Sverre Brovoll 
skjøt på 7,06 sek og ble nr. 12, mens det ble 
7,79 sek på Eirik Kristiansen og 21. plass.

De 16 beste i felthurtigskytingen og 10 
beste i Stangskytingen kvalifiserte seg til en 
Superfinale. Kurt fikk plass i felthurtigfina-
len. Det ble dessverre tap i 1/4-finalen.

Røyken og Hurum (i Asker)
9. Kurt Eirik Bekkevold .......... 8,34 
30. Nils Thomas Valand .........10,25 
44. Eirik Kristiansen  ..............11,57 
61. Henrik Oppen  .................14,07

Raumnes   
24. Nils Thomas Valand .........8,14 
26. Kurt Eirik Bekkevold ........8,25 
30. Eirik Kristiansen ...............8,53 
61. Henrik Oppen ..................13.30

Haga    
2. Kurt Eirik Bekkevold ..........5,98 
12. Sverre Brovoll ..................7,06 
21. Eirik Kristiansen ...............7,79 
43. Henrik Oppen ..................10,11 
50. Nils Thomas Valand.........11,43

Superfinale				
1/4 finale Kurt Eirik Bekkevold - slått ut

Sammenlagt ................. tid
3. Kurt Eirik Bekkevold ...........22,57 
26. Eirik Kristiansen ................27,89 
34. Nils Thomas Valand ..........29,82 
47. Henrik Oppen ...................37,48

Sverre Brovoll er vår nest beste sammenlagt i Stangskytingen på 17. plass. Han hadde også en meget 
god tid på felthurtigskytingen i Haga..
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Sommerens portrett - Christer Malm

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Jeg var 9 år og det var med luftgevær i 
Skillingaryd. 

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Jeg var først i Bærums skytterlag og flyttet 
så til Grefsen, Lofthus. Det tok likevel noe 
tid før jeg tok kontakt, noe jeg gjorde da den 
nye banen var ferdig.

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Jeg har akkurat startet igjen etter 12 års 
pause, men det blir ca. 3000 skudd. 

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Selvfølgelig er det en tanke man har tenkt.

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Ingen favoritt,men jeg liker f, eks. banen til 
Nittedal godt.

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Langrenn, ishockey, sykkel og friidrett 

Hva slags musikk hører du på?
Jeg lytter mye på radio og liker det meste.

Hva er din favoritt mat?
Mexikansk mat, grillmat og røa fra Nord-
Norge

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
Johanne-Marie.

Hva er ditt beste LS-minne?
Første gang jeg var med på LS i 1986 som 
da var i Målselv. Jeg ledet kl. 4 og skjøt  
finale. 

Christer Malm ble medlem hos oss 
i 1998. Han ble raskt en av våre ivrigste 
skyttere. Det var han frem til private og 
jobbmessige gjøremål gjorde at han la børsa 
på hylla. Før han tok pause noterte han 
seg for flere felt- og felthurtigbegre fra LS 
og flere seire i interne skytinger. Viken II-
medalje på banen ble det også.

I år har han tatt opp skytingen igjen og 
har markert seg i V55 med seire i åpne ste-
vner. Han har sklidd godt inn i miljøet igjen 
og har som et godt medlem tatt sine tak på 
dugnader og som arrangør av stevner.



Østre Posten 2-1618

Norgescup 1. runde
I år var vi arrangør av ett av stevnene 

i 1. runde av Norgescupen. Dette var tredje 
gang vi kastet oss ut i dette arrangementet, 
og som ved de to foregående anledningene, 
i 2006 og 2011, arrangerte vi åpningsrunden 
sammen med Asker og Frogn & Drøbak.

Arrangementet
Takket være stor og, ikke minst, meget 

god innsats fra medlemmene, så ble det et 
meget vellykket arrangement. Vi er heldige 
som kan engasjere mange medlemmer. 
Stevnehelgen gikk fra torsdag til søndag og 
vi delte opp arrangementet i fem arbeidsøk-
ter. Til tross for at vi til enhver tid måtte ha 
15-20 hoder tilstede, ble det kun én økt på 
de aller fleste.

Fornøyd styreleder
Styreleder Eirik Ahdells takke e-post 

etter stevnet gir en god beskrivelse av 
innsatsen.

«Aller først tusen takk til alle som 
bidro under NC-arrangementet. Ca. 760 
skyttere var innom og avfyrte skudd, og 
tilsammen satt vi igjen med et overskudd på 
ca. 78.000,-. Kjapt regnet ble det i løpet av 
helga lagt ned 600 dugnadstimer, med da ca. 
130 kr/t i “betaling”. Vi har kun fått lovord, 
og de er det mange av. Alt fra flinke park-
eringsvakter som gjorde det de kunne for 
at folk kunne parkere så nærme som mulig. 
Dyktige folk i påmelding og resultatservice, 
som oppdaterte resultater omtrent før de 
ble skutt. Profesjonelle standplassledere og 

Et Norgescupstevne må ha speakertjeneste og inne på laderommet rigget vi til speakeranlegg og PCer 
for visning og publisering av nyheter. Eirik Ahdell (t.v) var speaker på fredag og lørdag, mens Lars 
Bugge la ut nyheter på arrangementets hjemmeside.  
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kontrollører som tok ansvar og ledet lagene 
trygt i havn, også etter protester og omskyt-
inger. Ikke minst flittige maur på kjøkken 
og ved grillen, stevnes midtpunkt og en 
avgjørende faktor for et godt arrangement. 
Vi var kjempeheldige med været, grillene 
gikk for fullt, og det måtte gjøres flere 
innkjøp i løpet av stevnet. Særlig lørdagen 
med det seedete laget høstet mange lovord. 
Tusen takk til alle sammen!

Eneste rusket i maskineriet var litt trøb-
bel med skivene på 100m, men Megalink-
systemet føler jeg vi alltid får noen ut-
fordringer med, uansett hvor godt forberedt 
vi er. Fint at vi da kan fortsette å skyte på 
200m, selv om det jobbes i grava på 100m. 
Da unngikk vi mer forsinkelse enn vi hadde. 
Litt synd var det også at mange hadde meldt 

sin ankomst til Treffpunkt-arrangementet 
pålørdagskvelden uten å dukke opp.  Vi 
bommet derfor litt på innkjøpet, men redder 
oss inn ved at samlaget kjøper grillmaten 
til et kommende arrangement på Østre. Jeg 
snakket med Jarle Tvinnereim og Terje Vest-
vik på Skytterkontoret i dag, og de hadde 
også bare lovord å komme med. Både NST 
og NRK synes vi var svært profesjonelle, og 
gjennomførte et arrangement å se opp til for 
mange. Lovte å ta det videre til dere.

Nok en gang takk!!»

Som dere ser har vi gitt et solid bidrag 
til DFS’ mangfold av arrangementer og kan 
med god samvittighet dra rundt å være kun 
skytter på andre stevner

Grillmat er både en fin inntektskilde og miljøskaper. Heldigvis var det godt vær gjennom det meste av 
stevnet og grillene ble fyrt opp alle dager unntatt søndag. Bildet er tatt på lørdag og vi ser f.v Hans. O 
Kveli, Linnea Bugge-Thorbjørnsen, Thomas Sanne og Eirik Ahdell.
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Sammen med grilling er salg av kaffe, vafler, rundstykker o.a et viktig servicetilbud. Et minimum for-
ventes alltid, men jo bedre tilbudet er jo bedre blir salget og skytterne blir gjerne lengre på banen. Når vi 
ser det overskuddet vi fikk fra stevnet, så lyktes vi med å gi et godt tilbud. Bildet fra kjøkkenet ble tatt 
lørdag og da ble kjøkkenet bestyrt av f.v Jonas Ingebo, Arne Ånneland og Jon A Ingebo. 

Vanligvis trenger vi ikke parkeringsvakter, men Norgescupen er et så stort stevne at vi måtte bemanne 
opp med parkeringsvakter, her representert ved t.v Per Thorbjørn Magnor og Bjøtn Tore Monsrud.
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Resultatene
Vi hadde naturlig nok flest deltagere på 

vårt eget stevne med 39 skyttere, mens vi 
hadde 23-24 på de to andre stevnene.

350p på Østre
Vinnerresultatet på Østre kom allerede 

på torsdag. Da skjøt Tro Arnfinn Homme 
(Kristiansand og Omegn) mesterlige 350p. 
Han hadde 21 innertiere og var kun én in-
nertier unna Nils Thomas Valands baner-
ekord.

Kl. 3-5
Vår beste plassering i kl. 3-5 kom i 

Frogn og Drøbak med Nils Thomas Valands 
246-346p og 12. plass. Nils Thomas skjøt 
eller jevnt bra og ble vår beste sammenlagt 
etter tre stevner med 1029p og 38. plass.

Det kom kun en plassering til blant de 
50 beste. Den sto Lars Bugge for med 343p 
og 43. plass i Asker. Merkelig nok så gjorde 
vi det dårligst på hjemmebane. Kurt Eirik 
Bekkevold ble best med 343p og 67.plass. 

Vi kan ikke si oss helt fornøyde med 
disse resultatene, men vi får oppsummere 
med at arrangementet krevde sitt og at vi 
kommer sterkere tilbake.

Arne Grøtting nr. 2 sammenlagt i V55
V55 har egen Norgescup i år, for første 

gang. Vi noterte oss for en seier. Vi har flere 
V55-skyttere som kan stå for en slik prestas-
jon, men det var ikke overraskende at det 
var Arne Grøtting som besteg seierspallens 
øverste trinn. Det gjorde han ved å skyte 
347p i Asker. Arne skjøt ellers så godt at han 
er på 2. plass sammenlagt med 1034p, 4p 
etter lederen.

Christer Malm ligger også godt an 
sammenlagt på 5. plass. Christer skjøt best 
i Asker med 345p og 6. plass. På de andre 
to stevnene ble Stein Heggen vår beste. Han 
skjøt 344p og tok 8. plass på hjemmebane, 
og tilsvarende 346p og 5. plass i Frogn og 
Drøbak. Stein skjøt ikke i Asker.

Sondre Ravnanger tok medalje i kl. J
Vår mest fornøyde skytter denne helgen 

var muligens Sondre Ravnanger i kl. J. 
Han har og har hatt en fin formutvikling 
og har stabilisert seg på et godt nivå. Først 
satte han pers på hjemmebane med 349p 
og 20 innertiere, så skjøt han 349p med 24 
innertiere i Asker. På hjemmebane ble han 
belønnet med bronsemedalje, mens det ble 5. 
plass i Asker.

Kl. ER, R og V73
I kl. ER var det kun Tobias Mortensen 

Torbal som skjøt alle tre stevnene og han ble 
også vår beste alle steder. Beste resultat kom 
på hjemmebane med 345p og 30. plass. 

Tre av våre skyttere i kl. R skjøt vårt 
stevne og de var utrolig jevne. Jonas Ingebo 
ble nr. 24. med 324p, Vetle Skagmo nr. 25 
med 324p og Simen Sanne nr. 26 med 323p.

I V73 ble Øivind Mørk vår beste på 
Østre med 346p og 16. plass. Beste resultat 
kom med Oddbjørn Nyhagens 347p og 14. 
plass i Frogn og Drøbak.

Sondre Ravanger perset to ganger og tok medalje 
på hjemmebane i kl. J.
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Oslo Østre
Kl. 3-5  67. Kurt Eirik Bekkevold ..........244-343 
 82. Sverre Brovoll ....................244-342 
 97. Nils Thomas Valand...........241-341  
 29. Marianne Berger ................243-340 
 154. Endre Hagelund ..............240-339 
 156. Bjarne Muri ......................239-339 
 178. Helge Norberg .................240-338 
 226. Morten Musiol ..................238-336 
 239. Per Arve Strømstad .........236-335 
 291. Jorunn O. Vallestad .........232-331 
 295. Jenny Aardalen ................238-331 
 373. Tore Johansen .................240  
 376. Eirik Kristiansen ...............237  
 387. Henrik Oppen ..................235  
 390. Lars Bugge ......................233 
Kl. 2 9. Joakim Mortensen ..........238-333  
 2. Bjørnar Sæther ...............228 
V55 8. Stein Heggen ..................244-344   
 16. Christer Malm ...............247-342  
 17. Arne Grøtting ................245-342  
 35. Hans O Kveli.................243-340  
 37. Anne Sofie Grimstad.....242-339  
 44. Arild Båheim .................242-337  
 47. Arne Ånneland ..............238-336
Asp Amalie Mortensen Torbal ....226  

 Eirik Olsen Engen ...............205 
R 24. Jonas Ingebo ................229-324  
 25. Vetle Skagmo ...............229-324  
 26. Simen Sanne ................234-323 
ER 30. Tobias M. Torbal ....... 247-345 
 53. Inga Kvam ................ 243-338 
 54. Jonas Hofslund ......... 237-336 
 55. Stian S. Klyve ........... 239-336  
 61. Odin Skagmo ............ 236-333  
 67. Agnes Torstrup .......... 220-305
J 3. Sondre Ravnanger ..... 249-349 Bronse
V73 16. Øivind Mørk .............. 248-346 
 28. Nils Hovde ................ 246  
 33. Oddbjørn Nyhagen ... 242 

Frogn og Drøbak
Kl. 3-5  12. Nils Thomas Valand.......246-346 
 87. Bjarne Muri ....................243-342 
 89. Lars Bugge ....................242-342 
 94. Kurt Eirik Bekkevold ......243-341 
 139. Sverre Brovoll ..............240-339 
 186. Marianne Berger ..........240-337 
 208. Jenny Aardalen ............238-336 
 252. Endre Hagelund ..........234-332 
 338. Helge Norberg .............237 

Påmeldingen var for anledningen flyttet inn på 15m, som også fungerte som garderobe. Påmeldingen 
var her bemannet av t.v Eirik Kritiansen og Øivind Enggrav.
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 343. Henrik Oppen ..............235 
 353. Eirik Kristiansen ...........231 
 358. Tore Johansen .............227 
 359. Morten Musiol ..............227
Kl. 2 5. Joakim Mortensen ..........239-339
V55 5. Stein Heggen ..................246-346 
 8. Arne Grøtting ..................246-345 
 10. Christer Malm ...............245-344 
 35. Hans O Kveli.................242-337 
 46. Anne Sofie Grimstad.....236-331
ER 44. Tobias M.Torbal ............245-341
J 12. Sondre Ravnanger .......248-347
V73 14. Oddbjørn Nyhagen .......247-347 
 22. Nils Hovde ....................247 
 31. Øivind Mørk ..................239
Asker
Kl. 3-5  43. Lars Bugge ....................243-343 
 53. Bjarne Muri ....................243-343 
 67. Nils Thomas Valand.......243-342 
 120. Kurt Eirik Bekkevold ....240-339 
 153. Endre Hagelund ..........240-338 
 211. Morten Musiol ..............240-335 
 222. Sverre Brovoll ..............238-335 
 248. Jenny Aardalen ............238-333 
 254. Tore Johansen .............237-333 
 348. Eirik Kristiansen ...........237  
 360. Henrik Oppen ..............232 

Kl. 2 2. Joakim Mortensen ..........243-343 
V55 1. Arne Grøtting ..................247-347 Sølv 
 6. Christer Malm .................248-345  
 44. Anne Sofie Grimstad.....243-336  
 45. Hans O Kveli.................239-336  
 47. Arild Båheim .................237-334  
 53. Arne Ånneland ..............232-327 
Asp Amalie Mortensen Torbal ....245 
R 27. Jonas Ingebo ................223-314 
ER 41. Tobias M.Torbal ............245-343 
J 5. Sondre Ravnanger .........249-349 
V73 10. Nils Hovde ....................247-346

Sammenlagt kl. 3-5
38. Nils Thomas Valand .................1029 
73. Bjarne Muri ..............................1024 
78. Kurt Eirik Bekkevold.................1023 
119. Sverre Brovoll.........................1016 
156. Endre Hagelund .....................1009 
197. Jenny Aardalen ......................1000 
(Kun tatt de med 3x35-skudd)
Sammenlagt V55
2. Arne Grøtting .............................1034 
5. Christer Malm ............................1031 
33. Hans O. Kveli ..........................1013 
37. Anne Sofie Grimstad ...............1006 
(Kun tatt de med 3x35-skudd)

To av våre V55-skyttere ikke lenge før de skal skyte i samme lag. Vi ser noe forskjellige metoder for 
oppladning. T.v Arild Båheim som allerede har varmet opp kneet sitt og Arne Ånneland som snart er 
ferdig med kaffen sin.
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Norgescup forberedelser
Det var nødvendig med gode forbere-

delser. I god tid før stevnet la vi ned mange 
timer på  kontakt med medarrangørene 
og Skytterkontoret, stevneannonse, hjem-
mesider, organisering av forhåndspåmeld-
ing, jobbliste og planlegging av areal- og 
anleggsutnyttelsen. Til dette arbeidet trengte 
vi ikke å involvere så mange. 

Når det nærmet seg ble flere engasjert. 
IT-gjengen la opp en ekstra projektor (og 
skiftet ut gamle) og gjorde nødvendige 
tilpasninger av IT-systemet. 

Dagen før stevnet hadde vi en større 
dugnad hvor hele anlegget ble satt i stand. 
Det ble vasket og ryddet. Nye eller ny-
oppussete skilter ble satt opp. Alle skivene 
ble sjekket skikkelig. Lånt lydanlegg fra 
Skytterkontoret ble montert. Telt, bord, stol-
er og griller ble gjort klart. Kjøleskap ble 
fylt opp med varer. Vannslanger ble trukket 
frem til kulenedslagene. Takket være mange 
medlemmer med mye erfaring og ellers stor 
innsats, så skinte anlegget da stevnet startet, 
og som nevnt ble stevnet vel gjennomført.

Joakim Mortensen kjør klart for rydding av kratt på 200m.

Arne Ånneland (t.v) og Geir Olsen skrur på plass 
et nypusset skilt.

Mange detljer skulle på plass og vi hadde nye 
nummerskilt på standplass.
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Bjørn Tore Monsrud ordner nedslagsfeltet for 100m.

Det ble satt opp et publikumstelt ute. Her er f.v Helge Norberg, Per Olsen og Vegard Ånneland i slut-
tfasen av den jobben.
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IT-systemet med PCer, programvare og projektorer ble tilpasset. Her er Sverre Brovoll (t.v) og Bjarne 
Muri i gang med å sjekke at alt fungerer.

Noe av det aller viktigste er å ha skiver som fungerer og både 200m og 100m hadde full gjennomgang. 
Her jobber Nils Hovde på 100m.
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Viken II bane, Nittedal
Viken II ble i år arrangert av Nittedal, 

som tok over stevnet fra Sarpsborg på kort 
varsel. Stevnet samlet 481 deltagere. Vi 
hadde med 35 deltagere, noe som var fire 
flere enn i fjor.

Stein Heggen vant V55
I år igjen hadde vi størst forhåpninger 

til våre V55-skyttere, som, nesten alle 
som en, kan kalles enten for favoritt eller 
outsider. Våre forhåpninger ble ikke gjort til 
skamme. Stein Heggen, Christer Malm og 
Arne Grøtting skjøt seg alle til finalen. Stein 
hadde best utgangspunkt med skive 1 og 
247p. Christer hadde 246p og Arne 244p. 

Arne måtte ha 100p i finalen for å 
kunne legge alvorlig press på de andre. 
Under anvisningen så det lenge ut til at han 
skulle få det, men det kom en 9,9 på siste 
skudd. Christer fikk anvist fra 
skive 3 og måtte ha 98p med 5 
innertiere for å ta ledelsen. Det 
ble 98p, men kun 3 innertiere. 

Stein måtte ha 97p med 
minst 5 innertiere for å vinne. 
Han var ikke helt fornøyd med 
skytingen og var meget spent. 
Det gikk imidlertid helt fint, 
riktignok kom det to niere, men 
med 98p vant han V55. 

Dermed forsvarte Stein 
fjorårstittelen og tok sin fjerde  
seier i V55 i Viken II-bane. 
Christer og Arne ble forøvrig nr. 
4. og 5.

V55 - Østres klasse
Stein og Arne har gjort V55 

til Østres store klasse på Viken 
II bane. 

De har tilsammen tatt hele 
11 seire de siste 12 årene. Arne 
tok fem seire i årene 2005-2010. 

Siden har de vekslet på seirene, slik at Arne 
har vunnet syv mesterskap og Stein fire.

To stjerner i kl. 3-5
I kl. 3-5 var våre skyttere en del poeng 

fra teten etter innledende skyting. Fire av 
våre kvalifiserte seg til finalen, Nils Thomas 
Valand med 244p, Bjarne Muri og Kurt Eirik 
Bekkevold med 243p og Helge Norberg 
med 242p. Alle hadde en fair sjanse for 
stjerne, men Helge valgte å droppe finalen. 

I finalen skjøt Bjarne best med 100p og 
han endte på en fin 10. plass. Nils Thomas 
skjøt 99p og endte på 343p. I resultatlisten 
er han oppført som siste medaljevinner. Men 
medalje har Nils Thomas tatt tidligere, så 
det korrekte skal være stjerne. Kurt skjøt 
98p og endte på 341p. Medaljegrensen gikk 
på 342p.

Stein Heggen forsvarte fjorårsseieren i V55. 
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Tre begre i kl. 4
Vi hadde fire deltagere i kl. 4 og de tok 

tre begre. Endre Hagelund ble nr. 6 i klassen 
med 240p. Per Arve Strømstad hadde vært 
på ferie og var nok fortsatt i feriebobla da 
han dro til stevnet. Den kom han raskt ut av 
da han oppdaget at han hadde med seg cal. 
22 børsa. I hui og hast fikk han lånt et våpen 
og da er det godt gjort at han skjøt 239p og 
ble nr. 12. Det tredje begeret tok Edvard 
Brendnes med 235p og 22. plass.

Joakim Mortensen var i kl. 2 finalen.
I kl. 2 ledet Joakim Mortensen 25-

skudden lenge med 241p. I de siste lagene 
kom det et par skyttere med 242p og 
henviste Joakim til 3. plass, men han hadde 
fremdeles topplasseringen på skuddhold. 
Finaleskytingen ble imidlertid ikke helt topp 
med 94p. Joakim endte på 4. plass, dog kun 
2p fra seieren.

Sondre Ravnanger tok Ungdomsmedalje
I ungdomsklassene fikk vi en fina-

leskytter. Det var Sondre Ravnanger som 
skjøt 249p og var nr. 3 før finalen. I finalen 
i kl. J skytes det stort sett bare 100p og 
Sondre ble svært skuffet da han så at det ble 
99p med 9,9 på første skuddet. Men med sitt 
gode utgangspunkt, ble det likevel 5. plass 
og siste Ungdomsmedalje på Sondre. Det 
var velfortjent etter den fine utviklingen og 
stabile skytingen han har vist den siste tiden.

Tobias Mortensen Torbal tok beger i ER.
I ER hadde vi fire skyttere. Tobias 

Mortensen Torbal var nær en finaleplass. 
Han skjøt 248p og var kun 1p fra finalen, 
men noterte seg for beger. Stian Stafsberg 
Klyve skjøt sin første konkurranse med 6,5 
og var, med rette, meget godt fornøyd med 
247p. 

Odin Skagmo skjøt 243p og Inga Kvam 
241p, slik at alle våre kom inn på 240-tallet. 

Våre finleskyttere i kl. 3-5. F.v Nils Thomas Valand (nr. 17 og stjerne), Bjarne Muri (nr. 10 og stjerne) 
og Kurt Eirik Bekkevold (nr. 24).
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To i kl. R
I kl. R skjøt Vetle Skagmo 236p og 

Bjørn Eric Olsen 234p.

Øivind Mørk tok medalje i V73
Øivind Mørk gjorde det best av våre 

tre i V73. Han skjøt seg til finale med 6. 
plass og 249p. I finalen ble det 99p, men 
finaleskytingen ellers var ikke like god som 
vanlig, slik at Øivind faktisk endte på pallen 
og fikk sølvmedalje for sin 3. plass.

Veteranene vant samlagsskytingen
I samlagsskytingen var det veteranene 

som gjorde det best. Øivind Mørk og Arvid 
Meek (Skarpskytten) skjøt liggendeetappene. 
Med hhv. 98p og 100p var Oslo kun 1p etter 
teten. V55-etappene ble skutt av Arne Grøt-
ting og Stein Heggen og forventningene var 
store. Det med rette. Stein og Arne var de 
eneste V55-skytterne som skjøt 100p og da 

ble det seier til Oslo med to poengs margin

Oslos seniorer ble nr. 2 og 3
På seniorsiden har Oslo ofte vist seg å 

ha to jevne lag. Dette året ble intet unntak.. 
Det var Oslo 2 som ble best. Før siste etappe 
var det kun de som hadde los på storfavorit-
ten Akershus. Bjarne Muri avsluttet for 2. 
laget. Ståskuddene satt ikke helt, og med 5 
tap og det ble 95p. Med 97p på siste etappe 
tok Akershus seieren greit. Oslo 2 kom 
imidlertid på en god 2. plass. Lars Bugge 
var også med på 2. laget, og noterte seg for 
97p. Nils Thomas (97p) og Kurt (95p) skjøt 
på Oslo 1 som ble nr. 3.

Konkurransen om plassene på ung-
domslagene er dessverre ikke knivskarp 
i Oslo for tiden, så vi hadde ikke de aller 
størsteforhåpningene. Det er viktig å stille 
lag og Oslo klarte å få på plass ett godt 
lag. Stian skjøt første etappe og han kjente 

Sondre Ravnanger ble nr. 5 i kl. J og vant ung-
domsmedalje.

Øivind Mørk med Viken II.medaljen for 3. plass 
i V73.
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Mesterskap
Kl. 3-5  10. Bjarne Muri ....................343 Stjerne 
 17. Nils Thomas Valand .......343 Stjerne 
 24. Kurt Eirik Bekkevold .......341 
V55 1. Stein Heggen ......................345 Gylt 
 4. Christer Malm .....................344  
 5. Arne Grøtting ......................343 
Kl. 2 4. Joakim Mortensen ..............335 
J: 5. Sondre Ravnanger .............348 Ung.m
V73: 3. Øivind Mørk ........................348 Sølv
Kvalifisert – ikke møtt: Kl. 3-5: Helge Norberg
Hovedskyting
Kl. 5 15. Nils Thomas Valand ..........244 Beger 
 18. Bjarne Muri .......................243 Beger 
 22. Kurt Eirik Bekkevold .........243 Beger 
 28. Helge Norberg ..................242 Beger 
 51. Morten Musiol ...................240  
 54. Sverre Brovoll ...................239  
 56. Lars Bugge .......................239  
 66. Marianne Berger ...............238  
 79. Eirik Kristiansen ................235  
 80. Tore Johansen ..................235  
 88. Henrik Oppen ...................233  
 91. Heidi Grimstad ..................232 
Kl. 4 6. Endre Hagelund..................240 Beger 
 12. Per Arve Strømstad ..........239 Beger 
 22. Edvard Brendnes ..............235 Beger 
 65. Jenny Aardalen .................217 
Kl. 2 3. Joakim Mortensen ..............241 Beger 
 22. Bjørnar Sæther .................226 
V55 1. Stein Heggen ......................247 Beger 

 3. Christer Malm .....................246 Beger 
 9. Arne Grøtting ......................244 Beger 
 13. Arild Båheim .....................243  
 16. Hans O Kveli.....................242  
 23. Anne Sofie Grimstad.........236  
 24. Arne Ånneland ..................235 
R 22. Vetle Skagmo ...................236 
 29. Bjørn Eric Olsen ...............234
ER 19. Tobias Mortensen Torbal ..248 Beger 
 27. Stian Stafsberg Klyve .......247  
 40. Odin Skagmo ....................243  
 50. Inga Kvam ........................241 
J 3. Sondre Ravnanger .............249 Beger
V73 6. Øivind Mørk ........................249 Beger 
 9. Nils Hovde ..........................247 Beger 
 25. Oddbjørn Nyhagen ...........243 
Samlagsskyting 
N = Nordstrand, S = Skarpskytten
Kl.3-5 2. Oslo 2 .................... 389
Sidsel Lillekvelland (N) 99, Lars Bugge  97,  
Daniel T Haig (N) 98, Bjarne Muri . 95
 3. Oslo 1 .................... 386  
Nils Th. Valand 97, Kurt E. Bekkevold 95, Tobias 
Lillekvelland (N) 96, Helene Lillekvelland (N) 98
Veteran  1. Oslo  ...................... 398
Øivind Mørk 98, Arvid Meek (S) 100, Arne Grøt-
ting 100, Stein Heggen 100
Ungdom 9. Oslo ....................... 385
Stian Stafsberg Klyve 97, Stian Linde Hopsø 
(S) 93, Mats Hansehaug Mugås (N) 96, Sondre 
Ravnanger 99

“sommerfuglene”. Serien satt lavt og til 
høyre og noen skudd endte i nieren. Det ble 
likevel gode 97p og en fin erfaring. Sondre 
skjøt siste etappe fra siste skive. Det var 
endel poeng opp til laget foran, så Sondre 
kunne skyte helt uten nerver. Han tente 
likevel til og skjøt meget godt. Kneskud-
dene satt stort sett i innertieren. Det kom en 
nier på liggende, men 99p lar seg høre og 
Sondre kan han si seg meget godt fornøyd 
med innsatsen.

Oppsummert
Til slutt må vi som vanlig oppsum-

mere mesterskapet med noen tørre tall. Vi 
fikk 5 medaljeplasseringer, 15 begre og 10 
finaleplasser. Dette er noe over fjorårets 
mesterskap, der vi noterte 5 medaljeplasser-
inger, 11 begre og 9 finaleplasser. Nå fikk vi 
én mester i forhold til fjorårets to, men med 
tre av våre på det seirende veteranlaget, så 
er det ikke annet å si enn at dette var et godt 
mesterskap for oss. 
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Joakim Mortensen med beger og gavepremie for sin innsats i kl. 2.

Skytterne på laget som vant samlagsskytingen for veteraner. F.v Arvid Meek (Skarpskytten), Stein Heg-
gen, Øivind Mørk og Arne Grøtting.
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Baneåpning
Baneåpningen ble gjennomført på 

tradisjonell måte, med en deltagelse på pene 
44 skyttere. Styreleder Eirik Ahdell sa noen 
ord, før våre V73-skyttere sørget for at Det 
norske, Østre- og DFS-flagget ble heist. 
Åpningsskuddet ble tildelt Bjørn Christian 
Olsen, som har tatt frem børsa etter flere års 
fravær. Det skuddet satte han i innertieren.

Det ble skutt om Åpningsfatene 1. 
avd. Programmet var en vanlig en 15-
skudd. Denne skytingen teller sammen med 
Åpningsfatene 2. avd., som skytes under 
baneavslutningen.

Etter skytingen var det kaffe og vaffel i 
klubblokalene. Eirik presenterte resultatene 
og informerte om eiendomssaker, det kom-
mende Norgescup-arrangementet og oppleg-
get for Landsskytterstevnet.

Marianne Berger var eneste skytter som 
skjøt 150p og med det tok hun naturlig nok 
ledelsen i kl. 5. Kurt Eirik Bekkevold fulgte 
nærmest med 148p. 

I V55 skjøt Arne Grøtting best med 
149p. Comeback skytteren Christer Malm 
kom nærmest med 146p. I kl. 4 skjøt Kjetil 
Jansen 143p og han var 2p foran Eirik Ah-
dell. Joakim Mortensen skjøt 148p i kl. 2 og 
var 3p bedre enn Christian Ytterhaug Sæther. 
Tom Monsrud var eneste skytter i kl. 1 og 
han skjøt 140p.

På 100m ble 149p beste resultat i tre 
ulike klasser. Sondre Ravnanger skjøt det 
som eneste junior. I kl. ER var det to med 
denne poengsummen. Disse var Stian 
Stafsberg Klyve og Jonas Hofslund. Emma 
Trapper Pedersen skjøt 148p og Joakim 
Mortensen Torbal skjøt 147p, med andre ord 
svært jevnt i kl. ER. 

Det var også to med 149p i V73. De to 
var Nils Hovde og Øivind Mørk. Bjørn Eric 
Olsen ble beste skytter i kl. R med 146p. 
Vetle Skagmo var nærmest med 144p. I 
klasse ASP hadde vi fem deltagere.

Vi må også nevne at det var glede-
lig stort oppmøte på dugnaden dagen før 
Baneåpningen. Det var flere på dugnaden 
enn det var skyttere på baneåpningen! Det 
er et meget godt tegn på at våre medlemmer 
er bevisste på, at et anlegg i god stand, er en 
forutsetning for at man kan skyte.

Åpningsfatene 1. avd.
Kl. 5 1. Marianne Berger ................150 3*  
 2. Kurt Eirik Bekkevold ..........148 8*  
 3. Nils Thomas Valand ...........146 7* 
 3. Sverre Brovoll ....................146 4*  
 3. Morten Musiol ....................146 4*  
 6. Bjarne Muri ........................145 5*  
 7. Lars Bugge ........................145 3*  
 8. Henrik Oppen ....................144 3*  
 9. Tore Johansen ...................142 2*  
 10. Helge Norberg .................142 2* 
Kl. 4 1. Kjetil Jansen ......................143 4*  
 2. Eirik Ahdell .........................141 3*  

Dessverre hadde fotografen et kamerauhell og 
alle bildene fra baneåpningen forsvant. Her er 
ihvertfall et arkivbilde av Bjørn Chr. Olsen som 
skjøt åpningsskuddet.
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 3. Vegard Ånneland ...............136 1* 
Kl. 3 1. Bjørn Christian Olsen ........141 3*  
 2. Jorunn Ospedal Vallestad ..136 1* 
Kl. 2 1. Joakim Mortensen .............148 7*  
 2. Christian Y. Sæther ............145 4*  
 3. Bjørnar Sæther ..................136 3*  
 4. Bjørn Tore Monsrud ...........119 0* 
Kl. 1 1. Tom Monsrud .....................140 1* 
V55 1. Arne Grøtting .....................149 7*  
 2. Christer Malm ....................146 3*  
 3. Arne Ånneland ...................145 3*  
 4. Hans O Kveli......................143 5*  
 5. Arild Båheim ......................142 4*  
 6. Anne Sofie Grimstad..........142 2* 
ASP Robin Aurland Bekkevold ......131 0*  
 Hans Robert Gaarder ............124 0*  

 Lukas Magnor ........................132 2*  
 Erik Rømo..............................128 1*  
 Sebastian Sveum Hopmoen ..134 1* 
R 1. Bjørn Eric Olsen ................146 5*  
 2. Vetle Skagmo ....................144 2*  
 3. Amalie Mortensen Torbal ...139 1*  
 4. Simen Sanne .....................138 2*  
 5. Inga Kvam .........................125 1* 
ER 1. Stian Stafsberg Klyve ........149 8*  
 2. Jonas Hofslund ..................149 7*  
 3. Emma Trapper Pedersen ..148 7*  
 4. Tobias Mortensen Torbal ...147 8* 
J 1. Sondre Ravnanger ............149 9* 
V73 1. Nils Hovde .........................149 9*  
 2. Øivind Mørk .......................149 7*  
 3. Oddbjørn Nyhagen ............147 8* 

Pokalskytinger
Damenes pokal XII

Det var ikke det sprekeste oppmøtet da 
det ble skutt om Damenes pokal og Under-
avdelingens vandrepremie. 

Det ble jevnest om Damenes pokal, 
hvor det måtte rangering til for å kåre vin-
neren. Både Kurt og Sverre hadde 296p, 
men Kurt vant taleretten på Erterfesten med 
2 innertiere flere enn Sverre. 

Arne Grøtting og Lars Bugge har to 
aksjer i pokalen, mens det er seks skyttere 
med en aksje.
1. Kurt Eirik Bekkevold ...................296 15* 
2. Sverre Brovoll ............................296 13* 
3. Lars Bugge ................................294 
4. Per Arve Strømstad ...................288

Underavdelingens vandrepr. VI
Kurt vant også Underavdelingens van-

drepremie, med 1p ned til Lars.
Dette var Kurts andre aksje i pokalen 

og han er den eneste at lagets medlemmer 
som har to aksjer..

1. Kurt Eirik Bekkevold ............. 148 
2. Lars Bugge .......................... 147 
3. Per Arve Strømstad ............. 147 (3p respitt) 
4. Sverre Brovoll ...................... 146

Kurt Eirik Bekkevold vant både Damenes pokal 
og Underavdelingens vandrepremie VI.
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Dugleiksmerket /-kruset III
23 skyttere møtte opp til skytingen 

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

Det ble svært jevnt, så jevnt at det 
måtte rangeres. Både Endre og Sverre skjøt 
247p. I denne skytingen rangeres det etter 
seriene i den rekkefølge de ble skutt. Både 
Endre og Sverre hadde 48p på ståserien, 
men på første kneserie hadde Endre 50p, 
mot Sverres 49p. Dermed vant Endre aksjen 
i kruset.

Siden Nils Thomas Valand vant Dug-
leikskruset til odel og eie i fjor, er det et nytt 
krus i år.

Ellers av resultater ser vi at Hans O. 
ble best i det sterke V55 feltet. På 100m var 
Emma klart best i ER og hun skjøt meget 
gode 249p.

 
Dugleiksmerket/-kruset
Kl. 3-5 1. Endre Hagelund ................... 247 
  2. Sverre Brovoll ...................... 247 
  3. Nils Thomas Valand ............. 246 
  4. Kurt Eirik Bekkevold ............. 244 

  5. Tore Johansen ..................... 244 
  6. Lars Bugge .......................... 243

Dugleiksmerket
V55 1. Hans O. Kveli ....................... 246 
  2. Stein Heggen ....................... 245 
  3. Christer Malm ...................... 245 
  4. Arild Båheim......................... 241 
  5. Anne Grimstad ..................... 218
V73 1. Øivind Mørk ......................... 242 
  2. Oddbjørn Nyhagen .............. 239

Dugleiksmerket for rekrutterings-
klassene
ASP Robin Aurland Bekkevold ......... 226  
 Sebastian Sveum Hopmoen .... 241
ER 1. Emma Trapper Pedersen ..... 249 
  2. Inga Kvam............................ 243 
  3. Stian Stafsberg Klyve .......... 243 
  4. Tobias Mortensen Torbal ...... 243 
  5. Odin Skagmo ....................... 239 
  6. Jonas Hofslund .................... 239 
  7. Brede Brockstedt ................. 238 
  8. Mattias Edvardsen ............... 206

Endre Hagelund vant en jevn kamp om 
Dugleikskruset.

Sverre Brovoll ble nr. 2 i skytingen om Dugleik-
skruset, etter rangering.
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Cupskytinger
Vi stiller i år igjen med to lag i se-

niorenes Østlandscup. Meget positivt så 
stiller vi også i ungdommenes Østlandscup.

Østlandscup ungdom
1. runde - tap mot Høland/Bjørkel.

Vårt ungdomslag møtte Høland/Bjørke-
langen i 1. runde.

Det var mye god skyting av våre, men 
det ble et tap med 10p. Da blir neste runde i 
B-cupen. Tobias ble lagets beste med 348p. 

Oslo Østre 1718 - Høland/Bj. 1728 
Tobias Mortensen Torbal ................348 
Jonas Hofslund ..............................346 
Sondre Ravnanger ........................346 
Bjørn Eric Olsen ............................342 
Amalia Mortensen Torbal ...............336

Østlandscup senior
1. runde - A-laget slo Høland/Bj

A-laget fikk bortekamp mot Høland/
Bjørkelangen. A-laget er vanligvis favorit-
ter i 1. runde, men H/B hadde flere skyttere 
som ligger i Norgestoppen og var kanskje 
cupens aller største favoritt. Laget vårt 
hadde likevel troen på seier og det ble en 
dramatisk kamp, med meget god skyting.

Etter at de fire første på hvert lag hadde 
skutt hadde vårt lag en ledelse på 16p. 
Ikke all verden når vi visste at H/B hadde 
toppene sine til slutt og stilte med de fire 
skytterne som dagen før hadde vunnet sam-
lagsskytingen for Akershus i Viken II. 

Forspranget holdt seg etter liggserien, 
men på ståserien tapte Høl/Bj kun 2p og de 
knappet ned ledelsen til 7p. Etter kneserien 
var ledelsen vår redusert til 2p. De poengene 
tok H/B på 10-skudden, slik at det var helt 
likt før omgangen. Begge lag tapte 3p på 
omgangen og vi noterte et uavgjortresultat 

etter 280 avleverte skudd fra hvert av lagene. 
Resultatet ble så godt som 2734p, som kun 
var 2p baklagsrekorden vår.

Omskytingen var en ny 10-skudd for 
alle. Etter de fire første skytterne ledet vi 
med 4p. Disse tok H/B igjen etter ståskud-
dene i det siste laget, men mot slutten av 
10-skudden levrete våre folk knallsterkt og 
klokket inn  2p foran H/B. 

For en match! Det var bare å gratulere 
våre skyttere med en fantastisk innsats.

Oslo Østre A 2734  - Høland/Bj. 2734 
Omskyting:  OØA 774 - Høl./Bj. 772  
Nils Thomas Valand ......................245/345 
Stein Heggen .................................245/344 
Kurt Eirik Bekkevold ......................244/344 
Arne Grøtting .................................244/343 
Marianne Berger............................242/342 
Bjarne Muri ....................................241/340 
Helge Norberg ...............................241/339 
Lars Bugge ....................................239/337

1. runde: B-laget tapte mot Trøgstad
B-laget dro til Trøgstad for å skyte 1. 

runde. Matchen ble som forventet jevn og 
vårt lag ledet lenge. Etter at de fire første 
hadde skutt ferdig så var ledelsen på 10p. 
Før omgangen for de fire siste så var le-
delsen skrumpet inn til 2p. Med noe tvilsom 
omgangsskyting ble det tap med 5p. Vårt 
lag noterte seg for 2671p, så laginnsatsen 
var brukbar. Neste cupskyting blir i B-cupen.

Oslo Østre B 2671 - Trøgstad 2676
Christer Malm ................................245/342 
Endre Hagelund ............................242/340 
Eirik Kristiansen  ............................239/337 
Tore Johansen ...............................239/337 
Sverre Brovoll ................................236/335 
Henrik Oppen  ...............................231/328 
Kjetil Jansen ..................................232/327 
Arne Ånneland ...............................236/325
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Åpne banestevner
April - uke 14

Kurt Eirik Bekkevold åpnet baneseson-
gen på Vestlandet med stevnene til Farnes 
og Knipenborg. Det gikk best i Farnes hvor 
det ble 5. plass med 341p. Her var han kun 
1p fra pallen

April - uke 15
For mange åpnet banesesongen med 

stevnene til Halden og Buer/Kornsjø og vi 
hadde med 12-13 skyttere.

De beste plasseringene kom i V55 med 
Arne Grøttings 347p og 2. plass i Buer/
Kornsjø og Arild Båheims 347p og 3. plass 
i Halden. I kl. 3-5 fikk Nils Thomas Valand 
en 6. plass med 344p. 

April - uke 16
Banesesongen var for alvor i gang med 

økt stevnetilbud og vi hadde deltagere på ni 
stevner. Stevnehelgen var preget av surt vær 
med få varmegrader og vind. Arne Grøt-

ting vant V55 i Nord-Odal og Fredrikstad. 
Tom Monsrud vant kl. 1 i Bø. Bjørn Tore 
Monsrud ble nr. 2 i kl. 2 i Notodden. Beste 
prestasjon i kl. 3-5 kom med to fjerdeplasser 
til Kurt Eirik Bekkevold og Lars Bugge. 
Kurt skjøt 345p i Nord-Odal og var kun 1p 
fra seieren. Lars skjøt det samme i Skjeberg 
og var tre innertiere fra pallen. 

April/mai - uke 17
Det var kun tre stevner i nærområ-

det. 10-13 av våre skjøt stevnene. To av 
dem gikk i Løiten. På papp på 300m vant 
Christer Malm V55 og Nils Thomas Valand 
ble nr. 2 i kl. 3-5. Begge skjøt for øvrig 
345p. På 200m var det avsluttende omgang 
for kl. 3-5 og både Kurt Eirik Bekkevold 
og Helge Norberg kvalifiserte seg til finalen 
med 246p., men de hadde ikke anledning 
til å delta. Det tredje stevnet ble arrangert 
av Gjerdrum og beste prestasjon kom med 
Stein Heggens 342p og 3. plass i V55.

Nils Thomas Valand har vært vår beste medalje-
sanker. Vi har registrert 10 medaljer i kl. 3-5.

Arne Grøtting er på mange stevner og vi har 
registrert ni seire i V55.
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Mai - uke 18
Uken inkluderte en langhelg med 

Kr. Himmelfartsdag og Østreskytterne var 
innom 14 stevner. Lars Bugge skjøt 347p 
på 300-meteren til Moss og Våler og vant 
kl. 3-5. Arne Grøtting vant V55 i Østre 
Gausdal og Sørskogbygda. I Sørskogbygda 
skjøt han 250/348p. Stein Heggen vant V55 
i Ski. Marianne Berger ble nr. 3 i kl. 3-5 i 
Sørskogbygda. Nils Thomas Valand ble nr. 3 
i kl. 3-5 i Bjoneroa

På 100m skjøt Sondre Ravnanger 347p 
i Ski og ble nr. 5.

Mai - uke 19 (Pinse)
I uke 19 tar vi med stevnene som gikk 

t.o.m. 2. pinsedag. Nittedal var best besøkt 
av Østre-skyttere denne helgen, med 22 
deltagere. Der tok våre V55-skyttere dob-
beltseier. Christer Malm vant med 346p og 
han var poenget bedre enn Arne Grøtting. 

Arne vant derimot i Kråkstad med 344p. 
Sondre Ravnanger skjøt fire stevner i kl. J 
og tok hele tre medaljer. I Kråkstad ble det 
sølv med 345p og i Rælingen og Spydeberg 

ble det bronse etter hhv. 349p og 346p. 
Våre kl. 3-5 skyttere bidro til medalje-

fangsten med tre medaljer. Bjarne Muri og 
Marianne Berger tok dobbeltseier i Spyde-
berg, begge med 346p. Nils Thomas Valand 
vant Grindølstevnet på sin gamle hjemme-
bane, med 345p. 

Mai - uke 20
15 av våre var med på en fellestur til 

Lerum Cup. Turen ga to medaljer, som 
begge kom i Sogndal. Joakim Mortensen 
vant kl. 2 og han ble også nr. 2 sammenlagt. 
Nils Thomas Valand ble nr. 3 i kl. 3-5 med 
348p. Nils Thomas noterte seg for en 10. 
plass på sammenlagtlisten.

I kl. ER hadde vi med Tobias Mortens-
en Torbal, Stian Stafsberg Klyve og Jonas 
Hofslund. Tobias fikk sitt beste resultat i 
Aurland. Der skjøt han 247/347p og ble nr. 
18. Stian hadde også 347p som best. Det 
skjøt han i Knipenborg, hvor han ble nr. 27. 
Resultatene til Jonas svingte mer. Han skjøt 
best i Sogndal, hvor det ble 244/341p og 57. 
plass. 

Sondre Ravnanger har hatt en god sesong i kl. J 
og har vunnet ni medaljer i åpne stevner.

Joakim Mortensen er vår fjerde beste medalje-
sanker, med sine fire seire i kl. 2.
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I kl. R deltok Simen Sanne. Han fikk 
sitt beste resultat i Farnes. Han hadde hele 
245p på 25-skudden. Omgangen satt ikke 
helt med 94p, men det ble likevel 339p og 
24. plass. 

Amalie Mortensen Torbal deltok i ASP. 
Hun viste meget god og jevn skyting. Det 
ble best i Sogndal med meget gode 245p. 
Ellers skjøt hun 243p, 241p og to ganger 
240p.

Lokalt var det stevner i Blaker og 
Høland/Bjørkelangen. Våre V55-skyttere 
var i storslag og tok trippel- og dobbeltseier. 
Trippelseieren kom i Blaker. Stein Heggen 
vant foran Arne Grøtting og Christer Malm. 
I Høland/Bjørkelangen vant Christer Malm 
foran Stein Heggen. Joakim Mortensen vant 
kl. 2 både i Blaker og Høland/Bjørkelangen. 
Sondre Ravnanger ble nr. 3 i kl. J i Blaker. 
I Blaker skjøt Tobias Mortensen Torbal 
248/348p og tok en god 6. plass i kl. ER.

Mai - uke 21
Dette var uken med Norgescupstevnene 

og vi hadde kun deltagere på Løvenskiold-
banestevnet utenom disse. Fem skyttere 
deltok. Beste prestasjon ble Arne Grøttings 
3. plass i V55 med 346p.

Juni - uke 22
Denne uken hadde vi skyttere på tre 

stevner i Akershus, fem i Vestfold, tre i 
Hedmark og ett på Sørlandet. Medaljefang-
sten ble god med ni medaljer. Nils Thomas 
Valand ble nr. 2 i kl. 3-5 i Skedsmo og ble 

nr. 3 både i Fet og Urskog. Arne Grøtting 
vant V55 i Brumunddal og Fet. Sondre 
Ravnanger vant kl. J i Andebu og ble nr. 3 
i Sande. Stein Heggen vant V55 i Urskog. 
Joakim Mortensen vant kl. 2 i Urskog. 
Ellers hadde Eirik Kristiansen en hektisk 
Vestfoldrunde og skjøt samtlige fem stevner 
på samme dag.

Juni - uke 23
Denne Dette blir den siste uken vi får 

med oss nå og det var en meget aktiv uker. 
Følgende stevner ble besøkt av Østreskyt-
tere: trippelstevne i Follo/Østfold, trippel-
stevne i Akershus, Kanaltreffen i Telemark, 
Jotunheimtreffen i Gudbrandsdal og Midt-
sommerstevner i Troms. 

I alt ble det 16 stevner og 11 medaljer. 
Nils Thomas Valand vant kl. 3-5 i Lesja og 
ble nr. 3 i Båstad og Dovre & Dovreskog. 
Kurt Eirik Bekkevold vant kl. 3-5 i Stor-
steinnes. Helge Norberg ble nr. 2 i kl. 3-5 i 
Vågå. 

Arne Grøtting vant V55 i Eidsvoll Verk 
og Nannestad. Christer Malm vant V55 i 
Båstad. Joakim Mortensen vant kl. 2 i Eids-
voll Verk. Sondre Ravnanger tok to medaljer 
i kl. J med 2. plass i Steinsgård og 3. plass i 
Eidsvoll Verk. 

Kurt skjøt også to Stang- og felthurtig-
stevner i Troms. Det ble seier og 3. plass i 
Stangskyting etter 26 og 25 treff. I felthur-
tigskytingen ble 2. og 3. plass med tidene 
7,76 sek og 7,97 sek.

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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Påmeldte Landsskytterstevnet

Navn  ............................. Klasse
Aardalen, Jenny....................... 4
Bekkevold, Kurt Eirik ............... 5
Berger, Marianne ..................... 5
Bjerke, Fredrick ....................... 5
Brendnes, Edvard .................... 4
Brovoll, Sverre ......................... 5
Bugge, Lars ............................. 5
Båheim, Arild ........................... V55
Grimstad, Anne Sofie .............. V55
Grimstad, Heidi-Iren Olsen ...... 5
Grøtting, Arne .......................... V55
Hagelund, Endre ..................... 4
Ingebo, Jonas .......................... R
Jansen, Kjetil ........................... 4
Johansen, Tore ........................ 5
Kristiansen, Eirik ...................... 5
Kveli, Hans O .......................... V55

Navn  ............................. Klasse
Malm, Christer ......................... V55
Mortensen Torbal, Tobias ........ ER
Mortensen, Joakim .................. 2
Muri, Bjarne ............................. 5
Musiol, Morten ......................... 5
Mørk, Øivind ............................ V73
Oppen, Henrik ......................... 5
Ravnanger, Sondre ................. J
Skagmo, Odin .......................... ER
Skagmo, Vetle ......................... R
Stafsberg Klyve, Stian ............. ER
Sæther, Bjørnar ....................... 2
Sæther, Christian Ytterhaug .... 2
Valand, Nils Thomas ................ 5
Vallestad, Jorunn Ospedal ....... 3
Ånneland, Arne ........................ V55
Ånneland, Vegard .................... 4

I det forhåndspåmeldingen gikk ut var 
det 3.284 påmeldte til Landsskytterstevnet 
i Målselv. For 10 år siden var det 3530 
påmeldte.  

Vi har 34 påmeldte, 8 færre enn i fjor, 
noe vi må si oss meget godt fornøyd med. 
Det blir alltid endel færre når stevnet går så 
langt nord.

I antall påmeldte er vi det fjerde største 
skytterlaget. Listen toppes av tre lag fra 
Nord-Norge. 

Kl. 5 er vår største klasse med hele 12 
skyttere. Fem ungdomsskyttere er påmeldt 
og blant de finner vi en debutant. Vetle 
Skagmo har vært med på LS før, men nå er 
det første gang som skytter.

For ti år siden hadde vi med hele 47 
skyttere og da skjøt 10 av dem i kl. J. De 
fleste av dem skyter ikke lengre, men det 
er moro å se at Kjetil Jansen og Vegard 
Ånneland er igjen og har blitt trofaste LS-
deltagere. 

Ellers er det åtte skyttere til som skjøt 
for oss i Målselv i 2006 og som er med i år. 
De er Kurt Eirik Bekkevold, Arild Båheim, 
Anne Grimstad,  Heidi  Grimstad, Arne 
Grøtting, Tore Johansen, Øivind Mørk og 
Arne Ånneland.
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