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LS i Målselv
Vi starter med å gratulere Oddbjørn 

Nyhagen med utnevnelsen til æresmedlem. 
Oddbjørn har gjort en langvarig innsats for 
laget og har vært spesielt viktig for ung-
domsavdelingen. Det er ikke mye tvil om at 
dette er en velfortjent utmerkelse.

Ordenskollegiet foretok utnevnelsen 
på årets Erterfest, som ble arrangert 10. 
september. Omtale av  Erterfesten kommer i 
egen artikkel i neste utgave av Østreposten.

Siste del av sesongen har vært preget 
av LS, et meget godt sådan. Det var sjeldent 
mange gode resultater.

Av høydepunktene nevner vi Marianne 
Bergers plass i kongelaget, Christian Y. 
Sæther som skjøt om seieren i kl. 2, Sverre 
Brovoll som ble nr. 4 i NM-felt, Kurt Eirik 
Bekkevold som var i finalen i felthurtigskyt-
ing, Arne Grøtting som tok sin 10. medalje 
i V55-bane og at Marianne, Nils Thomas 
Valand og Helge Norberg skjøt Østre til 2. 
plass i lagskytingen.

En takk rettes til Kjetil Jansen som 
stilte som sjåfør av en bil med utstyr og 
våpen, slik at fly ble et rimelig og godt al-
ternativ. Tiltaket fikk gode tilbakemeldinger 
og mangebenyttet seg av muligheten.

Vår ungdomsavdeling prioriterer trivsel 
mer enn resultater. I det ligger det blant 
annet at med trivsel, blir det aktivitet og da 
kommer resultatene, før eller siden, av seg 
selv. På tampen av sesongen så slo dette til 
og vi så en merkbar forbedring av resul-
tatene. Mange hadde skutt godt over tid, 
men da kom et ekstra løft. Stian Stafsberg 
Klyve og Emma Trapper Pedersen skjøt seg 
inn i 350-klubben. Med Sondre Ravangers 
resultater før sommeren, så fikk vi hele tre 
nye medlemmer i 350-klubben i år. Ung-
domslaget kom også til finalen i B-cupen i 
Østlandscupen.

Til slutt er det bare å ønske velkommen 
til innendørssesongen. 
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Styreleder
har ordet

Hei dere!

Nytt Østreposten skal i trykken, og 
dette nummeret er alltid det mest spennende 
å skrive styreleder har ordet til. Forrige 
nummer kom jo ut før sommeren, så dette 
omhandler både LS, avslutning av sesongen 
og ser fremover mot den nye. 

Dessuten er det jo det siste før gener-
alforsamlingen, så det kan også være mitt 
siste som styreleder. Dere kan lese mer om 
de store hendelsene lengre bak, vil bare 
nevne kort noen få punkter.

 
Landsskytterstevnet. 

Jeg som styreleder er veldig godt 
fornøyd med innsatsen dere la ned på LS. 
Trekker særlig frem Marianne og Sverre, og 
deres prestasjon på bane og felten. 

Marianne har jo en prinsessetittel fra 
før, så hun er jo et av våre sikreste kort når 
det kommer til prestasjoner under press. 
Som tilskuer er jeg mest imponert over 
10-skudden på onsdag, da så vi virkelig 
hvordan hun jobbet mentalt for å få ut gode 
skudd under press. Der har mange av oss litt 
å lære. Flott 6.plass totalt.  

Sverre er jo heller ikke fremmed for 
finaleskyting på LS, og felt er jo den disi-
plinen han er best til. Han har jobbet hardt 
og målrettet med felten i mange år, og det 
var endelig kjekt han han fikk klaff i finalen. 

Velfortjent 4.plass etter kanonskyting i fina-
len. Gratulerer til dere begge. 

Jeg også trekke frem samlagsskytingen 
for ungdommene. Samlaget sliter jo med 
den store rekrutteringen på ungdomssiden, 
kun Østre klarer å opprettholde en jevn 
strøm gjennom rekrutterings-klassene. Men 
veldig synd vi ikke klarte å stille med 2 
juniorskyttere på samlags-skytingen, men 
desto mer imponerende av Tobias som gikk 
inn og skøyt juniorprogrammet. 

De 3 andre var også Østreskyttere, 
Odin 100, Stian 100, Sondre 100 og Tobias 
85. Tøft gjort av eldre-rekrutten, og det sier 
noe om innsatsen og holdningen til våre 
ungdommer. Tommel opp fra lederen!

Erterfesten.
Godt at Erterfesten ble gjennomført. 

Vi hadde flyttet den til 10.september, mer 
tilbake til slik den opprinnelig var ifb med 
baneavslutningen. 

Mange stilte, både rutinerte erterfestere 
og nye fjes. Sara Tveiten meldte student-
medlemskap på onsdag, og ble dermed vår 
ferskeste deltaker på festen. Hyggelig å se 
fjes man ikke ser så ofte, og sammen bidro 
alle til en hyggelig kveld med god mat og 
drikke. (når det endelig kom på plass) 

Ærefullt var det også å få hedre 
Oddbjørn med æres-medlemskap i laget, 
vi setter utrolig stor pris på innsatsen han 
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gjør for ungdommene. Vi kan trygt si at 
ungdomsavdelingen ikke hadde vært slik 
den er, hadde de ikke vært for bl.a Oddbjørn. 
Velfortjent, og nok en gang gratulerer

Skal ikke skrive mye om banestevnene, 
de finner dere reportasjer om bakover. Men 
vil trekke frem Stian og Emma, som endelig 
fikk full klaff og klarte 350 poeng. 

Begge har skutt helt opp mot maks i år, 
og har vært veldig nærme feilfri skyting. De 
har fortsatt og jobbet, og nestsiste og siste 
banehelg får de endelig klaff. Det er en stor 
prestasjon å klare 350 poeng, og en gjev 
klubb å havne i. 

Det er nok flere av oss garve som hadde 
slitt med å skyte 350, så det står det respekt 
av. Det viser også at sesongen ikke er ferdig 

får siste stevne er avsluttet. Gratulerer til 
begge.

Til slutt vil jeg bare ønske alle velkom-
men til generalforsamling 3.november. 
Å stille på generalforsamling i lag og 
foreninger en plikt man har som medlem, 
og en rettighet jeg håper dere benytter dere 
av. Det er viktig å være med å forme laget 
man er med i, og debattere rundt saker som 
engasjerer Østre og vår fremtid. Håper flest 
mulig stille opp, tror det kan bli spennende 
i år.

Frem med 22’en, for skal du bli god i 
2017 må du begynne no!

Mvh
I

GENERALFORSAMLING SKI- OG HOVEDLAGET
Torsdag 3. november 
kl.	19:00	på	Østre

Eventuelle saker må være styret i hende  
innen 20. oktober.

Saksliste og eventuelle sakspapirer vil være  
tilgjengelig på Østre fra 27. oktober.

Styret

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!

Send SMS: GRASROTANDELEN 979252668 til 2020 (tjenesten er gratis).
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Oddbjørn Nyhagen nytt æresmedlem
Under årets Erterfest tok Eirik Ahdell 

ordet på vegne av Ordenskollegiet. Odd-
bjørn Nyhagen ble utnevnt til nytt æres-
medlem. Han ble denne ære til del for sin 
langvarige innsats for laget. Oddbjørns 
merittliste er lang og inneholder bl.a. sports-
lige høydepunkter som Viken II-triumfer. 

Oddbjørn har også hatt flere verv. Sist, 
men slettes ikke minst, så fremhevet Eirik 
hans langvarige og enestående innsats for 
ungdomsavdelingen. Oddbjørn har i årevis 
bidratt med instruksjon og tilrettelegging 
av skytinger og er en meget verdsatt støt-
tespiller for ungdomsavdelingen.
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Under De Nordiske Jakt - og Fisked-
ager på  Elverum i august 2016 ble jeg 
tilbudt dolken  på bildet. Den måtte jeg bare 
ha. Prisen må jeg glemme. Lojale handlere 
som oppsøker meg på ”Knivtorget” hvert 
år, kan jeg ikke være foruten. Handelen går 
naturligvis begge veier i fire dager.  

I samlingen min som består av forskjel-
lige kategorier kniver, er nok denne dolken, 
den fineste i sitt slag.

Skaftet er 10,4 cm langt og laget av hv-
alross tann. Bladet er 19,9 cm langt og mest 
sannsynlig laget av en utslitt, kassert fil.  
Full lengde er 30.3 cm. Vekten er 150 gram. 
Skaftet har på den ene siden eiermonogram 
med to bokstaver flettet i hverandre. For 
senere å kunne identifisere eieren av dolken, 
kom jeg fram til at bokstavkombinasjonen 
måtte bli en av disse:

JM   -   MJ   -   IM   -  MI
Den andre siden av skaftet viser et 

monogram som ble brukt på fange-arbeider 
på Grini. Det består av en stor bokstav G, 
liten r og tallet 9.

Bladet på dolken har følgende graver-
ing: 
Tromsdalen  5 - 12 - 42   /   10 - 4 - 43.
Vollan - Grini  17 - 4 - 43   /   9 - 5 - 45.

Med monogrammer og dato-graver-
inger  mente jeg det skulle være mulig å 
identifisere dolkens tidligere eier. Jeg tok for 
meg  ”Norsk fangeleksikon. Grinifangene.”  
Boka omfatter opplysninger om 20.488 
Grini-fanger. Etter noen timers arbeid kom 
jeg fram til følgende:
Fange-nummer: 7353
Johnsen, Marhtinius
Gårdbruker, Moen i Målselv.  F.  15 - 1 - 
1891. Arrestert  5 - 12 - 1942.
Tromsø - Grini  17 - 4 - 1943  til  9 - 5 1945

Kilde:
Norsk Fangeleksikon
Grinifangene 
J.W. Cappelens forlag. Oslo (1946)

Jaktdolk,		illegalt	produsert		på		Grini	fangeleir,	1943	-	45
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

Hvor skal man starte for og oppsum-
mere den siste delen av banesesongen?

Før vi ser på den sportslige delen 
ønsker jeg og sette litt ekstra fokus på den 
fantastiske gjengen med ungdommer vi har 
på Østre. De er inkluderende, omsorgsfulle 
og alltid fulle av godt humør.

 2016 sesongen har vært fylt med 
personlig beste noteringer og for flere av 
ungdommene har det skjedd både to og tre 
ganger. I forrige utgave av Østre Posten 
kunne vi fortelle om at vi hadde et nytt 
medlem i 350 klubben. 

I denne utgaven kan vi med glede 
fortelle at Østre har fått ytterligere to nye 
medlemmer i 350-klubben. Stian (ER) og 
Emma (ER) har begge skutt fullt. Stian 
gjorde det under ungdomsstevnet i Numedal 
og Emma på banestevnet til Råde. 

Vi gratulerer!
Landsskytterstevnet gikk i år i Øver-

bygd. Østre stilte med 6 ungdommer, som 

tilsammen fikk med seg: en finale plass, ett 
lite og ett stort beger, samt tre minnemed-
aljer.

Videre har ungdommen kvalifisert seg 
til finalen i B-cupen i Østlandscupen. Der 
ble det en fin 2. plass. 

Flere var også med på årets skyteskole 
på Meråker.

Under samlagsmesterskapet på bane 
tok Bjørn Eric seieren foran Simen i kl. R. 
Emma tok seieren foran, Stian og Inga i kl. 
ER. Stian og Bjørn Eric ble vinnere av Årets 
skytter.

Ungdomsavdelingen tar nå en liten 
pause og starter opp igjen inne i uke 41, 
med våpenpuss og klargjøring av 100m for 
vinteren.

Til slutt ønsker vi på vegne av hele 
ungdomsavdelingen å gratulere vår fantas-
tiske inspirasjon, Oddbjørn med æres-
medlemsskap.

Inga Kvam og Tobias Mortensen Torbal avbildet under KM før anvisningen av finalen.
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Stian	Stafsberg	Klyve	og	Emma	Trapper	
Pedersen	med	i	350-klubben.

Tidligere i år ble Sondre Ravnanger 
medlem i 350-klubben. På tampen av 
sesongen ble også Stian Stafsberg Klyve 
og Emma Trapper Pedersen medlemmer av 
denne fornemme klubben.

Stian sto for prestasjonen under 
Ungdomsstevnet i Numedal. Der var det to 
25-skudds serier som dannet grunnlaget for 
finalen. Stian gjorde det skikkelig med å 
skyte 250p på begge gjennomføringene, før 
han la inn 100p i finalen. Helgen etter skjøt 

Stian igjen fullt i stevnet til Rygge.
Den siste stevnehelgen skjøt Emma 

350p i stevnet til Råde. Emma har ikke 
fått deltatt på så mange stevner i år. Dette 
var hennes første opptredener i år utenfor 
samlaget, men vi har aldri tvilt på potensia-
let hennes.

Vi må bare la oss imponere over 
ungdomsavdelingen som har «levert» tre 
nye medlemmer til 350-klubben i samme 
banesesong.

Emma Trapper Pedersen og Stian Stafsberg Klyve var i tette dueller i KM, SM og i Årets skytter finalen 
og de byttet på å gjøre det best. Kanskje det var med på å gi det lille ekstra som må til for å skyte 350p. 
Her er de avbildet under anvisningen av SM-finalen.
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Norgescup	Stang-	og	felthurtigskyting
Andre og siste runde av Norgescupen i 

Stang- og felthurtigskyting ble arrangert av 
Lakselvdal, Storfjord og Balsfjord. 

Sammenlagt telte de fire beste resul-
tatene fra 1. og 2. runde. De 16 beste ble 
kvalifisert for en ekstra runde, superfinalen, 
der de kunne forbedre sitt dårligste tellende 
resultat.

Felthurtigskyting
Kurt Eirik Bekkevold lå på en 3. plass 

etter første runde. Han fikk to tider nede på 
7-tallet med 7,63 sek og 7,70 sek. Nivået er 
blitt så høyt, at dette resulterte i en 7. og en 
16. plass og Kurt ramlet ned til en 10. plass 
sammenlagt.

En plass i superfinalen var imidlertid 
sikret med god margin. Superfinalen ble ar-
rangert i LS-anlegget i Mauken. Alle fikk tre 
forsøk, men den store dramatikken uteble og 
stillingen forble stort sett uendret. Kurt ble 
nr. 10 også sammenlagt – en fin plassering, 
men vi tror ikke Kurt var helt fornøyd med 
dette.

Norgescup seier i lagskyting
Kort tid før denne runden ble det klart 

at det var innlagt en lagskytingskonkurranse, 
der de tre beste skulle telle. Til alt over-
mål var det Østre som ledet. Ledelsen var 
imidlertid knapp og det gjaldt å mobil-
isere.  Sverre Brovoll skjøt kun ett stevne 
i 1. runde, men den tiden var til gjengjeld 
god. Han tok utfordringen og skjøt alle tre 
stevnene med tidene 7,83 sek., 8,82 sek. og 
8,95 sek. Beste plassering ble en 7. plass.

Den innsatsen var viktig, for sammen 
med tidene til Kurt og Eirik Kristiansen vant 
Østre lagskytingen med en margin på 0,31 
sek. Med dette ble Østres lag historisk – vi 
vant den aller første lagskytingen i Norges-
cupen i felthurtigskying. Det blir et stykke 
mellom historiske hendelser i et lag med 

vår rike historie, så vi synes det er verdt å 
fremheve slikt når det skjer.

Sverre ble nr. 20 sammenlagt og Eirik 
nr. 27. Videre finner vi Nils Thomas Valand 
på 38. plass og Henrik Oppen på 43. plass.

Lakselvdal
7. Sverre Brovoll ............................7,83 
33. Nils Thomas Valand .................9,87 
37. Eirik Kristiansen .......................10,00 
38. Kurt Eirik Bekkevold ................10,07 
50. Henrik Oppen ..........................11,20 
68. Jorunn Ospedal Vallestad .......15,54

Storfjord				
7. Kurt Eirik Bekkevold...................7,63 
19. Sverre Brovoll ..........................8,95 
51. Helge Norberg .........................11,13 
62. Eirik Kristiansen .......................12,04 
78. Henrik Oppen ..........................13,23

Balsfjord		
16. Kurt Eirik Bekkevold .................7,70 
32. Sverre Brovoll ..........................8,82 
33. Bjarne Muri ..............................8,87 
39. Eirik Kristiansen .......................9,44 
46. Henrik Oppen ..........................9,79 
86. Nils Thomas Valand.................14,19 
96. Jorunn Ospedal Vallestad .......18,83

Sammenlagt ....................... tid
10. Kurt Eirik Bekkevold .................29,56 
20. Sverre Brovoll ..........................32,66
27. Eirik Kristiansen .......................35,76 
38. Nils Thomas Valand .................39,69 
43. Henrik Oppen ..........................44,33

Lagskyting
1. Oslo Østre ..................................97,98 
Kurt Eirik Bekkevold, Sverre Brovoll, Eirik 
Kristiansen
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Stangskyting 
Kurt Eirik Bekkevold var også vår 

beste i Stangskytingen og han lå på 14. 
plass sammenlagt etter 1. runde. Sverre 
Brovoll var også nær en plass i superfinalen 
med sin 17. plass.  

Kurt fikk to brukbare resultater på hhv. 
25 og 23 treff, men nivået er høyt også i 
Stangskytingen og det ga plasseringene 17. 
og 21. Dermed ble det 23. plass sammenlagt. 

Sverre hadde et resultat på 24 treff, og 
med 20 og 19 treff på de to andre, ramlet 
han ned til 29. plass. Sverre ble passert med 
ett treff av Eirik, som hadde 23 og 22 treff 
som sine beste resultatene. 

Disse tre ble tellende i lagskytingen der 
det ble 3. plass. Ellers ble Henrik Oppen nr. 
35 sammenlagt.

Lakselvdal
25. Eirik Kristiansen .......................22 
28. Kurt Eirik Bekkevold ................22 
30. Henrik Oppen ..........................21 
39. Sverre Brovoll ..........................19 
61. Jorunn Ospedal Vallestad .......13

Storfjord				
21. Kurt Eirik Bekkevold ................23 
37. Sverre Brovoll ..........................20 
66. Helge Norberg .........................16 
74. Eirik Kristiansen .......................16 
79. Henrik Oppen ..........................14

Balsfjord		
17. Kurt Eirik Bekkevold .................25 
25. Sverre Brovoll ..........................24 
28. Eirik Kristiansen .......................23 
37. Bjarne Muri ..............................21 
40. Henrik Oppen ..........................20 
66. Jorunn Ospedal Vallestad .......13

Sammenlagt .....................treff
23. Kurt Eirik Bekkevold ................92 
27. Eirik Kristiansen .......................88 
29. Sverre Brovoll ..........................87 
35. Henrik Oppen ..........................80

Lagskyting
3. Oslo Østre .................................267 
Kurt Eirik Bekkevold, Eirik Kristiansen, Sverre 
Brovoll.

F.v Eirik Kristiansen, Kurt Eirik Bekkevold og Sverre Brovoll sørget for at Østre tok det første nappet i 
vandrepremien for lagskytingen i felthurtigskting.
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Målselv var arrangør av årets LS. Vi 
hadde 35 deltagere, som var seks færre enn 
i fjor. Det er bra oppslutning når vi tar den 
lange reiseveien i betraktning. Opplegget 
med utstyrstransport var ganske sikkert en 
medvirkende faktor til at tallet ble såpass 
høyt som det gjorde. Utstyrsbilen klokket 
inn på ca. 4.000 km, en anselig distanse. 

Den totale deltagelsen var på 3152, 
stevnet i Lesja i fjor samlet 4982 deltagere..

Målselv var en dyktig arrangør og det 
aller meste fungerte meget godt. Været var 
også bra, med unntak av noen regnbyger.

Landsskytterstevnet	Målselv

Baneskyting
Innledende klasse 5

Ett av høydepunktene på Landskyt-
terstevnet er innledende baneskyting på 
onsdagen. Da er det femteklasse som er i 
ilden på 200m og skytingen følges tett av 
alle skytterinteresserte, både på arenaen og 
via NRKs TV-sendinger. 

Oslo Østre hadde 13 femteklassinger i 
ilden denne dagen. Før siste laget gikk på 

standplass, hadde Nils Thomas Valand vårt 
beste resultat med 242 poeng. Nils Thomas 
var plukket ut som en av forhåndsfavorit-
tene av NRK og startet serien med kamra på 
seg. Dessverre ble det 48 poeng på liggende 
og kameraet forsvant da rask videre til en 
annen skytter. Nils Thomas ønsket seg nok 
noen flere poeng på gravkortet, men han 
hadde uansett skaffet seg et godt utgang-

Marianne Berger var på Kongelaget, ble nr. 2i prinsessekampen og nr. 6 totalt.
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spunkt til å vinne en stjerne. Medalje-/
stjernesjanse hadde også Kurt Eirik Bek-
kevold, Eirik Kristiansen og Sverre Brovoll 
med henholdsvis 241, 240 og 240 poeng på 
innledende skyting.  

I siste laget skjøt Marianne Berger og 
Helge Norberg. Marianne har en fabelaktig 
evne til å skyte best når det gjelder som 
mest – så også i år. Marianne startet fantas-
tisk med 149 på 15-skudden og hadde NRK, 
speaker og publikum sin oppmerksomhet da 
hun skjøt grunnlaget. Hun forsatte den gode 
skytingen på grunnlaget, kun ett poeng var 
tapt før siste skudd på kne, men da begynte 
hun å få dårlig tid og det ble dessverre en 
åtter. Liggende skuddene gikk der de skulle 
og med 246 poeng kvalifiserte Marianne seg 
for sitt første Kongelag! Helge skjøt også en 
bra 25-skudd til 242 poeng, og ble vår nest 
beste skytter innledende.

Kongelaget
Det var trangt om plassen på LS-are-

naen under avviklingen av Kongelaget, men 
takket være Marianne sin prestasjon dagen 

fikk Østre reservert benk og bord av NRK. 
Derfra kunne vi heie på Marianne med 
plakater og det hele. 

Det var nok for mange poeng opp til at 
vi kunne håpe på nok en kongetittel, men til 
tross for at vi kanskje er Norges mest merit-
terte skytterlag så har vi aldri hatt en skytter-
prinsesse. Muligheten for at det skulle skje 
i år var absolutt til stede. To jenter hadde ett 
poeng bedre utgangspunkt enn Marianne, så 
en prinsessetittel var innenfor rekkevidde. 
Marianne ble forøvrig prinsesse i 2009, men 
da skjøt hun for Øymark skytterlag. 

Det er tydelig at Marianne trives under 
press. Hun gjorde ingen feil, klinket inn 
100 poeng med 6 innertiere og tok ledelsen 
i prinsessekampen. Spenningen var stor 
i Østreleiren da de resterende jentene i 
Kongelaget skjøt sin omgang.  Spenningen 
og ledelsen holdt helt til siste jente skjøt sitt 
siste skudd. Irene Knutsen Bø fra Sandar og 
Sandefjord måtte ha en tier for å ta tittelen 
ifra Marianne. Det klarte hun, og Marianne 
ble dermed nummer i to i prinsessekampen 
og fikk Nammo A/S medalje i sølv for den 

Meget overraskende så ble Christian Y. Sæther nr. 2 i kl 2 etter omskyting om seieren.
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Arne Grøtting tok sin 10ende banemedalje i V55.

bragden.  Totalt i mesterskapet ble Marianne 
nummer seks og vant også DFS sølvbeger 
som går til de syv beste i mesterskapet.

Vi hadde flere som skjøt banefinale på 
200m for å kjempe om en medalje/stjerne. 
Medaljegrensen i år ble på 340 poeng. I 
tillegg til Marianne, klarte også Helge Nor-
berg, Kurt Eirik Bekkevold og Nils Thomas 
Valand kravet. Eirik Kristiansen har ikke 
hellet med seg når det kommer til medaljeg-
renser, og måtte nok en gang se at medaljen 
glapp med minst mulig margin da han sluttet 
på 339 poeng etter 99 på omgangen.

Christian Y. Sæther nummer 2 i klasse 2
Christian Ytterhaug Sæther skyter ikke 

så mange stevner gjennom året, men han får 
med seg de store stevnene. De gjør han det 
ofte godt på, han vant blant annet Viken II 
Bane i 2014 og 2015. I år skulle det virkelig 
lykkes for Christian på Landsskytterstevnet. 
På innledende skyting fikk han 242 poeng, 
noe som gav han skive 7 i finalen. Det var 
noen poeng opp til teten, men i denne klas-
sen kan det skje mye på omgangen. Det har 

Christian vist tidligere, sine to Viken II titler 
skaffet han seg gjennom glimrende fina-
leskyting. Også Joakim Mortensen kvalifi-
serte seg til finale med 237 poeng. Joakim 
kjempet i toppen av klasse en i fjor og viste 
at han raskt har tatt nivået i klasse 2.

Christian skjøt en utmerket finale på 
100p med 5 innertiere. Det ga delt ledelse 
før de seks siste fikk anvist. En etter en falt 
fra og meget overraskende så var Christian 
i en omskyting om seieren. Motstanderen 
var en som hadde satset mye og hadde 
seier som mål. Det fikk utslag i omskyt-
ingen. Motstanderen skjøt 100p på nytt, 
mens Christian fikk 97p. Uansett var dette 
en gledelig og overraskende prestasjon av 
Christian. Joakim havnet litt ned på listen et-
ter 94 på omgangen, men han fikk med seg 
god finaleerfaring. 

Arne Grøtting tok V55-bane medalje for 
tiende gang

Det er mange år siden Arne Grøtting 
tok posisjonen som tidenes beste V55-skyt-
ter, men han legger stadig til nye meritter. 

Sondre Ravanger var i kl. J - finalen.
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Det ble 246p og 9. plass på 25-skudden. 
Seks skyttere hadde 247p eller bedre, en 
hadde til og med 250p, så seieren var 
utenfor rekkevidde. Det kunne imidlertid 
bli medalje med en god finale og det ble det. 
Arne skjøt 99p, endte på 346p og 6. plass. 
Det ble delt ut seks medaljer og dermed 
fikk Arne sin tiende medalje på banen i V55. 
Meget imponerende og vi husker at disse ti 
medaljene inkluderer tre seire.

I tillegg til Arne har vi mange gode 
V55-skyttere i laget. Arild Båheim, Christer 
Malm og Hans O. Kveli kvalifiserte seg 
også til finale med poengsummene 243, 243 
og 242. Christer og Hans O. skjøt 97 og 96 
på sine finaler, mens Arild måtte rekke et 
fly og hadde dessverre ikke anledning til å 
skyte finalen.  

I de øvrige veteranklassene hadde vi 
bare en deltager i år. Øivind Mørk skjøt til 

248 poeng. Det holdt ikke til finale, men det 
ble et lite beger i V73. 

Ungdommene
Sondre Ravnanger har skutt meget 

godt i sommer og innfridde også på LS. 
Han skjøt 249 poeng på 25-skudden. Det er 
meget bra, men at det kom en nier på 2. ligg 
var nok litt irriterende. Seks skyttere i klas-
sen hadde 250 poeng, så han hadde en fair 
sjanse på medalje. Det ble imidlertid 99p i 
finalen og 23. plass, men han fikk vist at han 
holder et høyt nivå. 

Sondre var den eneste av ungdom-
mene som kvalifiserte seg til finale, men 
Stian Stafsberg Klyve klarte å vinne lite 
beger i klasse ER med 248 poeng. Tobias 
Mortensen Torbal skjøt 247 poeng i samme 
klasse, men havnet dessverre rett under 
begergrensen. 

Arne Ånneland var ikke fornøyd med å ende uten 
premier, men humøret var likevel på topp.

Bjørnar Sæther tar ikke skytingen så alvorlig, 
men er en viktig sosial bidragsyter.
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Mesterskap
Kl. 3-5 6. Marianne Berger .............346 Stjerne 
 69. Helge Norberg ..............341 Stjerne 
 73. Kurt Eirik Bekkevold ......341 Stjerne 
 103. Nils Thomas Valand ....340 Stjerne 
 127. Eirik Kristiansen ..........339  
 152. Sverre Brovoll .............338 
Beste dame  
 2. Marianne Berger .............346 Sølv
V55 6. Arne Grøtting ..................345 Sølv 
 42. Christer Malm ...............340  
 52. Hans O Kveli .................338 
Kl. 2 2. Christian Y. Sæther .........342 Sølv e.o 
 47. Joakim Mortensen ........331 
J 23. Sondre Ravnanger ........348
Ikke møtt: Arild Båheim V55

Hovedskyting	
Kl. 5 9. Marianne Berger ................246 Stort 
 86. Helge Norberg .................242 Middels 
 94. Nils Thomas Valand .........242 Middels 
 129. Kurt Eirik Bekkevold ......241 Lite 
 151. Eirik Kristiansen .............240 Lite 
 172. Sverre Brovoll ................240  
 180. Bjarne Muri ....................239  
 235. Lars Bugge ....................238  
 328. Heidi Olsen Grimstad ....236  

 342. Henrik Oppen ................235  
 416. Fredrick Bjerke ..............230  
 446. Morten Musiol ................226  
 452. Tore Johansen ...............223 
Kl. 4 29. Endre Hagelund...............239 Stort 
 184. Vegard Ånneland ...........233  
 206. Jenny Aardalen ..............232  
 251. Kjetil Jansen ..................231  
 293. Edvard Brendnes ...........229 
Kl. 3 39. Jorunn O. Vallestad .........231 Middels
Kl. 2 7. Christian Y. Sæther ............242 Stort 
 58. Joakim Mortensen ...........237 Middels 
 189. Bjørnar Sæther ..............229 
V55 9. Arne Grøtting .....................246 Stort 
 42. Arild Båheim ....................243 Middels 
 47. Christer Malm ..................243 Middels 
 63. Hans O Kveli....................242 Lite 
 103. Anne Sofie Grimstad......240  
 146. Arne Ånneland ...............237 
R 71. Jonas Ingebo ...................243  
 125. Vetle Skagmo ................238 
ER 91. Stian Stafsberg Klyve ......248 Lite 
 139. Tobias M. Torbal ............247 
 240. Odin Skagmo .................237 
J 15. Sondre Ravnanger ..........249 Stort
V73 43. Øivind Mørk .....................248 Lite
 

Vetle Skagmo var LS-debutant og skjøt i kl. R. Nils Thomas Valand tok stjerne i kl. 3-5.
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Samlagskytingen Ungdom. 
Sondre var den eneste junioren fra Oslo 

og da måtte en eldre rekrutt steppe inn å 
skyte juniorprogram. Den utfordringen tok 
Tobias Mortensen Torbal. Han hadde knapt 
nok skutt kne, men da fikk Oslo stilt lag. 
Meget sporty gjort!. Resten av laget besto av 
Østreskyttere. 

Odin Skagmo åpnet med 100p. Stian 
Stafsberg Klyve skjøt så 100p med hele 
9 innertiere på andre etappe. Det var nest 
beste individuelle resultat. Tobias jobbet 
godt på tredje etappe og klarte 85p. Sondre 
skjøt 100p med 8 innertiere på ankeretappen. 
Det var beste individuelle juniorresultat, delt 
med to andre skyttere. 

Plasseringsmessig endte det et stykke 
ned på resultatlisten, men vi husker den 
flotte innsatsen og innstillingen til alle fire.

Samlagskytingen Veteran
Som for ungdommen var det utfor-

drende å få stilt et veteranlag til samlagskyt-
ingen i år, men samlaget hadde akkurat nok 
skyttere til at de kunne stilles lag. Øivind 
Mørk ble beste skytter på laget med 100 po-
eng på sin etappe. Arne Grøtting og Christer 
Malm skjøt henholdsvis 97 og 99p. Til slutt 
endte Oslo på 392 poeng.

Samlagskytingen Senior. 
I år var Nils Thomas Valand eneste 

Østreskytter på Oslo sitt lag. Resten av etap-

pene ble skutt av skyttere fra Nordstrand. 
Nils Thomas skjøt til 96 på første etappe. 
Han var ikke helt fornøyd med det, selv om 
det er et helt greit resultat i en samlagskyt-
ing. Da er en riktig nok avhengig av at 
resten av laget skyter tilsvarende eller bedre, 
så skjedde ikke og Oslo havnet et stykke 
ned på resultatlisten med 380 poeng. 

Sølv i lagskytingen
Laget skal bestå av de tre beste på 

25-skudden i kl. 3-5. Det betred at vårt lag 
var Nils Thomas, Helge og Marianne. Vi 
har ikke hatt de store resultatene i denne 
skytingen, men nå ble det spennende fra 
begynnelse til slutt. 

Favorittene var Jondalen og Høland/
Bjørkelangen (H/B) og vårt lag ga dem 
god kamp. Nils Thomas åpnet med 99p og 
Helge fikk skive to på andre etappe. Helge 
skjøt 97p, holdt vårt lag inne i tetkampen 
og Marianne kunne innta skive 3 i siste lag. 
Jondalen ledet foran Høland/Bjørkelangen. 

Marianne viste seg igjen som en god 
skytter under press. Hun skjøt 98p, Østre 
tok ledelsen og medalje var sikret. H/Bs 
ankermann skjøt 97p og endte på samme 
poengsum, men ble rangert bak med en 
innertier. Jondalen hadde en solid ledelse og 
trengte 95 med fem innertiere for å tangere 
Østre. Det klarte de greit med 97p. Dermed 
ble det Åse Moa medaljer i sølv på Mari-
anne, Helge og Nils Thomas.

Lag-	og	samlagsskytinger

Lagskyting
Kl.	3-5	 2. Oslo Østre ......294 Sølvmed.  
Nils Thomas Valand 99, Helge Norberg 97 og 
Marianne Berger 98

Samlagskyting	 
(N) = Nordstrand, (ØB) = Østre Bærum
Kl.	3-5	 27. Oslo .............380 
Nils Thomas Valand 96, Daniel Tveiten Haig (N) 

92, Tobias Lillekvelland (N) 97 og Helene 
Lillekvelland (N) 95

Ungdom 38. Oslo .............385 
Odin Skagmo 100, Stian Stafsberg Klyve 
100, Tobias Mortensen Torbal 85 og Sondre 
Ravnanger 100
Veteran 25. Oslo .............392 
Arne Petter Bondy (ØB) 96, Øivind Mørk  
100, Arne Grøtting 97 og Christer Malm 99
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Sverre Brovoll var i omskyting om 3. plassen i NM-felt sammen med to andre skyttere og ble til slutt 
nr. 4.

Ungdommene som utgjorde Oslos lag i samlagsskytingen. Bak Sondre Ravanger (t.v) og Tobias 
Mortensen Torbal. Foran Vetle Skagmo (t.v) og Stian Stafsberg Klyve.
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Vi har en god gjeng med gode feltskyt-
tere og forhåpningene om topplasseringer 
var nok større her enn på banen. 

Dessverre viste det seg at det kun var 
kl. 5-skytterne våre som kvalifiserte seg 
for feltfinale. Det gjorde de til gjengjeld i 
et stort antall, eller hva sies om at hele syv 
av de 11 kl. 5-skytterne, som gjennomførte 
grovfelten på den regnfylte mandagen, kom 
til finalen.

Vår beste grovfeltskytter, Sverre Bro-
voll, ledet an med 30/18 og kunne ta plass i 
siste finalelag. Helge Norberg skjøt også 30 
treff, men med 15 innertreff ble det et tidlig-
ere finalelag. Det var hele 83 skyttere som 
skjøt fullt og de måtte spres over tre lag.

Helge gjorde en meget god innsats og 
skjøt 11/3 i finalen. Det var ikke godt nok til 
en topplassering, men han sikret seg stjerne 
og ble til slutt nr. 78. Det siste finalelaget 
besto av 35 skyttere. Tre og tre skiver ble 

anvist samtidig og med skive 33 fikk Sverre 
anvist først. Han kunne meget godt fornøyd 
se at det ble flotte 12/8. Det var skutt 12/10 
i et tidligere lag og Sverre gikk inn på delt 
2. plass. 

Med mange skiver igjen, pakket Sverre 
sammen utstyret og begynte å rusle til bilen 
for å skifte. Arne Grøtting oppfattet situ-
asjonen bedre enn Sverre og fikk ropt han 
tilbake. Det kunne jo ende med omskyting, 
noe det også gjorde. Det viste seg at 12/8 
var et meget godt resultat. Videre anvisning 
viste at en skytter hadde 12/9 og ytterligere 
en kom inn på 12/8. 

Dermed måtte Sverre ut i omskyting 
om 3. plassen med to andre skyttere. Sverre 
skjøt på ny en flott finale, og prikket inn 
12/6. Det ga 4. plass, DFS-sølvbeger og 
stjerne. Sverre har vært vår beste feltskytter 
i år og da er det velfortjent og moro at han 
kunne toppe prestasjonene med en super 

Sverre Brovoll var i omskyting om 3. plassen i NM-felt sammen med to andre skyttere og ble til slutt 
nr. 4.

Feltskyting
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LS-plassering.
Våre øvrige finalister kvalifiserte seg 

for finalen med 29 treff innledningsvis. 
Dette var Henrik Oppen, Kurt Eirik Bek-
kevold og Lars Bugge. Alle hadde en god 
sjanse på medalje såfremt de skjøt 12 treff. 
Finalegrensen gikk for øvrig på 28 treff, 
hvilket betød at også Bjarne Muri og Nils 
Thomas Valand var kvalifiserte. 

Nils Thomas gjorde jobben med å skyte 
12/6 i finalen, mens det ble 10/3 på Bjarne. 
Nils Thomas landet da på 40 treff totalt, 
men det viste seg ganske raskt at medaljeg-
rensen ville bli 41 treff. 

Det ble noe varierende prestasjoner 
for våre på 29 treff. Kurt Eirik slo til med 
12/5. Han avanserte til 51. plass og sikret 
seg stjerne. Lars hadde en meget god 
finalegjennomføring, serien satt tett samlet, 
men skjevt. En noe irritert Lars kunne se 
at ett skudd gled ut og dermed røk stjernen. 
Henrik skjøt greit med 10/2.

I de andre klassene på grovfelt ble ut-

tellingen ett beger til Joakim Mortensen i kl. 
2. Han var godt fornøyd med 25/9. Vi hadde 
gode håp i V55, men hele gjengen plasserte 
seg fra 21 til 24 treff, som ble for lite for 
premiering.

Som nevnt fikk vi ingen andre finalister 
enn i kl 5, men Sondre Ravnanger og Stian 
Stafsberg Klyve var svært nær. 

Sondre Ravanger skjøt 29 treff i kl. J og 
var kun ett treff fra en finaleplass. 

I kl. ER måtte man ha 30 treff for å 
komme til finale. Stian lå godt an meget 
lenge og hadde fullt frem til siste hold. 
Der fikk han en noe skjev serie og det ble 
5/1. Stian tok det med godt humør og var 
fornøyd med innsatsen. Våre andre to i ER 
skjøt nesten like godt. Tobias M. Torbal 
endte med 28/14 og Odin Skagmo skjøt 
27/17. Tobias fikk fire treff på ett hold, mens 
Odin hadde tre hold med fem treff. 

I kl. R ble det ny pers og 26/9 på en 
fornøyd Jonas Ingebo. Vetle Skagmo skjøt 
17/11.

Jonas Ingebo var fornørd med innsatsen i feltrun-
den. Han perset på finfelten og fikk minnemedalje.

Stian Stafsberg Klyve var kun ett treff fra finale i 
kl. ER, dessverre ble det fem treff på siste hold.
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Mesterskap
V55, 2-5  
4. Sverre Brovoll ...................... 42/8 e.o Stjerne 
51. Kurt Eirik Bekkevold .......... 41/5 Stjerne 
78. Helge Norberg ................... 41/3 Stjerne 
102. Nils Thomas Valand ......... 40/6  
107. Lars Bugge ...................... 40/5  
180. Henrik Oppen ................... 39/2  
214. Bjarne Muri ...................... 38/3 

Hovedskyting	
Kl. 5 33. Sverre Brovoll ...............30/18 Stort 
 55. Helge Norberg ..............30/15 Middels 
 81. Henrik Oppen ...............29/21 Middels 
 112. Kurt Eirik Bekkevold ....29/16 Lite 
 136. Lars Bugge .................29/14 Lite 
 185. Bjarne Muri .................28/16  
 201. Nils Thomas Valand ....28/14  
 333. Tore Johansen ............25/13  
 345. Eirik Kristiansen ..........25/9  

 346. Fredrick Bjerke ...........25/8
Kl. 4 174. Edvard Brendnes ........26/5  
 236. Endre Hagelund..........24/12  
 362. Jenny Aardalen ...........21/7  
 400. Vegard Ånneland ........19/5
Kl. 3 107. Jorunn O. Vallestad ....24/10 
Kl. 2 22. Joakim Mortensen ........25/9 Stort
V55 82. Arne Grøtting ................24/11  
 100. Arne Ånneland ............23/11  
 117. Hans O Kveli ...............23/4  
 128. Arild Båheim ...............22/6  
 139. Christer Malm .............21/12 
R 115. Jonas Ingebo ..............26/9  
 178. Vetle Skagmo .............17/11 
ER 140. Stian Stafsberg Klyve .29/11  
 178. Tobias M. Torbal .........28/14  
 191. Odin Skagmo ..............27/17 
J 95. Sondre Ravnanger .......28/13 
V73  90. Øivind Mørk ..................27/15 

Kurt Eirik Bekkevold skjøt 12/5 i finalen og fikk 
stjerne på grovfelten.

Helge Norberg skjøt 30 treff på grovfelten og 
sikret stjerne med 11/3 i finalen.
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Vi fikk god uttelling i minneskytingen 
og våre 29 deltagere på felten tok hele 15 
medaljer.

Sondre Ravnanger skjøt fullt med 60p 
i kl. J og ble nr. 24. I kl. ER ble det 59p på 
både Tobias Mortensen Torbal og Odin Sk-
agmo, de ble hhv. nr. 70 og 78. Jonas Ingebo 
slo til med 57p og 41. plass i kl. R. Vetle 
Skagmp var kun 1p fra medaljegrensen med 
55p. Så det var god skyting av ungdommen. 
Øivind Mørk skjøt 59p med to innertiere 
i V73, og kom med dette akkurat innenfor 
medaljegrensen.

Grovfeltskytterne skjøt minneskytingen 

på 200m. De beste plasseringene kom i kl. 
5, hvor både Nils Thomas Valand og Sverre 
Brovoll skjøt 59p. De ble hhv. nr. 7 og 10. 
Tore Johansen fikk også medalje med 57p. I 
kl. 4 ble det medalje på Endre Hagelund og 
Edvard Brendnes med 56p og 55p. Jorunn 
Ospedal Vallestad fikk en fin plassering i kl. 
3. Hun ble nr. 28 med 56p. Joakim Mortens-
en fikk medaljen i kl. 2 med 53p.

I V55 fikk vi en topp-10 plassering, 
med Arild Båheims 58p og 10. plass. Det 
ble også medalje på Arne Grøtting og Hans 
O Kveli. Begge skjøt 57p og fikk plasserin-
gene 17 og 28.

Minneskyting

Kl. 5 7. Nils Thomas Valand ...........59 Medalje 
 10. Sverre Brovoll ..................59 Medalje 
 96. Tore Johansen .................57 Medalje 
 156. Kurt Eirik Bekkevold ......56  
 215. Lars Bugge ....................55  
 244. Bjarne Muri ....................54  
 269. Eirik Kristiansen .............53  
 303. Fredrick Bjerke ..............52  
 381. Henrik Oppen ................47  
 391. Helge Norberg ...............45 
Kl. 4 107. Endre Hagelund.............56 Medalje 
 120. Edvard Brendnes ...........55 Medalje 
 182. Vegard Ånneland ...........54  
 433. Jenny Aardalen ..............32 
Kl. 3 28. Jorunn O. Vallestad .........56 Medalje

Kl. 2 68. Joakim Mortensen ...........53 Medalje
V55 10. Arild Båheim ....................58 Medalje 
 17. Arne Grøtting ...................57 Medalje 
 28. Hans O Kveli....................57 Medalje 
 104. Christer Malm ................52  
 199. Anne Sofie Grimstad......42  
 209. Arne Ånneland ...............38 
R 41. Jonas Ingebo ...................57 Medalje 
 75. Vetle Skagmo ..................55 
ER 70. Tobias Mortensen Torbal .59 Medalje 
 78. Odin Skagmo ...................59 Medalje 
 182. Stian Stafsberg Klyve ....57 
J 24. Sondre Ravnanger ..........60 Medalje
V73 48. Øivind Mørk .....................59 Medalje

Odin Skagmo skjøt 59p og tok minnemedalje i 
kl. ER.

Tobias Mortensen Torbal skjøt 59p og tok min-
nemedalje i kl. ER.
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Kurt Eirik Bekkevold er vårt største 
håp i Stang- og felthurtigskyting. På grunn 
av innføring av Norgescup har nivået økt 
merkbart de siste årene og kampen om 
finaleplassene er hard. Med en 10. plass 
sammenlagt i Norgescupen var Kurt blant 
de heteste outsiderne.

Kurt fikk klaff i den innledende skyt-
ingen. Han skjøt sikkert 7,20 sek og kom til 
finalen som syvende beste skytter. I finalens 
første runde skjøt Kurt i andre duell. Kurt 
plasserte seg godt i forhold til dumpene på 
standplass og la ikke helt merke til stativet 
til resultattavla. Da han slang seg ned etter 
startskuddet, fikk han stativet i siktebildet. 
Han måtte justere noe og bommet på første 
skudd. Fra tribuneplass kunne vi at han 
trøblet. Dette forstyrret nok noe, men om 

det hadde endret utfallet er vanskelig å si. 
Motstanderen fikk klaff og skjøt 7,25 sek. 
Dermed ble det med én runde, men Kurt fikk 
med seg finalebeger. 

Bjarne Muri hadde vår nest raskeste 
tid med 8,91 sek og han ble nr. 16 i kl. 5. 
Vegard Ånneland slo til med 9,32 sek i kl. 
4 og ble så høyt plassert som nr. 16. Ellers 
overrasket Helge Norberg noe med 11,26 
sek og beger i kl. 5. 

Vår klubbmester av året, Joakim 
Mortensen var ikke helt fornøyd med sin 
skyting, men det ble beger i kl. 2 etter 14,79 
sek. Til slutt fikk vi to begre i V55. Disse 
gikk til Christer Malm, som ble nr. 21 med 
12,72 sek og Hans O. Kveli som skjøt 15,07 
sek og ble nr. 50.

Felthurtigskyting

Kurt Eirik Bekkevold med finalebeger i felthurtigskytingen.



Østre Posten 3-16 23

Finale
Kurt Eirik Bekkevold ........ utslått i 1/8-dels finale
Kl. 5 3. Kurt Eirik Bekkevold .....7,20 Beger 
 16. Bjarne Muri ................8,91 Beger 
 63. Helge Norberg ...........11,26 Beger 
 118. Fredrick Bjerke .........12,85  
 138. Tore Johansen .........13,4  
 146. Sverre Brovoll ..........13,69  
 148. Eirik Kristiansen .......13,78  
 153. Nils Thomas Valand .13,93  
 188. Henrik Oppen...........15,26  
 207. Lars Bugge ..............16,32 

Kl. 4 16. Vegard Ånneland .......9,32 Beger 
 163. Edvard Brendnes .....15,56  
 261. Endre Hagelund .......22,05 
Kl. 3 185. Jorunn O. Vallestad .24,39 
Kl. 2 53. Joakim Mortensen .....14,79 Beger
V55 21. Christer Malm ............12,72 Beger 
 47. Hans O Kveli ..............15,07 Beger 
 93. Arne Grøtting .............18,71  
 130. Arild Båheim.............23,4  
 147. Arne Ånneland .........***** 
V73 34. Øivind Mørk ...............29,10

Bjarne Muri var vår nest raskeste i felthurtigskyt-
ingen.

Vegard Ånneland skjøt meget godt og ble nr. 16 i 
kl. 4 med 9,32 sek.

Joakim Mortensen ble premiert i felthurtigskytin-
gen, samt grovfelten og minneskytingen i kl. 2.

Christer Malm tok beger i både Stang- og felthur-
tigskytingen i V55.
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Kurt Eirik Bekkevold var også en op-
plagt kandidat for Stangfinalen. Kurt skjøt 
imidlertid 21 treff innledningsvis og var 
langt unna denne. Det var Sverre Brovoll 
som ble vår bestemann med 23 treff og 23. 
plass sammenlagt. Sverre var kun ett treff 
fra omskyting om en finaleplass. 

Sverre ble nr. 10 i kl. 5 og vi hadde fire 
skyttere blant de 16 beste i kl. 5. Eirik Kris-

tiansen ble nr. 14 med 22 treff, mens nevnte 
Kurt og Lars Bugge kom på delt 16. plass 
med 21 treff. Nils Thomas Valand fikk også 
beger i kl. 5 med 17 treff og 105. plass.

Ellers var det kun våre V55-skyttere 
som tok beger. Arne Grøtting ble nr. 17 med 
18 treff. Hans O. Kveli ble nr. 21 med 17 
treff og Christer Malm nr. 56 med 14 treff.

Stangskyting

Kl. 5 10. Sverre Brovoll ............. 12+11 23 Beger 
 14. Eirik Kristiansen .......... 12+10 22 Beger 
 16. Kurt Eirik Bekkevold .... 11+10 21 Beger 
 16. Lars Bugge ................. 11+10 21 Beger 
 105. Nils Thomas Valand .. 8+9 17 Beger 
 185. Bjarne Muri ............... 7+8 15  
 190. Henrik Oppen ............ 8+7 15  
 229. Tore Johansen .......... 9+5 14  
 234. Helge Norberg .......... 4+9 13  
 328. Fredrick Bjerke .......... 6+0 6 

Kl. 4 180. Vegard Ånneland ...... 11+4 15  
 185. Endre Hagelund ........ 7+7 14  
 267. Edvard Brendnes ...... 10+3 13 
Kl. 3 178. Jorunn O. Vallestad ... 5+6 11 
V55 17. Arne Grøtting .............. 11+7 18 Beger 
 21. Hans O Kveli ............... 9+8 17 Beger 
 56. Christer Malm.............. 7+7 14 Beger 
 106. Arild Båheim .............. 6+6 12  
 116. Arne Ånneland........... 7+5 12 
V73 34. Øivind Mørk ................ 6+2 8 

Hans O Kveli hadde en god runde i feltløypa med 
beger i både Stng- og felthurtigskytingen, samt 
minnemedalje i V55.

Eirik Kristiansen ble vår nest beste i Stangskytin-
gen med 22 treff og 14. plass i kl. 5.
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NM i skogsløp ble arrangert under LS. 
Det ble tatt utgangspunkt i resultatene fra 
felten og deltakerne la ut på sin løpetur etter 
jaktstartprinsippet. 

Helge Norberg, Bjarne Muri og Nils 
Thomas Valand er gjengangere på del-
takerlisten. I år fikk de selskap av Endre 

Hagelund. 
Helge hadde et meget godt utgang-

spunkt fra feltskytingen og sprang inn til en 
flott 4. plass i seniorklassen.

Nils Thomas Valand ble nr. 8 i kl. B og 
nr. 18 sammenlagt. 

Senior A + B  ......................Felt .... Tilleggstid ....Løpstid .........Totaltid
4. Helge Norberg ...........................30/15 ....00:00:00 ............ 00:28:00 .............00:28:00 
18. Nils Thomas Valand .................28/14 ....00:02:00 ............ 00:30:18 .............00:32:18 
29. Bjarne Muri ..............................28/16 ....00:02:00 ............ 00:33:12 .............00:35:12 
34. Endre Hagelund ......................24/12 ....00:06:00 ............ 00:32:36 .............00:38:36
Senior A Senior B 
4. Helge Norberg 8. Nils THomas Valand 
12. Bjarne Muri 22. Endre Hagelund

NM	i	skogsløp

Øivind Mørk og Beret Mørk er trofaste LS-deltagere, så trofaste at de hadde et  jubileum. Dette var 
deres LS nr. 50!!
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Når LS arrangeres på en liten plass 
som Målselv blir troppen gjerne spredt. 
Lars Bugge hadde organisert overnatting på 
Haraldvollen i Bardufoss og en god gjeng 
bodde der. Videre var hadde vi skyttere inn-
losjert på skyttercampen, i leide hus rundt i 
Målselv og andre private løsninger. Da blir 
det vanskelig å samle troppen utenom den 
daglige kontakten på skytebanen. Det var 
meget prisverdig at Bjørnar Sæther ordnet 
en samling over flere pizzaer på Filmpuben 
i Øverbygd. Oppslutningen var meget god. 
Med smått og stort var oppmøtet på 46. Det 
var spesielt hyggelig med tanke på at vi 
hadde 35 LS-deltagere.

Vi må rette en takk til Kjetil Jansen som 
tok på seg sjåførjobben av lagets innleide  
våpen- og utstyrsbil. Dette gjorde det mulig 
for flertallet å kunne fly opp. Dette var et 
tiltak som det ble satt stor pris på. Kjetil selv 
satte ikke skytingen fremst. Han bidro først 
og fremst med godt humør og ikke minst 
laks. Kjetil benyttet nemlig sjansen til å be-
nytte seg av alle de gode fiskemulighetene i 
Målselv, og det gjorde han med stor suksess.

Vi returnerte likevel fra LS med det 
inntrykket at dette var et meget bra LS for 
Østre. 

Ser vi på de tørre tallene tok våre 
35 skyttere 52 standardpremier. Det ble 

Oppsummering

Bjørnar Sæther organiserte en samling på mandag i Øverbygd med gledelig god oppslutning.
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tilsvarende fjorårets 61 premier fordelt på 
41 skyttere. Det ble 20 finaleplasser og 10 
medaljeplasseringer. De tallene var klart 
bedre enn fjorårets 18 finaleplasser og 8 
medaljeplasseringer.  

Målt i antall medaljeplasseringer så må 
vi tilbake til Førde i 2008 for å finne flere. 
Da fikk 11, men hadde 62 deltagere. Slikt 
sett er dette det beste LS vi har hatt siden 
storhetstiden på 60/70-tallet.

Hvis vi slår sammen finaleresultatene 
for bane og felt, og teller opp antall finalister 
og medaljer/stjerner i kl. 3-5, så fremstår vi 

som ett av topplagene. Vi hadde klart flest 
finaleskyttere med 13. Målselv kom som 
nr. 2 med ti og Høland/Bjørkelangen hadde 
ni. I antall medaljer/stjerner måtte vi kun se 
oss slått av Høland/Bjørkelangen som vant 
den «duellen»  åtte mot våre syv. Jondalen 
hadde seks.

Når tallene inkluderer Kongelagsplass, 
4. plass på grovfelten og finale i felthurtig-
skyting, omskyting om seier i kl. 2 og sølv 
i lagskytingen, så kan vi si at dette var et 
særdeles godt LS for oss.

LS er ikke bare skyting. Kjetil Jansen benyttet seg av de gode fiskemulighetene i Målselv. Her er han 
med en laksene han fikk.
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Høstens portrett - Marianne Berger

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Jeg skjøt ett par DFS 15m stevner som re-
krutt (var vel 11 eller 12 år), før jeg begynte 
med svartkruttskyting som 13åring. Første 
internasjonale mesterskap var EM i svart-
krutt i 2003 (da var jeg 13). Første LS var i 
Steinkjer i 2007.

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre Skytterlag?
Begynte å skyte for Oslo Østre MSL da jeg 
flyttet til Oslo i 2009, mens miniatyrlaget 
fremdeles holdt til på Årvoll, var vel slik 
jeg kom i kontakt med Oslo Østre Skyt-
terlag. Jeg skjøt DFS for Øymark til og med 
2013, før jeg medte overgang til Oslo Østre 
Skytterlag.

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Godt spørsmål.. Ettersom jeg er veldig dår-
lig til å skrive treningsdagbok, har jeg dårlig 

oversikt over treningsmengden (til ungdom-
men: ikke gjør som jeg gjør, men gjør som 
jeg sier! Skriv treningsdagbok!) 
Med 6,5 har jeg de siste årene skutt mellom 
2500 og 3000 skudd i året. All trening er 
med 22, luft eller scatt. Er nok dessverre 
ikke over 10 000 skudd i året i gjennomsnitt 
de siste årene. Det er lenge siden jeg hadde 1 
000 skudd i uka i snitt! 

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Øh.... SkytterKONGE?? Nei....

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Den var vrien! Alle baner har sin sjarm.  
Men det som kjennetegner en fin bane er:  

- Kort vei fra parkering til standplass, uten 
oppoverbakker eller trapper (som er grusomt 
å gå i med skytterutstyr), gode skiftemu-
ligheter innendørs (en selvfølge ved 15m 
stevner, men også kjekt hvis det er drittvær 
på banestevner).

Marianne Berger kom til oss i 2014. 
Hun markerte seg raskt og ble samlags-
mester på 15m i sitt aller første stevne for 
Østre.

Marianne er kanskje først og fremst en 
luft og cal. 22 skytter, men vi har sett henne 
oftere og oftere med 6,5 børsa.

Det har alltid vært ekstra spennende å 
følge henne i LS og i år ble det stor under-
holdning til siste slutt.
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- Relativt god plass på standplass, slik at 
man slipper å sparke borti naboen.

- Skivene i samme høyde som standplass 
(liker ikke å skyte oppover eller nedover)

- Vindvimpler som man ser fra standplass og/
eller andre ting som gjør det mulig å se hvor 
vinden kommer fra og hvor mye det faktisk 
blåser.

- Klubbhus med kiosk (som selger kaffe, 
pølse i vaffel med bringebærsyltetøy og 
rømme, til en fornuftig pris), livevisning, 
bra med sitteplasser og ordentlige toalett 
(ikke utedo!)

- Godt vedlikeholdte skiver, helst Megalink 
(iallfall ikke Sius!). 

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett?
Prøvde meg så vidt på håndball, dansing og 
ridning på barneskolen, men innså fort at 
jeg ikke hadde noe talent der!

Hva slags musikk hører du på?
Kommer an på dagsformen og hva musik-
ken skal brukes til.

Hva er din favorittmat?
Alt som er godt, som jeg slipper å lage selv.

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
En kjekk, sterk, handy, klok og morsom 
mann.

Hva er ditt beste LS-minne?
Det må være da jeg blei skytterprinsesse på 
Evje i 2009.

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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Hovedstadsstevnet,	Lahti
Helsinki sto for tur som arrangør av 

Hovedstadsstevnet. De måtte legge det til 
Lahti, der nærmeste, og muligens den eneste, 
elektroniske banen befant seg. Det er verdt 
å merke seg for oss i Norge, som har elek-
troniske baner over alt.

Stevnet ble vel gjennomført og så må 
man bare innse at vi i Norge har en meget 
høy standard når det gjelder oppdatering og 
tilgjengeliggjøring av resultater.

Troppen fra Oslo besto av 20 skyttere, 
med seks representanter fra Østre. Som van-
lig gikk det sosiale meget godt hånd i hånd 
med all skytingen. 

Oslo vant, nær sagt som vanlig, 
alle lagskytingene. I de individuelle 
konkurransene måtte vi se at to seire gikk 
til andre.

Fire konkurranser
Første skytedag ble det gjennomført 

fire konkurranser. De var 10 ligg, ¼-match, 
nasjonalt program og lagskyting. Det nas-
jonale programmet var 10 skudd ligg på 2 
min og 10 skudd stå på 2 min. Det ble skutt 
på 150m, mens all annen skyting foregikk 
mot internasjonal skive på 300 meter. 

10 skudd ligg
Det åpnet med 10-ligg. Det ble svensk 

vinner, som var den eneste med 100p. 
Bjarne Muri ble Oslos beste på 3. plass. 
Tore Johansen ble nr. 4. Bjarne og Tore 
var blant åtte skyttere på 99p. At ikke flere 
skjøt 100 må tilskrives en 300m bane og 
vekslende vind.

Bjarne Muri var Oslos beste skyter og hentet mange premier, både til seg selv og på vegne av samlaget.
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Bjarne Muri vant 1/4-match
10-ligg inngikk også i 1/4-matchen. 

To skyttere skjøt 289p, og en av dem var 
Bjarne Muri. Han vant etter rangering. Kurt 
Eirik Bekkevold fikk sin beste plassering i 
denne skytingen med 281p og 11. plass.

Nasjonalt program
Bjarne ble også vår beste i det nas-

jonale programmet. Han skjøt 177p og tok 
sin tredje pallplassering med en 3. plass. 
Han var kun 1p fra seieren. Morten Musiol 
ble vår nest beste på en 13. plass med 167p. 
Han var en av de beste på den krevende 
ståendeskytingen med 83p, men en skjev 
liggendeserie ødela mye.

Lagskyting
Lagskytingen er spesiell. Lagene ble 

inndelt med en skytter fra hver hovedstad. 
Programmet var 4 stå, 4 kne og 4 ligg, som 
skulle skytes i samme skive. Laget måtte 
selv fordele skuddene mellom de fire skyt-
terne slik at alle skjøt tre skudd hver. En 
typisk måtte å gjøre dette på var at en skjøt 
tre stå, en tre kne, en tre ligg, mens siste 
skytter skjøt ett skudd i hver stilling.

En slik konkurranse krever at laget 
klarer å samarbeide godt og skaper også god 
stemning. Bjarne var igjen vår beste, siden 
han var på laget som ble nr. 2. Dermed ble 
det pallplassering nummer fire på Bjarne.

60-skudd ligg
Andre konkurransedag skulle hovedøv-

elsen 60-ligg gjennomføres. Med varierende 
vind ble det utfordrende. Joakim Mortensen 
ble noe overraskende vår beste på 12. plass 
med 583p, en prestasjon han kan være 
meget godt fornøyd med. Bjarne skjøt ett 
skudd i feil skive og mistet en plass blant de 
6-7 beste. 

Bankett
Rammen rundt stevnet var fin og en 

klar forbedring fra stevnet i København for 
tre år siden. Åpningsseremonien foregikk 
med flaggheis til de forskjellige nasjonalsan-
gene og ble avsluttet med fyrverkeri.

Fredag kveld var det båttur på nærm-
este innsjø. Hele stevnet ble avsluttet lørdag 
med bankett som strakk seg ut i de små 
timer for mange av våre. Det var ganske 
stille på hjemturen!

Østres deltagere, f.v Arne Ånneland, Joakim Mortensen, Tore Johansen, Morten Musiol, Bjarne Muri og 
Kurt Eirik Bekkevold.
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Skyting	A	-	Mesterskap	60	ligg
1. Joni Stenström, Helsinki .......................591 
2. Knut Olav Olsen, Skarpskytten ............589 
3. Sara Borg, Stockhom ...........................588 
..... 
12. Joakim Mortensen Oslo Østre ............583 
17. Morten Musiol, Oslo Østre ..................581 
26. Bjarne Muri, Oslo Østre ......................577 
27. Kurt Eirik Bekkevold, Oslo Østre ........577 
39. Tore Johansen, Oslo Østre .................572 
63. Arne Ånneland, Oslo Østre .................561 

Skyting	B	-	10	ligg
1. Angelica Björk, Stockhom .....................100 
2. Joni Stenström, Helsinki .......................99 
3. Bjarne Muri, Oslo Østre ........................99 
4. Tore Johansen, Oslo Østre ...................99 
..... 
14. Kurt Eirik Bekkevold, Oslo Østre ........98 
25. Joakim Mortensen Oslo Østre ............97 
43. Morten Musiol, Oslo Østre ..................95  
55. Arne Ånneland, Oslo Østre .................94 

Skyting	C	-	1/4-match
1. Bjarne Muri, Oslo Østre ........................289 
2. Cristian Friman, Helsinki ......................289 

3. Joni Stenström, Helsinki .......................287
..... 
11. Kurt Eirik Bekkevold, Oslo Østre .........281 
20. Morten Musiol, Oslo Østre ..................275  
27. Tore Johansen, Oslo Østre .................268 
52. Arne Ånneland, Oslo Østre .................255 
70. Joakim Mortensen, Oslo Østre ...........240
 
Skyting	D	-	nasjonalt	program
1. Ida Marie Matheson, Nordstrand  .........178 
2. Joni Stenström, Helsinki .......................178 
3. Bjarne Muri, Oslo Østre ........................177 
..... 
13.Morten Musiol, Oslo Østre ...................167 
28. Tore Johansen, Oslo Østre .................165 
31. Kurt Eirik Bekkevold, Oslo Østre ........157 
43. Joakim Mortensen Oslo Østre ............149 
47. Arne Ånneland, Oslo Østre .................145

Friis ærespremie
Beste skytter - skyting B+C+D 
1. Bjarne Muri, Oslo Østre  .......................565

Generalmajor	G.	Lindstrøms	dolk
Beste skytter - skyting A+B+C+D 
1. Joni Stenström, Helsinki .......................1155 
2. Bjarne Muri, Oslo Østre  .......................1142

Hovedstadsstevnets imponerende premier, som er vandrepremier.
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Organisasjons- og Oslomedaljen
Organisasjons- og Oslomedaljen ar-

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

Organisasjonsmedaljen
22 deltagere betød 1 gylt og 3 sølv 

medalje til utdeling. Det mangler en 
fullstendig oversikt tidligere vinnere av 
organisasjonsmedaljen, men uoffisielle 
undersøkelser tyder på at Morten Musiol ble 
beste skytter som ikke har gylt medalje fra 
før, og at han dermed vant gylt i år. Dette 
betyr i så fall at det ble stjerne på Sverre 
Brovoll, Kurt Eirik Bekkevold og Nils 
Thomas Valand. Det ser også ut til at Arild 
Båheim vant medaljen i sølv med sterke 
291p (alle skyter samme program uansett 
klasse i denne skytingen).

Oslo-medaljen
For å dele ut Oslo-medaljen brukes 

resultatene fra skytingen om organisas-
jonsmedaljen tillagt klasserespitt. Det deles 
ut fem medaljer. Vinner ble Øivind Mørk 
med 299p. Det bør nevnes at Øivind skjøt 
82p med 9 skudd på grunnlaget. Feil antall 
skudd i et magasin var visstnok årsaken. 
Ytterligere to Østreskyttere fikk medalje, 
nemlig Sverre Brovoll og Arild Båheim. 

Organisasjonsmedaljen
2. Sverre Brovoll (5) ......................296
3. Kurt Eirik Bekkevold (5) .............295
4. Nils Thomas Valand (5) .............295
5. Morten Musiol (5) ......................294
7. Lars Bugge (5) ...........................292

10. Arild Båheim (V55) ...................291
13. Helge Norberg (5) ....................290
16. Christer Malm (V55) .................285
18. Jenny Aardalen (4) ...................281
19. Øivind Mørk (V73) ....................274
20. Joakim Mortensen (2) ..............273

Oslomedaljen 
(klasse og respitt)
1. Øivind Mørk (V73/25p) ...............299 Med. 3gg
3. Sverre Brovoll (5) ......................296 Medalje
4. Arild Båheim (V55/5p) ................296 Medalje
6. Kurt Eirik Bekkevold (5) .............295
7. Nils Thomas Valand (5) .............295
10. Morten Musiol (5) .....................294
12. Lars Bugge (5) .........................292
15. Helge Norberg (5) ....................290
16. Christer Malm (V55/5p) ............290
18. Joakim Mortensen (2/15p) .......288
19. Jenny Aardalen (4/5p) ..............286

Skytingen inneholde tre stående skudd og Øivind 
Mørk gjennonførte det godt og oppnådde med-
aljekravet til Oslomedaljen for tredje gang.
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Samlagsmesterskap	bane
Årets samlagsstevne ble arrangert på 

Løvenskioldbanen av Østre Bærum. Stevnet 
samlet 63 skyttere, noe som dessverre var 
det en solid nedgang fra fjorårets 85 skyt-
tere. Vårt bidrag var 30 skyttere. Vi hadde 
også en nedgang, fra fjorårets 36. 

I likhet med de senere år så ble mester-
skapet en stor suksess for oss. 

Stevnet gikk helgen etter Hoved-
stadsstevnet, og som under Hovedstadstev-
net, så dreide mye seg om Bjarne Muri.

Bjarne skjøt 248p på 25-skudden og 
hadde best utgangspunkt før finalen. I fina-
len gjorde han akkurat det han måtte. Han 
skjøt 99p og ble samlagsmester med ett po-

engs margin. Bjarmes 15- og 10-skudd var 
hhv.  149p og 99p, og med det tok Bjarne 
aksje i fire trofeer: Mesterskap, 25-skudd, 
klasse og grunnlag.

Nils Thomas Valand som tok de fire 
forannevnte trofeene i fjor, var igjen med i 
tetkampen. Utgangspunktet før finalen var 3. 
plass med 245p. Med en feilfri finale endte 
han på seierspallens nederste trinn.

Per Arve Strømstad skjøt årsbeste på 
25-skudden med 244p. Finalen ble ikke helt 
topp og han falt nedover på sluttlisten. Han 
fikk imidlertid med seg klassemedalje for 
seier i kl. 4

Bjarne Muri triumferte stort med samlagstittel og aksjer fire vandrepremier. Her viser han to av dem.
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Våre andre kl. 3-5-finalister var Lars 
Bugge og Helge Norberg. Begge hadde 
241p som utgangspunkt og endte på hhv. 
340p og 339p. 

I lagskytingen for kl. 3-5 ble det en 3. 
plass etter sluttstykketrøbbel og tre man-
glende skudd for en av våre.

I V55 var det et rekordhøyt nivå. Arne 
Grøtting skjøt 248p på 25-skudden. Hans 
O. Kveli fulgte deretter med 247p. Videre 
hadde Christer Malm 246p, Stein Heggen 
245p og Arild Båheim 244p. 

Arild skjøt et “vådeskudd” i finalen 
og Stein møtte ikke, men ellers var det høy 
klasse også over finaleskytingen. Christer 
skjøt 100p, mens Hans O. skjøt 99p og 
tangerte persen på 346p. Arne G. var langt 
fra sikker på seier, men det var ingen tvil. 
Arne skjøt 100p og vant med 348p.

Christian Y. Sæther var eneste kl. 2 
skytter og vant dermed komfortabelt. Resul-
tatet ble likevel så bra som 343p, noe som 
var 1p bedre enn vinnerresultatet fra LS.

Klassemedaljene i kl. 1 og kl. 3 gikk 
også til Østre. Comeback-skytteren Anders 
Madsen skjøt 246p i kl. 1 og vant med god 

margin. Jorunn Ospedal Vallestad skjøt gode 
236p i kl. 3 og vant med 2p.

På 100m var det to deltagere i kl. R. 
Bjørn Eric Olsen tok en solid ledelse på 
Simen Sanne, etter at han skjøt 248p. I 
finalen skjøt Bjørn Eric 97p og tok Nam-
momedaljen, mens det ble ungdomsmedalje 
på Simen. 

Det var rekordhøytnivå i V55. Vinner Arne Grøtting er flankert av Hans O. Kveli t.v og Christer Malm.

Jorunn O. Vallestad tok klassemedaljen i kl. 3.
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Kl. ER var den største ungdomsklassen 
med fem skyttere. Stian Stafsberg Klyve 
tok ledelsen med 249p og han var 1p foran 
Emma Trapper Pedersen. De to var i en 
egen klasse denne dagen. Emma er god i 
slike situasjoner og hun skjøt 100p i finalen. 
Stian merket nok presset og det ble 97p, 
og dermed ble Emma samlagsmester. Inga 
Kvam ble nr. 3 og tok den andre ungdoms-
medaljen, etter en god finale med 99p. 

Sondre Ravnanger var på en ferietur og 
derfor hadde vi ingen i kl. J.

I V73 lå Oddbjørn Nyhagen og Nils 
Hovde helt likt foran finalen. De hadde 
begge 248p og 2p ned til Øivind Mørk. 
Oddbjørn avgjorde duellen med Nils til sin 
fordel med å skyte 99p mot Nils sine 98p.

Som dere har lest over var dette et 
særdeles godt mesterskap for oss. Med 
unntak av lagskytingen så vant vi alt vi 
hadde deltagere i. 

I fjor skrev vi at det skulle bli vanskelig 
å toppe 2015-mesterskapet, som ga oss syv 
samlagsmestere, fire trofeer og tilsammen 

12 medaljer. Vi toppet det ikke i år, men vi 
var rett i nærheten med seks samlagsmestere, 
fire trofeer og tilsammen 13 medaljer.

Anders Madsen har gjort comeback i år og han 
vant klassemedaljen i kl. 1.

Oddbjørn Nyhagen gratuleres for seieren i V75.
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Medaljevinnerne i kl. ER. F.v nr. 2 Stian Stafsberg Klyve, samlagsmester Emma Trapper Pedersen og nr. 
3 Inga Kvam.

Medaljevinnerne i kl. R. Tv.v nr. 2 Simen Sanne og samlagsmester Bjørn Eric Olsen.
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Mesterskap
Kl. 3-5  1. Bjarne Muri  ...................... 347 Gylt 
 3. Nils Thomas Valand  ......... 345 Sølv 
 7. Lars Bugge ....................... 340 
 11. Per Arve Strømstad  ....... 339 
 12. Helge Norberg  ............... 339 
 V55 1. Arne Grøtting .................... 348 Sølv 
 2. Christer Malm ................... 346 
 3. Hans O Kveli  ................... 346 
 4 Arild Båheim ...................... 332
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther ........... 343 Sølv 
R 1. Bjørn Eric Olsen ..................337 Nammo 
 2. Simen Sanne ......................332 Ungd.m
ER 1. Emma Trapper Pedersen  ...348 Nammo 
 2. Stian Stafsberg Klyve   .......346 Ungd.m 
 3. Inga Kvam  ..........................342 Ungd.m
V73 1. Oddbjørn Nyhagen  ............347 Sølv 
 2. Nils Hovde  .........................346 
 4. Øivind Mørk  .......................343
Hovedskyting	
Kl. 5 1 Bjarne Muri .........................248 
 3. Nils Thomas Valand  ..........245 
 7. Helge Norberg  ..................241 
 8. Lars Bugge  .......................241  
 17. Henrik Oppen  .................237 
 18. Morten Musiol  .................236  
 19. Sverre Brovoll  .................236  
 20. Tore Johansen  ................235  
 22. Kurt Eirik Bekkevold  .......233
Kl. 4 1. Per Arve Strømstad  ..........244 Kl.med. 
 2. Endre Hagelund ................237 
Kl. 3 1. Jorunn O. Vallestad ...........236 Kl.med.
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther  ...........244 
Kl. 1 1. Anders Madsen..................246 Kl. med 
 4. Tom Edvard Monsrud ........230
V55 1. Arne Grøtting  ....................248  
 2. Hans O Kveli .....................247  
 3. Christer Malm ....................247 
 4. Stein Heggen .....................245 
 5. Arild Båheim  .....................244  
 6. Anne Sofie Grimstad .........240  
 

R 1. Bjørn Eric Olsen ................248  
 2. Simen Sanne .....................241  
ER 1. Stian Stafsberg Klyve  .......249 
 2. Emma Trapper Pedersen  .248  
 3. Inga Kvam  ........................243  
 5. Jonas Hofslund  .................239 
V73 1. Nils Hovde  ........................248  
 1. Oddbjørn Nyhagen  ...........248 
 3. Øivind Mørk  ......................246 

Lagskyting
Kl. 3-5  3. Oslo Østre ...................378 
Nils Thomas Valand 98, Per Arve Strømstad 97, 
Helge Norberg 95 og Bjarne Muri 64
Trofeer
Skymoenspremie (15-skudd + nytt grunnlag) 
Bjarne Muri ....................................247
Aksje Samlagsformannens vandrefat (35-skudd) 
Bjarne Muri ....................................347 
Aksje J-T BKs pokal (25-skudd) 
Bjarne Muri ....................................248
Aksje A. Frischs minnepremie (15-skudd) 
Bjarne Muri ....................................149
Aksje Grunnlagspokalen 
Bjarne Muri ....................................99

Christian Y. Sæther ble samlagsmester i kl. 2.
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Årets	skytter	i	Oslo
Finalen i «Årets skytter» ble skutt rett i 

forkant av banefinalene i SM. 
I kl. 5 var våre finalister Nils Thomas 

Valand, Lars Bugge og Sverre Brovoll. Kurt 
Eirik Bekkevold var også kvalifisert, men 
han møtte ikke. Nils Thomas tok kom-
mandoen etter fem skudd stående i serie, 
dvs. Lars Bugge var ajour, begge med 48p. 
Spenningen holdt seg til skudd nummer 
åtte, altså tredje enkeltskudd stående. Nils 
Thomas leverte feilfritt helt ut, mens samt-
lige konkurrenter ble hektet av. 

Per Arve Strømstad var i kl. 4-finalen. 
Han var med i tetkampen, men med par 
uheldige enkeltskudd ble det 2. plass. I kl. 
3 var det meget jevnt mellom tre skyttere. 
Jorunn O. Vallestad var en av disse og etter 
at finaleskuddene var avfyrt måtte hun ut 
i omskyting om seieren. Omskytingen var 
ett enkeltskudd og det falt ikke heldig ut for 
Jorunn, så det ble 2. plass.

Kl. 2- og kl. 1-finalene var tynt besatt 
med kun én skytter i hver av klassene. 
Dermed ble det en enkel seier for Christian 

Ytterhaug Sæther i kl. 2 og Anders Madsen 
i kl. 1, men de skjøt så godt at enhver hadde 
fått problemer med å hamle opp med dem.

I V55 ble det skikkelig kamp mellom 
Arild Båheim, Arne Grøtting og Christer 
Malm. Kanskje noe overraskende ble  Arne 
førstemann som ble slått ut av de tre. Arild 
fikk best flyt, skjøt feilfrie 100p, og vant.

På 100m hadde vi en duell mellom 
Bjørn Eric Olsen og Simen Sanne i kl. R. 
Den duellen kom Bjørn Eric best ut av. 

I kl. ER ble det ganske tidlig klart at 
seieren skulle stå i mellom Stian Stafsberg 
Klyve og Emma Trapper Pedersen. Begge 
skjøt meget godt hele veien, men Stian vant 
på rangering med flest innertiere. 

Alle våre tre skyttere var på plass i 
V73-finalen. Både Nils Hovde og Øivind 
Mørk ble utslått før alle skuddene var skutt, 
men Oddbjørn Nyhagen hang med. Han 
hang så godt med at det ble omskyting om 
seieren, en omskytingen Oddbjørn gikk 
seirende ut av.

Nils Thomas Valand vant Årets skytter finalen i 
kl. 5.

Arild Båheim vant den harde V55-klassen med 
feilfri finaleskyting.
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Emma Trapper Pedersen og Stian Stafsberg Klyve hadde en jevn duell  i kl. ER 

Simen Sanne (nærmest) og Bjørn Eric Olsen var i kl. R -finalen. Bjørn Eric vant med Simen som nr. 2.
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Klubbmesterskap	bane
30 skyttere møtte opp til årets 

klubbmesterskap i baneskyting. Det var 
en solid nedgang fra fjorårets 41 deltagere.  
Det er vanskelig å se noen konkret grunn til 
dette, da det totale aktivitetsnivået har vært 
ganske lik som for fjoråret. 

I kl. 3-5 har det de siste årene dreid 
seg om Nils Thomas Valand og Bjarne 
Muri. Slik ble det i år også. Nils Thomas tok 
ledelsen etter 25-skudden med 245p, og den 
forvaltet han godt med å skyte 99p i finalen. 
Sluttsummen 344p viste seg til å holde 
til seier med 2p. Bjarne lå på 4. plass før 
finalen med sine 242p. Han skjøt seg opp til 
2. plass med 100p. Etter at Bjarne vant tre 
klubbmesterskap på rad i årene 2011-2013, 
har Nils Thomas gjentatt prestasjonen med 
tre på rad i årene 2014-2016. Bjarne har for 
øvrig blitt nr. 2 alle disse årene.

Den tredje medaljen gikk til Endre 
Hagelund som skjøt årsbeste med 244p. 
Etter 98p i finalen ble det 342p i likhet med 
Bjarne, men Endre hadde tre innertiere 
mot Bjarnes seks. Det var for øvrig Eirik 

Kristiansen som var nærmest pallen. Han 
skjøt den beste finalen med 100p og åtte 
innertiere, men med utgangspunkt på 241p 
ble det 1p for lite. 341p var dog årsbeste for 
Eirik.

Medaljevinnerne i kl. 3-5. F.v nr. 2 Bjarne Muri, klubbmester Nils Thomas Valand og nr. 3 Endre 
Hagelund.

Anne Grimstad vant V55 med ny pers.
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Vi har en stor og god gjeng med skyt-
tere i klasse V55, men det var kun Anne 
Grimstad som stilte. Hun tangerte persen på 
25-skudden med flotte 245p. Hun fulgte opp 
med en god finale på 98p og en meget godt 
fornøyd Anne satte ny pers på 35-skudden. I 
både kl. 1 og kl. 3 hadde vi kun én deltager. 
Klasse 1 ble vunnet av Tom Monsrud og kl. 
3 av Jorunn O. Vallestad. Endre ble beste 
4. klassing, men siden han tok medalje i 
mesterskapet ble han ikke tildelt klassemed-
alje. 

På 100m fikk vi et toppresultat i kl. J. 
Sondre Ravnanger skjøt 350p og noterte seg 
for hele 29 innertiere. 

I kl. ER ble det dramatisk. Jonas 
Hofslund skjøt 250p og hadde 2p ledelse på 
trioen Stian Stafsberg Klyve, Emma Trap-
per Pedersen og Tobias Mortensen Torbal. 
Tobias fikk først anvist 97p, så ble det 100p 
på både Emma og Stian. Stian tok ledelsen 
med solide åtte innertiere, mens Emma 
hadde seks. Meget god finaleskyting med 
andre ord. Jonas måtte da ha 99p for å vinne. 
Anvisningen begynte bra med seks tiere, 

skuddene satt skjevt og det var god skyting 
som gjorde at de holdt tieren. Men på syv-
ende skuddet kom en 3er. Jonas hadde hatt 
et skikkelig arbeidsuhell og en knust Jonas 
så både pallen og et toppresultat forsvinne. 
Det er en fattig trøst, men han fikk vist at 
han har kapasitet til det helt store. Neste år, 
Jonas! De tre medaljene gikk etter dette til 
Stian, Emma og Tobias.

I kl. R hadde vi tre skyttere. Vetle Sk-
agmo skjøt 237p tok en ganske klar ledelse 
etter 25-skudden. Sebastian S. Hopmoen 
fulgte nærmest med 324p og han hadde 
ytterligere noen poeng ned til Simen Sanne. 
De tre skjøt omtrent helt likt i finalen med 
95p på Vetle og Sebastian, mens Simen fikk 
94p. Dermed forble stillingen uendret. 

Amalie Mortensen Torbal var den en-
este i klasse ASP og hun skjøt 237p. Neste 
år kan hun ta steget over i kl. R, noe vi med 
sikkerhet vet at hun ser frem til. 

I V73 hadde vi to skyttere. Øivind 
Mørk ga seg etter den andre serien og da 
vant Oddbjørn Nyhagen komfortabelt med 
344p.

Våre tre i kl. R. F.v Sebastian S. Hopmoen, Vetle Skagmo og Simen Sanne.
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Mesterskap
Kl. 3-5 1. Nils Thomas Valand ......344 Gylt 
 2. Bjarne Muri ....................342 Sølv 
 3. Endre Hagelund ............342 Sølv 
 4. Eirik Kristiansen ............341  
 5. Kurt Eirik Bekkevold ......340  
 6. Lars Bugge ....................337  
 7. Henrik Oppen ................337  
 8. Eirik Ahdell ....................337  
 9. Sverre Brovoll................337  
 10. Jenny Aardalen ...........328  
 11. Jorunn O. Vallestad .....318 Kl. 3 med.
.V55 1. Anne Sofie Grimstad .....343 Sølv
R 1. Vetle Skagmo ....................332 Gylt 
 2. Sebastian S. Hopmoen .....324 Sølv 
 3. Simen Sanne.....................318 Sølv
ER 1. Stian Stafsberg Klyve ........348 Gylt 
 2. Emma Trapper Pedersen  .348 Sølv 
 3. Tobias Mortensen Torbal ...345 Sølv 
 4. Jonas Hofslund .................341  
 5. Inga Kvam  ........................331  
 6. Lukas Magnor ...................302 
J 1. Sondre Ravnanger ............350 Gylt
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............344 Sølv

Hovedskyting	
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand ...........245
 2. Kurt Eirik Bekkevold ..........243

 3. Bjarne Muri ........................242
 4. Eirik Kristiansen .................241
 5. Henrik Oppen ....................240
 6. Morten Musiol ....................239
 7. Sverre Brovoll ....................239
 8. Lars Bugge ........................238
 9. Helge Norberg ...................237
 10. Tore Johansen .................231
Kl. 4 1. Endre Hagelund.................244
 2. Eirik Ahdell .........................240
 3. Per Arve Strømstad ...........238
 4. Jenny Aardalen ..................232
Kl. 3 1. Jorunn Ospedal Vallestad ..226
Kl. 1 1. Tom Monsrud .....................232 Kl.med
V55 1. Anne Sofie Grimstad..........245
ASP Amalie Mortensen Torbal .......237
R 1. Vetle Skagmo ....................237
 2. Sebastian S. Hopmoen......229
 3. Simen Sanne .....................224
ER 1. Jonas Hofslund ..................250
 2. Stian Stafsberg Klyve ........248
 3. Emma Trapper Pedersen  .248
 4. Tobias Mortensen Torbal ...248
 5. Inga Kvam  ........................235
 6. Lukas Magnor ....................215
J 1. Sondre Ravnanger ............250
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............246
 2. Øivind Mørk .......................89

Jonas Hofslund var meget uheldig med ett skudd. Stian S. Klyve (t.v) syntes det ikke var moro å vinne 
slik, mens nr. 2 Emma Trapper Pedersen gir Jonas en trøstende klem.
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Cupskytinger

Østlandscup ungdom
1. runde B-cup

Etter tapet mot Høland/Bjørkelangen 
i 1. runde, var det B-cup og motstander ble 
Stange og Romdal. De stilte ikke lag og da 
ble det avansement på walk over. 

Oslo Østre  - Stange og Romedal 

Oslo Østre videre på w.o

B-cup semifinale
I semifinalen kom Rygge B på besøk og 

det ble en klar seier.
Det er de fem beste som er tellende, 

men det var gledelig at vi fikk fylt alle åtte 
plassene på laget.

Oslo	Østre	1730	-	Rygge	B	1683 
Sondre Ravnanger (J) ...................249-349 
Tobias Mortensen Torbal (ER) .......248-347 
Bjørn Eric Olsen (R) ......................248-346 
Stian Stafsberg Klyve (ER) ............247-345 
Jonas Hofslund (ER)  .....................248-343 
Vetle Skagmo (R) ..........................247-341 
Emma Trapper Pedersen (ER) ......240-338 
Simen Sanne (R) ...........................237-332

B-cup finale
I finalen i Østlandscupen er det to lag 

i B-cupen og tre lag i A-cupen. Det skytes 
først en 35-skudd, så skyter de fem beste på 
hvert lag en superfinale hvor tidelene teller.

Sigdal var vår motstander og vårt lag 
skjøt meget godt på 35-skudden og var hele 
12p bedre enn Sigdal. Resultatet 1737p var 
så godt, at kun ett av lagene i A-cupen var 
bedre.

Før superfinalen nulles imidlertid 35-
skudden ut og det beste laget får kun med 
seg 1 bonuspoeng til superfinalen. En kan 
trygt si at dette er et noe spesielt opplegg.

Finaleavviklingen ble kaotisk. Ingen 
fikk anvist og skudd med “røde” trykkver-
dier ble ikke skutt om. På toppen av dette 
skjøt en av våre 7 skudd i feil skive.  

Da ble det naturlig nok tap, men det 
glemmer vi fort. Vi gleder oss heller over 
den sportslige utviklingen som førte laget 
til finalen og den flotte innsatsen på 35-
skudden.

1)	Sigdal					2)	Oslo	Østre

Resultat	35-skudd: 
Oslo	Østre	1737	-	Sigdal	1725 
Sondre Ravnanger (J) 249-349 
Jonas Hofslund (ER)  349-349 
Bjørn Eric Olsen (R) 249-347 
Emma Trapper Pedersen (ER) 247-346 
Vetle Skagmo (R) 248-346 
Stian Stafsberg Klyve (ER) 244-344 
Tobias Mortensen Torbal (ER) 247-343 
Simen Sanne (R) 227-301

Østlandscup senior
2. runde - A-laget tapte 

Vi anså A-laget som klare favoritter mot 
Stange og Romedal, gitt at alle skuddene ble 
skutt i riktig skive.. Med en skikkelig forkil-
ing på omgangen, fikk dessverre en uheldig 
Nils Thomas Valand ut kun to skudd og da 
ble det ubønnhørlig tap. Stange skjøt godt 
med 2701p og tapet ble på 70p. Både Nils 
Thomas og laget tok tapet med fatning.

På den positive siden så skjøt våre to, 
som måtte steppe kort varsel, meget godt. 
Eirik Ahdell skjøt sin første skudd etter 
baneåpningen og leverte pene 337p. Hans 
O. Kveli debuterte som lagskytter for Østre 
og knallet til med 247p på 25-skudden. Det 
var tangering av pers. Han fikk ikke helt til 
omgangen, skjøt 94p, og han endte på gode 
341p. 
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Oslo	Østre	A	2631	-	Stange	og	R	2701 
Stein Heggen  ................................248-345  
Bjarne Muri  ...................................245-341  
Helge Norberg  ..............................241-341  
Hans O Kveli  ................................247-341  
Kurt Eirik Bekkevold  .....................241-338  
Eirik Ahdell  ....................................239-337 
Lars Bugge  ...................................226-324  
Nils Thomas Valand  .....................244-264

1. runde B-cup: B-laget vant
Det var forventet at B-laget ville få 

tøffere motstand mot Frogn og Drøbak enn 
de faktisk fikk. Med vårt lag i godt slag ble 
det seier med 40p. Christer Malm var lagets 
beste med 345p, og når resten skjøt jevnt 
godt ble det 2687p. Rapportene sier også at 
de var meget godt fornøyde med servering 
og hyggelig samvær etter skytingen.

Oslo	Østre	B	2687	-	Frogn	og	D.	2647
Christer Malm  ...............................248-345  
Arild Båheim  .................................242-340  
Endre Hagelund  ...........................243-339  
Morten Musiol  ...............................237-335  

Sverre Brovoll  ...............................236-334  
Per Arve Strømstad  ......................237-334  
Henrik Oppen  ...............................232-331  
Eirik Kristiansen  ............................232-329

Semifinale B-cup
Semifinaletrekningen ga verst tenkelige 

motstander, nemlig Løiten. De skjøt over 
2700p i de to foregående rundene. Vårt lag 
skjøt opp mot nivået i forrige runde og var 
greit fornøyd med 2683p. Ikke overraskende 
ble det en del poeng for lite til å slå Løitens 
2697p, men i ettertid ser man at vi hadde 
muligheten.

Oslo	Østre	B	2683	-	Løiten	2697
Endre Hagelund ............................244-343 
Christer Malm ................................242-342 
Per Arve Strømstad .......................240-338 
Sverre Brovoll ................................238-336 
Tore Johansen ...............................237-333 
Arild Båheim ..................................235-333 
Eirik Kristiansen .............................235-331 
Henrik Oppen ................................231-327

Ungdomslaget som deltok i finalen. Bak f.v Tobias M. Torbal, Stian S. Klyve, Emma T. Pedersen, Jonas 
Hofslunf og Sondre Ravnanger. Foran f.v Simen Sanne, Vetle Skagmo og Bjørn Eric Olsen.
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Norgescup	2.	runde
2. runde av Norgescupen i baneskyting 

ble arrangert rett i forkant av Landsskytter-
stevnet. Arrangørene var Storfjord, Falken 
og Målselv. 23 av våre skjøt minst ett av 
stevnene.

Beste resultat og plassering kom med 
Helge Norbergs 246/345p i Storfjord. Det 
holdt til 24. plass. Lars Bugge skjøt de 
samme poengsummene, men med drøye 
1000 deltagere på stevnet, er det tett mellom 
plassene på resultatlisten. Få innertiere 
gjorde at Lars ble nr. 40. Bjarne Muri og 
Nils Thomas Valand kom seg inn blant de 
100 beste på hhv. 77. plass med 244/343p og 
84. plass med 242/342p.

Helge ble vår beste også i Falken. Der 
skjøt han 242/342p og ble nr. 68. Den andre 
skytteren inne på topp 100-listen ble Bjarne 
på 86. plass med 241/341p. Altså ikke den 
helt store laginnsatsen.

I Målselv ble Endre Hagelund vår beste 
på 58. plass med 243/343p. Han ble også 
nr. 4 i kl. 4. Vi fikk to til blant de 100 beste. 
Sverre Brovoll ble nr. 70 med 242/342p og 
Nils Thomas nr. 95 med 243/341p.

Vi kan trygt si at prestasjonene i 
Norgescupen ikke bar bud om den lagmes-
sige suksessen vil skulle oppleve under LS 

rett i etterkant av disse stevnene. Der ble, 
som tidligere omtalt, Østre nr. 2 i lagskyt-
ingen.

V55 er med som egen offisiell klasse i 
Norgescupen for første gang i år. Arne Grøt-
ting og Christer Malm markerte seg godt. 
Arne skjøt seriene 347p, 345p og 344p og 
seg selv inn blant de beste sammenlagt. Den 
beste plasseringen kom i Storfjord med en 2. 
plass. Ellers ble det 6. og 16. plass. Christer 
var omtrent like god med 347p og 2 x 344p. 
Beste plassering var 3. plass i Falken. Ellers 
ble det 12. og 13. plass. 

For øvrige klasser regnes disse ste-
vnene som åpne stevner. Sondre Ravnanger 
imponerte i kl. J med utrolig stabil skyt-
ing. Det ble 3x249/349p. Det ga 5., 6. og 
12. plass. I ER skjøt Stian Stafsberg Klyve 
alle tre stevnene. Beste poengsum kom 
med 248/347p i Falken og 57. plass. Beste 
plassering kom imidlertid i Målselv med 
52. plass etter 245/345p. Tobias Mortensen 
Torbal skjøt ett stevne i ER og ble nr. 34 i 
Målselv med 248/347p. Jonas Ingebo skjøt 
alle stevnene i R. Beste poengsum kom i 
Storfjord med 234/321p og 50. plass. Ellers 
ble det to 44. plasser med 225/316p og 
231/318p.

Storfjord
Kl. 3-5 24. Helge Norberg ................. 246/345 
 40. Lars Bugge ...................... 246/345 
 77. Bjarne Muri ...................... 244/343 
 84. Nils Thomas Valand......... 242/342 
 129. Sverre Brovoll ................ 242/340 
 131. Kurt Eirik Bekkevold ...... 242/340 
 145. Endre Hagelund ............ 240/340 
 160. Fredrick Bjerke .............. 240/339 
 226. Eirik Kristiansen ............. 238/337 
 229. Henrik Oppen ................ 238/336 
 393. Vegard Ånneland ........... 233/327 
 346. Jorunn O. Vallestad ....... 232/330

V55 2. Arne Grøtting ..................... 248/347 
 12. Christer Malm .................. 244/344 
 62. Hans O Kveli ................... 244/334 
 81. Arne Ånneland ................. 226/326
R 50. Jonas Ingebo ................... 234/321
ER 57. Stian Stafsberg Klyve ...... 248/346
J 5. Sondre Ravnanger ............ 249/349
V73 20. Øivind Mørk ..................... 244/343

Falken
Kl. 3-5 68. Helge Norberg ................. 242/342 
 86. Bjarne Muri ...................... 241/341 
 109. Sverre Brovoll ................ 243/340 
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 116. Kurt Eirik Bekkevold ...... 241/340 
 120. Fredrick Bjerke .............. 243/340 
 132. Endre Hagelund ............ 240/340 
 237. Nils Thomas Valand....... 237/336 
 266. Henrik Oppen ................ 236/334 
 267. Eirik Kristiansen ............. 238/334 
 304. Lars Bugge .................... 234/332 
 356. Tore Johansen ............... 234/329 
 416. Jorunn O. Vallestad ....... 228/322 
 494. Vegard Ånneland ........... 227
V55 3. Christer Malm .................... 249/347 
 16. Arne Grøtting ................... 246/344 
 51. Arne Ånneland ................. 241/337
R 44. Jonas Ingebo ................... 225/316
ER 57. Stian Stafsberg Klyve ...... 248/347
J 12. Sondre Ravnanger .......... 249/349
V73 10. Øivind Mørk ..................... 250/349

Målselv
Kl. 3-5 58. Endre Hagelund .............. 243/343 
 70. Sverre Brovoll .................. 242/342 
 95. Nils Thomas Valand......... 243/341 
 106. Kurt Eirik Bekkevold ...... 245/341 
 135. Fredrick Bjerke .............. 241/339 
 136. Helge Norberg ............... 241/339 
 140. Bjarne Muri .................... 241/339 
 218. Henrik Oppen ................ 238/336 
 265. Lars Bugge .................... 238/334 

 326. Vegard Ånneland ........... 233/331 
 418. Tore Johansen ............... 226/325 
 466. Jorunn O. Vallestad ....... 229/317 
 510. Eirik Kristiansen ............. 234
V55 6. Arne Grøtting ..................... 246/345 
 13. Christer Malm .................. 245/344 
 40. Arild Båheim .................... 242/339 
 47. Arne Ånneland ................. 240/338 
 61. Hans O Kveli ................... 238/336
R 44. Jonas Ingebo ................... 231/318
ER 34. Tobias Mortensen Torbal . 248/347 
 52. Stian Stafsberg Klyve ...... 245/345
J 6. Sondre Ravnanger ............ 249/349
V73 28. Øivind Mørk ..................... 246/344

Sammenlagt 
(Skyttere med minst 5 tellende 35-skudd)
Kl. 3-5 55. Nils Thomas Valand......... 1712 
 72. Bjarne Muri ...................... 1708 
 81. Kurt Eirik Bekkevold ........ 1705 
 89. Sverre Brovoll .................. 1703 
 100. Endre Hagelund ............ 1700 
 116. Lars Bugge .................... 1696
V55 4. Arne Grøtting ..................... 1728 
 6. Christer Malm .................... 1724 
 33. Hans O. Kveli .................. 1683 
 35. Arne Ånneland ................. 1664

Nils Thomas Valand ble vår nestbeste sammenlagt 
i Norgescupen i kl. 3-5 på en 48. plass.

Bjarne Muri ble vår beste sammenlagt i Norges-
cupen i kl. 3-5 på en 40. plass.
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Vi hadde syv skyttere på tur til Norges-
cup-avslutningen i Rogaland. Før denne 
runden var Arne Grøtting en av fem skyttere 
som, realistisk sett, kjempet om sammen-
lagtseieren i V55. Arne gjorde det bra med 
347p og 2. plass i det obligatoriske stevnet i 
Gjesdal. Han fikk et tellende stevne til, med 
347p i Stavanger og en 3. plass. Dette bidro 
til at Arne tok en flott 3. plass sammenlagt. 

I kl. 3-5 ble Bjarne Muri vår beste i to 
av stevnene. Han skjøt 247/346p i Gjesdal 
og ble nr. 13. I Stavanger ble det 244/243p 
og 46. plass. Med den innsatsen skjøt Bjarne 

seg inn blant de 50 beste sammenlagt og 
han ble vår beste med 42. plass. I det tredje 
stevnet i Egersund ble Nils Thomas Valand 
vår beste med 247/346p og 11. plass. Nils 
Thomas skjøt seg også inn blant de 50 beste 
og ble nr. 48 sammenlagt. 

Laginnsatsen var dog best i Egersund. 
Lars Bugge ble nr. 23 med 244/344p og 
Henrik Oppen nr. 33 med 245/343p. Helge 
Norberg og Sverre Brovoll var også med 
på Rogalands-turen, men de var neppe helt 
fornøyde med sine resultater..

Norgescup 3. runde

Stavanger
Kl. 3-5 46. Bjarne Muri ...................... 244-343 
 65. Nils Thomas Valand......... 241-341 
 106. Sverre Brovoll ................ 237-337 
 134. Helge Norberg ............... 237-334 
 149. Lars Bugge .................... 231-331 
 155. Henrik Oppen ................ 242-330
V55 3. Arne Grøtting ..................... 247-347

Egersund
Kl. 3-5 11. Nils Thomas Valand ......... 247-346 
 23. Lars Bugge ...................... 244-344 
 33. Henrik Oppen .................. 245-343 
 67. Bjarne Muri ...................... 241-341 
 94. Sverre Brovoll .................. 239-338 
 144. Helge Norberg ............... 235-332
V55 7. Arne Grøtting ..................... 246-344

Gjesdal
Kl. 3-5 13. Bjarne Muri ...................... 247-346
 69. Nils Thomas Valand......... 244-340 
 91. Henrik Oppen .................. 239-339 
 124. Lars Bugge .................... 237-334 
 128. Helge Norberg ............... 235-334 
 135. Sverre Brovoll ................ 233-333
V55 2. Arne Grøtting ..................... 250-347

Sammenlagt 
(De som har seks tellende stevner er tatt med)  
Kl. 3-5 42. Bjarne Muri ...................... 2058 
 48. Nils Thomas Valand......... 2057 
 78. Lars Bugge ...................... 2042 
 82. Sverre Brovoll .................. 2036 
 89. Helge Norberg ................. 2032 
 104. Henrik Oppen ................ 2018
V55 3. Arne Grøtting ..................... 2078

For første gang var det Norgescup for V55. Aren 
Grøtting tok en flott 3. plass sammenlagt.
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Åpne banestevner
Juni – uke 25

Vi starter oppsummeringen med uke 
25. Denne uken måtte Østre-skytterne ut av 
nærområdet og vi hadde deltagere på 14 ste-
vner fordelt i Østerdal, Tour de Orkla i Trøn-
delag, Telemark og Sunnfjord. Arne Grøt-
ting vant V55 sammenlagt i Tour de Orkla, 
samt stevnene i Kvikne og Meldal. I Kvikne 
kom toppresultatet 349p. På reiseveien var 
han innom Nordskogbygda og Åmot og vant 
også de stevnene. Nils Thomas Valand ble 
nr. 2 i kl. 3-5 i Jordet og Tenaasen. Sondre 
Ravnanger ble nr. 2 i kl. J i Åmot.

Juli – uke 26
Denne uken hadde vi deltagere på fem 

stevner i Lågencup og tre i Opland. I under-
kant av 20 skyttere var med på fellesturen 
til Lågencup. Sondre Ravnanger skjøt 350p 
i Sigdal og vant kl. J. Stein Heggen vant 
V55 i Kongsberg og ble nr. 2 sammenlagt 
i Lågencup. Joakim Mortensen vant kl. 2 

i Kongsberg og kopierte Steins plassering 
sammenlagt. I Opland ble det dobbeltseier 
i V55 hos Vestre Toten. Arne Grøtting vant 
foran Christer Malm.

Juli – uke 27
Vi er godt inne i sommerferien, men 

stevneaktiviteten var fremdeles relativt stor. 
Vi hadde deltagere på 14 stevner, nærmere 
bestemt sommerstevner i Follo, trippelste-
vne i Nord-Østerdal, to stevner i Solør, tre 
stevner i Telemark, to stevner i Sunnfjord, 
ett stevne i Inntrøndelag og ett stevne i 
Valdres. Sondre Ravnanger skjøt 350p for 
tredje gang og vant kl. J i Moss og Våler. I 
tillegg ble det tredjeplass i Skiptvet. Chris-
tian Ytterhaug Sæther vant kl. 2 sammen-
lagt i Nord-Østerdal, samt enkeltstevnene 
i Dalsbygda og på Narjord. Stein Heggen 
vant V55 i Eidskog. Nils Thomas Valand ble 
nr. 2 i kl. 3-5 i Eidskog. Arne Grøtting vant 
V55 i Verdal Søndre.

Sondre Ravanger har vært vår beste medaljesank-
er i sommer. Vi har registrert 12 medaljer i kl. J.

Henrik Oppen satte pers og vant sitt første stevne 
i kl. 3-5 i Malmefjorden.



Østre Posten 3-1650

Juli – uke 28
Uke 28 er midt i ferien, men noen 

stevner ble arrangert. Vi hadde fire skyttere 
som deltok på to stevner i Romsdal, ett 
stevne i Opland, fire stevner i Hardanger, 
to stevner i Nord-Østerdal og ett stevne i 
Vest-Agder. Henrik Oppen satte ny pers med 
345p og vant kl. 3-5 i Malmefjorden. Sondre 
Ravnanger vant kl. J på Randsfjord. Nils 
Thomas Valand gjorde det stort i Hardanger 
med tre medaljer i kl. 3-5. Det ble seier 
i Odda, 2. plass i Folgefonn og 3. plass i 
Røldal.

Juli – uke 29
Den store stevnehelgen i Hallingdal 

og Land/Etnedal-området ble som vanlig 
arrangert. I tillegg hadde vi deltagere på ste-
vner i Trøndelag og Sunnylven. I alt telte vi 
opp 11 banestevner, i tillegg til feltskytingen 
på Fløyterstevnet. 

De store resultatene kom med Sondre 
Ravnanger som vant kl. J i Søndre Land og 
Etnedal og ble nr. 2 i Torpa. Kurt Eirik Bek-
kevold vant Fløyterstevnets felthurtigskyt-

ing med en supertid og ble nr. 2 i Stangskyt-
ingen med ny pers.

August – uke 32
Etter tidligere omtalt Norgescuprunde 

og Landsskytterstevnet, må frem til stevnet 
til Askim for å finne de neste Østre-noter-
ingene. Vi hadde fire skyttere på stevnet. 
Beste resultat kom med Christer Malms 
348p og 2. plass i V55 i Askim

August – uke 33
Dette var helgen for samlagsmester-

skap, men Arne Grøtting fikk med seg 
stevnene til Lismarken og Åsheim, med stor 
suksess. Han vant V55 med god margin i 
begge stevnene.

August – uke 34
Dette var den tredje Norgescuphelgen 

og det øvrige stevnetilbudet strakk seg til 
dobbeltstevne i Østfold. Vi hadde med 8-9 
skyttere. Arne Grøtting tok igjen to seire 
i V55. Sondre Ravnanger vant kl. J i De-
gernes og ble nr. 3 i Rakkestad.

Arne Grøtting har tatt 11 seire i V55 i sommer og 
er vår nest beste medaljeplukker.

Arild Båheim vant sitt første åpne stevne i V55 i 
Slagen.
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September – uke 35
Sesongens nest siste stevnehelg ble 

unnagjort med Ungdomsstevnet, to stevner i 
Vestfold og ett på Gjøvik. Vi hadde med kun 
to deltagere i Ungdomsstevnet, men de skjøt 
til gjengjeld godt. Stian Stafsberg Klyve 
skjøt seg inn i 350-klubben med 2x250p 
innledende og 100p i finalen. Det ga en flott 
4. plass i kl. ER. Kl. J skjøt på 200m og 
Sondre kom til finalen med 248+244p. Han 
ble nr. 5 etter 99p i finalen. 

Sondre skjøt også stevnene i Vestfold 
og vant kl. J både på Nøtterø og Slagen med 
resultatene 349p og 350p. Arild Båheim 
tok sin første stevneseier i V55. Den kom i 
Slagen. Arne Grøtting var den eneste som 
tok turen til Gjøvik og der vant han V55.

September – uke 36
Siste stevnehelg besto av stevnene til 

Rygge og Råde og vi fikk en flott avslut-
ning. 22-23 av våre deltok. I Råde fikk vi 
årets tredje medlem i 350-klubben. Det var 
Emma Trapper Pedersen som ble nr. 2 i kl. 
ER. 

I Rygge skjøt Sondre Ravnanger 350p 
for syvende gang i år og vant kl. J. Stian 
Stafsberg Klyve skjøt 350p i kl. ER og ble 
nr. 4. Joakim Mortensen vant kl. 2 både i 
Rygge og Råde. Stein Heggen og Arne Grøt-
ting tok dobbeltseier i V55 i Rygge. Nils 
Thomas Valand ble nr. 3 i kl. 3-5 i Råde.

Østerdaltrippelen	2016

På	tur	for	10.	gang
For 10. år på rad bar turen til Langryås-

en i Dalsbygda og trippelstevnet. Første 
året var vi 15 personer, mens vi denne 
gangen var  9 personer på tur. Heidi I. Olsen 
Grimstad, Morten Musiol og Anne Grimstad 
er de eneste som har vært med alle årene. 
Veldig bra. Ekstra hyggelig var det at Oscar, 
Heidi og Morten lille krabat, for første gang 
var innlemmet i turgjengen. 

Tradisjonen tro ble det en sosial helg 
med god mat og godt drikke. Lørdag svingte 
«sjefskokk » Arne Å. opp med selvskutt 
hjort fra hjemstedet sitt, med egnet tilbehør 
som seg hør og bør. 

Rent sportslig ble den «store » in-

ternkonkurransen i V55 med Anne, Arne og 
Arild Båheim, en konkurranse Arild gikk 
seirende ut av med totalt 1014p. Med dette 
endte han 3p foran Arne og 7p foran Anne. 

Den mest fornøyde skytteren var nok 
likevel Christian Y. Sæther med to seire 
og sammenlagtseier i trippelen. Gjengen 
gratulerer. Heidi har begynt å skyte igjen 
etter at Oscar ble født og kom seg gjennom 
35 skudd i Dalsbygda på søndag. Morten og 
undertegnede var ikke fornøyde med egen 
skyting og sto over Narjordet i år. 

Men, gode eller dårlige resultater, så 
er og blir dette en fantastisk helg som vi 
hegner om. Vel, noen kommer og noen går, 
men Langryåsen består! Takk for denne gan-
gen og på gjensyn neste år!

Av Bjørnar Sæther

Resultater

Stevne .............. Arild  ........Arne  ....... Anne  ......Christian . Heidi .......Morten .....Bjørnar 
Nora ................. 339 ..........339 ......... 339 ..........331 ......... ---- ........... 327 ..........224 
Narjordet .......... 337 ..........338 ......... 335 ..........331 ......... ---- ........... ---- ...........---- 
Dalsbygda ........ 338 ..........334 ......... 333 ..........337 ......... 329 .......... 325 ..........232
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Gjengen er klar for skyting. Bak f.v Bjørnar Sæther, Arild Båheim, Morten Musiol, Arne Ånneland og 
Christian Ytterhaug Sæther. Foran f.v Heidi Grimstad og Anne Grimstad.

Det sosiale er minst og om ikke mer viktig enn skytingen. Rundt middagsbordet sees f.v Geir Olsen, 
Morten Musiol, Arne Ånneland, Christian Y. Sæther, Arild Båheim, Bjørnar Sæther og Anne Grimstad.
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Pokalskytinger
Kurts premie II

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

1. Marianne Berger ............................. 346 
2. Helge Norberg ................................ 341 
3. Kurt Eirik Bekkevold ....................... 341  
4. Nils Thomas Valand ........................ 340  
5. Eirik Kristiansen .............................. 339  
6. Sverre Brovoll ................................. 338  

Erterkongens	vandrekjede
Årets Erterkonge ble Lars Bugge etter 

en ganske klar seier. Det blir ofte omskyting 
om denne premien. Dette var andre gang 
Lars ble Erterkonge. Første gang var tilbake 
i 2010.

1. Lars Bugge ..................................... 99 
2. Sverre Brovoll ................................. 98 
2. Stein Heggen .................................. 98 
4. Helge Norberg ................................ 96 
5. Jenny Aardalen ............................... 96 
5. Anders Madsen .............................. 96 
7. Øivind Mørk .................................... 95 
8. Kurt Eirik Bekkevold ....................... 89

Skarpskytterkruset	III
Kruset ble skutt om samme ettermiddag 

som det ble skutt om Erterkongens van-
drekjede. Lars var ubeskjeden nok og vant 
også Skarpskytterkruset. Kruset var nytt i 
fjor og Lars tok sin første aksje.

1. Lars Bugge ..................................... 97/10 5* 
2. Helge Norberg ................................ 97/10 3* 
3. Sverre Brovoll ................................. 96/10 3* 
4. Stein Heggen .................................. 93/10 1* 
5. Anders Madsen .............................. 83/9 1* 

6. Jenny Aardalen ............................... 65/7 1* 
7. Kurt Eirik Bekkevold........................ 7/1 0*

Østrecupen
Vinneren av Østrecupen er den som gjør 

det best i de interne skytingene. For hver 
skyting gis det poeng til de syv beste, med 
fordelingen 10-8-6-5-4-3-2-1. De fem beste 
internskytingene teller. Tre skyttere deltok 
på minst fem skytinger. Det var ganske jevnt 
mellom de tre og Kurt Eirik Bekkevold 
trakk til slutt det lengste strået.

1. Kurt Eirik Bekkevold ........................ 39 
2. Lars Bugge ..................................... 37 
3. Sverre Brovoll ................................. 36
 
Skytterhøvding

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

Det var kun Nils Thomas og Bjarne 
som klarte å få på plass fire tellende mester-
skap. Det ble jevnt mellom de to, men Nils 
Thomas avgjorde det med 2p til sin fordel. 

Skytterhøvdingen får medalje og i 2010 
ble det satt opp en vandrepokal som vin-
neren får aksje i. Nils Thomas tok sin tredje 
aksje og dermed premien til odel og eie.

1. Nils Thomas Valand ...344+345+343+348 1380 
2. Bjarne Muri ................342+347+343+346 1378 
KM + SM + Viken II + Valgfri =  Sum

Skytterhødingens	vandrepokal	
2010  Kurt Eirik Bekkevold  1072 
2011  Jens-Kristian Larsen 1366 
2012  Lars Bugge              1376 
2013  Nils Thomas Valand  1380 
2014  Magnus Bjerke         1374 
2015   Nils Thomas Valand  1383 
2016   Nils Thomas Valand  1380 
 til odel og eie
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Baneavslutningen
28 skyttere stilte opp på baneavslutnin-

gen. Det var en del lavere enn fjorårets 38 
skyttere, noe endret dato, i siste liten, må ta 
noe av skylden for. Flytting var nødvendig 
for å styre unna et obligatorisk møte på sko-
len for flertallet av skytterne på  100m.

Det ble skutt en 15-skudd som telte 
som 2. avd av Åpningsfatene. Kl. 3-5 skjøt 
også om aksje i Vennskapspokalen. Den ble 
vunnet av Nils Thomas Valand med 148p.

På 100m legger vi merke til mye god 
skyting blant ungdommen. I kl. ER skjøt 
alle seks 147p eller bedre. Stian Stafsberg 
Klyve ble best med 150p og 10 innertiere. 
Emma Trapper Pedersen var så godt som 
like god med 150p og ni innertiere. 

I kl. J skjøt Sondre Ravnanger 150p 
med hele 12 innertiere. Bjørn Eric Olsen ble 
best i kl. R med 148p.

Åpningsfatene 1 + 2. avd
Det ble jevnt i kl. 5 og i ER. I ER skilte 

det kun 1p mellom de tre beste. Stian hadde 
149p fra før og vant med 299p sammen-
lagt. Emma og Jonas endte begge på 298p, 
Emma ble best rangert. 

I kl. 5 hadde Kurt en ledelse på to 
poeng, men med en middels avslutning, 
samtidig som Nils Thomas skjøt 148p, vant 
sistnevnte. 

Ellers var det rimelige klare seire. I 
flere klasser var det også kun en skytter som 
skjøt begge skytingene.

Vennskapspokalen
 1. Nils Thomas Valand ...........148 
 2. Tore Johansen ...................146 
 3. Kurt Eirik Bekkevold ..........145 
 4. Kjetil Jansen ......................143 
 5. Sverre Brovoll ....................142 
 6. Jorunn Ospedal Vallestad ..133 
 7. Jenny Aardalen ..................133

Vandrekjede	klasse	1
 1. Anders Madsen..................148

Åpningsfatene	2.	avd
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand ...........148 
 2. Tore Johansen ...................146 
 3. Kurt Eirik Bekkevold ..........145 
 4. Sverre Brovoll ....................142
Kl. 4 1. Kjetil Jansen ......................143 
 2. Jenny Aardalen ..................133
Kl. 3 1. Jorunn O. Vallestad ...........133
Kl. 2 1. Joakim Mortensen .............146 
 2. Christian Y. Sæther ............145 
 3. Bjørn Tore Monsrud ...........144
Kl. 1 1. Anders Madsen..................148 
 2. Tom Monsrud .....................141
V55 1. Arild Båheim ......................148 
 2. Christer Malm ....................147 
 3. Anne Sofie Grimstad..........146
R 1. Bjørn Eric Olsen ................148 
 2. Vetle Skagmo ....................146  
 3. Amalie Mortensen Torbal ...142 
 4. Simen Sanne .....................129
ER 1. Stian Stafsberg Klyve ........150  
 2. Emma Trapper Pedersen ..150 
 3. Jonas Hofslund ..................149 
 4. Tobias Mortensen Torbal ...148 
 5. Inga Kvam .........................147 
 6. Odin Skagmo .....................147
J 1. Sondre Ravnanger ............150
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............144 
 2. Øivind Mørk .......................144

Lagskyting
1. Team Tore .....................................147,14 
2. Team Kurt .....................................144,71 
3. Team Nils Thomas ........................143,43 
4. Team Sverre .................................143,14
Team Tore besto av: Bjørn Eric Olsen 
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(R), Odin Skagmo (ER), Emma Trapper 
Pedersen (ER), Joakim Mortensen (2), Anne 
Grimstad (V55), Christer Malm (V55) og 
Tore Johansen (5).

Åpningsfatene	1	+	2.	avd
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand ........146+148 294 
 2. Kurt Eirik Bekkevold .......148+145 293 
 3. Tore Johansen ................142+146 288 
 3. Sverre Brovoll .................142+146 288
Kl. 4 1. Kjetil Jansen ...................143+143 280
Kl. 3 1. Jorunn O. Vallestad ........136+133 269
Kl. 2 1. Joakim Mortensen ..........148+146 294 
 2. Christian Y. Sæther .........145+145 290
Kl. 1 1. Tom Monsrud ..................140+141 281

V55 1. Christer Malm .................146+147 293 
 2. Arild Båheim ...................142+148 290 
 3. Anne Sofie Grimstad.......142+146 288
V73 1. Øivind Mørk ....................149+144 293 
 2. Oddbjørn Nyhagen .........147+144 291
R 1. Bjørn Eric Olsen .............146+148 294 
 2. Vetle Skagmo .................144+146 290  
 3. Amalie M. Torbal .............139+142 281 
 4. Simen Sanne ..................138+129 267
ER 1. Stian Stafsberg Klyve .....149+150 299  
 2. Emma T. Pedersen .........148+150 298 
 3. Jonas Hofslund ...............149+149 298 
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