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Skytteråret 2016 er unnagjort 
Og det har gått fort unna, det er vel 

kun en måneds tid mellom september og 
oktober med lav aktivitet, ellers har vi hatt 
skyttere på stevner året rundt. 

Mye av stevneaktiviteten på 15m er un-
nagjort, med Viken II og Oslo Open helgen 
som de store høydepunktene. Av resultater 
må vi nevne at Arne Grøtting vant V55 
i Viken II for fjerde gang. Mer om disse 
stevnene finnes i egne artikler. For resten av 
15m aktiviteten kommer vi tilbake med en 
oppsummering i neste nummer.

Østrestevnet 15m satte ny deltager-
rekord med 835 skyttere. Året har i det hele 
vært preget av store stevnearrangement, i 
tillegg til 15m stevnet var vi medarrangør 
for Viken II felt og arrangør av Norgescup 
bane. Arrangementene gikk meget bra tak-
ket være stor og god innsats fra mange. Selv 
om slike arrangement krever mye, så er det 
overkommelig når mange stiller opp. Det er 
ikke mange lag, om noen, som kan arrang-
ere et 15m stevne over seks dager, hvor det 
holder å stille opp på en arbeidsøkt. Vi skal 
være glade for at vi har det slik.

Høstens generalforsamling ga igjen 
mange gjenvalg. Det eneste var noen 
utskiftinger i varamedlemmene til styret, 
blant revisorene og Ordenskollegiet. Det 
gledelig med så stor kontinuitet i styret og 
utvalgene.

Vi må takke våre faste bidragsytere 
gjennom året, Kurt Johannessen, Eirik 
Ahdell og Heidi Grimstad. Videre har Lars 
Bugge har vært korrekturleser og kon-
takt mot Allkopi. Vi fikk god hjelp med 
LS-bilder av Morten Musiol og Marianne 
Berger. Vi setter også stor pris på de som 
sender oss bilder og informasjon fra ulike 
skytinger rundt omkring. Gode eksempler 
er Svein Ravnanger og Bjørnar Sæther.

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

Kjære Østrefolk,

Nok en gang må jeg takke for tilliten 
og ønske om å ha meg videre som styreleder 
for Oslo Østre skytterlag. Det er litt rart å 
tenke på at jeg nå går inn i mitt tiende år 
som «formann». 

At jeg ble valgt til å lede et av de største 
lagene i Norge i en alder av 27 år. Jeg tror 
nok ikke jeg helt viste hva jeg gikk til 
den gangen, men siden jeg allerede hadde 
engasjert meg mer enn gjennomsnittet før 
jeg ble valgt inn, følte jeg at jeg var litt 
forberedt. I alle fall trodde jeg det selv. 

Det skal sies at læringskurven var bratt, 
for du verden hvor mye det var å sette seg 
inn i. Ikke bare skulle jeg styre den sports-
lige skuta, jeg skulle også lede et arbeid med 
eiendommen og nabofeider. Ja, et arbeid 
som kanskje har tatt mer tid enn det sports-
lige, men like fullt et veldig viktig arbeid. 

Jeg har lært en hel masse på disse ti 
årene, mye takket være de flinke folkene 
jeg har rundt meg i styret og i skytterlaget. 
Lagsarbeid er litt som en glidelås, det er 
vanskelig å få på plass glidelåsen om ikke 
alle leddene vil. Jeg setter utrolig pris på 
støtten og samspillet i laget. Det er det som 
driver meg og styret videre i alle prosesser 
som har med Oslo Østre skytterlag å gjøre. 

Selv om det mangler noen dager til 
et nytt år, har jo allerede det nye styret 
konstituert seg og begynt å virke. To varam-
edlemmer viket plassen for to veteraner, sett 
i styresammenheng, så styret er godt rustet 
for det kommende året. 

Vi skal jo i gang med et større oppgra-
deringsarbeid på Østre, et arbeid som nok 
er etterlenget sett i manges øyne. Vi ønsker 
å få på plass en ordentlig påmeldingsbod, 
som både kan brukes fra utsiden og innenfra. 
Kontoret vil bli gjort om til et rent kontor, 
slik at de som jobber iherdig under et ar-
rangement, kan få jobbe der i fred. Samti-
dig blir kjøkkenet utvidet med det gamle 
styrerommet, notater og viktige papirer blir 
ryddet opp i og lagret i bunkersen, mens 
ladeutstyret blir plassert i eget rom ved 
bunkersen. 

Lokalene trenger nytt ventilasjonsan-
legg, tak, gulv og ikke minst litt ny maling 
på veggene. Utendørs vil vi oppgradere 
grunnen mellom standplass 100m og grav, 
slik at alt uteområdet blir gressplen. Det må 
ses på dreneringen der ute, og kanskje vi 
også får på plass et område inngravd i vol-
len bak lokalene, som en slags grill/uteplass. 
Inngangspartiet vil få nytt overbygg og 
begge standplassene vil få nye komman-
dobuer. 
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Arbeidet med anbud og prosjektering er 
godt i gang, og planen er å starte opp etter 
SM 15m 25.januar 2017. Da blir alt arbeidet 
ferdig i god tid til baneåpningen. 

I byggeprosessen vil 15m og garderobe 
fungere som normalt, men man må regne 
med at kafeteria og lokalene blir utilgjenge-
lig. Bunkers og toalett vil nok kunne brukes 
som normalt. Her vil styret komme tilbake 
med mer info når arbeidet starter opp

Til slutt vil jeg bare takke dere for 
innsatsen under Østrestevnet 15m. I 
skrivende stund pågår stevnet for fullt, og 
forhåpentligvis setter vi deltakerrekord i år. 

Resultatene er det ingenting å si på, de kan 
du lese mer om lenger bak i Østreposten. 
Takk for at dere stiller opp på vakter, i år 
gikk det fort å fylle vaktlista. 

Det krever sitt å arrangere et så stort 
stevne over flere dager, men du verden så 
flinke vi er.

Ønsker dere en riktig god jul og et godt 
nytt skyteår i 2017. Kos dere masse med 
familie og venner, skjerp dere på standplass, 
og sett dere mål for 2017. Vi ses på Østre.

Mvh
I

Styreleder Eirik Ahdell peker på plassen i formannsgalleriet hvor hans portrett før eller siden vil henge.
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Etter flere mislykkede forsøk med 
hjemmelagde torpedoer, ville Max Manus 
sommeren 1944 prøve seg igjen. Med seg 
fikk han Gregers Gram, Roy Nielsen, Kol-
bjørn Lauring og Hans Breien. Sistnevnte 
var lærer i sveising på Aker fag- og forskole. 
Det var her han sveiset sammen den 1,5 
meter lange torpedoen. Det ble et mislyk-

ket forsøk da det gikk galt det elektriske 
opplegget. 

Nå kom Gregers Gram til hjelp. En 
venn av Gregers, Egil Halle (offiser i 
Kompani Linge), sønn av direktøren på 
Norsk Akkumulator Co A/S, kom inn. Han 
hadde allerede skaffet Milorg radiosendere, 
illegale biler, batterier etc. I Max Manus 

Fra konstruksjon av “baby-torpedoer” i 1944 til produk-
sjon av tollekniver etter krigens slutt
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gruppen fikk Halle ansvaret for de elektriske 
motorene som ble drevet av tørrelement. 
Svigermors badekar ble brukt til å stabi-
lisere torpedoene, som med en ladning på 23 
kg sprengstoff, ble en tanke tyngre en vann. 
Eksperimentet ble dessverre ingen suksess.

Litt senere på året forsøkte Max å 
torpedere et tysk skip på Oslo havn. I tykt, 
stinkende brakkvann snublet han med torpe-
doen under armen. En liten reparasjon må til 
før han starter motoren og svømmer de 40 
meterne mot skipet. Mistanken blir vakt hos 
tyske vakter om bord. Max utfører den siste 
styringen av torpedoen. Lynraskt dukker han 
og svømmer tilbake under vann. Plutselig 
kommer det en voldsom eksplosjon. 

Torpedoen har truffet solid vrakgods få 
meter fra skipet. Max og skipet klarer seg, 
men halve taket på Renholdsverkets skur 
blåste bort. Etter denne fadesen ble det se-
nere kun brukt Limpets, magnetminer, som 
ble festet på skutesidene under vann.

Det ble fred i 1945 og Egil Halle måtte 
finne seg en ny “hobby”. Den ble nesten 
like spennende som å eksperimentere med 

“baby-torpedoer” i svigermors badekar; 
nemlig å lage tollekniver. 

Det ble en meget stor produksjon av 
ensartede sportskniver. Alle bestod av smidd 

knivblad med skaft av reinsdyrhorn. Sliren 
var laget av tykt lær, de fleste uten dekor. 
Familie og venner ble forsynt med kniver, 
noe som falt i god smak. 

Ideen til denne fortellingen fikk jeg da 
jeg en lørdag i våres besøkte antikvitets-
markedet på Vestkanttorvet i Oslo.  Her 
kjøpte jeg de tre knivene som er avbildet. 
Som knivsamler kjente jeg godt historien 
fra før. 

Kniven til venstre er sikkert en proto-
type som ikke er merket. Kniven i midten 
har original slire. Bladet er merket med 
elektrisk penn 340/2. Med andre ord; kniv 
nr 170, altså 340 delt på 2, som blir 170. 
Kniven til høyre har også original slire. 
Bladet har tilsvarende merking: 406/2. Med 
andre ord er dette kniv nr. 203. 

Jeg har aldri tidligere sett en knivmaker 
merke sine kniver med en slik kodet sig-
natur, men så heter knivmakeren også Egil 
HALLE. Hemmeligheten med hans store 
produksjon lå nok i den hyggelige prisen 
han forlangte per kniv. 

Kilde:
Jens Christensen (2005) : Oslogjengen. 

Europas beste sabotørgruppe. Orion forlag
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

Årets bane sesong ble avsluttet med en 
fantastisk 2 plass i årets B-cup i Østlands-
cupen.

Ungdomsavdelingen oppsummerer 
sesongen i bilder, og  ønsker alle en riktig 
god jul og et godt nytt år!

Ungdommene sluttet godt opp om fellesturen til Lågencup, f.v Odin Skagmo, Jonas Ingebo, Simen 
Sanne, Stian S Klyve, Vetle Skagmo, Tobias M Torbal, Amalie M Torbal og Brede W. Brockstedt.

Som i alle årets samlagsstevner så var suksessen stor i SM bane. Våre ungdommer tok alle medaljene i 
kl. R og kl. ER. Bak f.v Inga Kvam (nr. 3 i ER), Emma Trapper Pedersen (nr. 1 i ER) og Stian Stafsberg 
Klyve (nr. 2 i ER). Foran f.v Simen Sanne (nr. 2 i R) og Bjørn Eric Olsen (nr. 1 i R)
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Her er åtte av de ti ungdommene som var med i Østlandscupen, som endte med 2. plass i finalen i B-cu-
pen. Bak f.v Tobias M Torbal, Stian S Klyve, Emma T Pedersen, Jonas Hofslund og Sondre Ravnanger. 
Foran f.v Simen Sanne, Vetle Skagmo og Bjørn Eric Olsen.

Mange ungdommer var med på årets siste stevnehekg med stevnene til Rygge og Råde. F.v Jonas 
Hofslund, Vetle Skagmo, Stian S Klyve, Amalie M Torbal, Emma T Pedersen, Simen Sanne og Sondre 
Ravnanger. Som kjent ble Emma medlem i 350-klubben denne helgen. Tidligere i sesongen oppnådde 
Stian S Klyve og Sondre Ravnanger det samme.
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Sommer og høst er stort sett rolige perioder for Skilaget, men noen faste aktiviteter står på 
programmet. De siste årene har Høstmanøveren blitt arrangert på Østre. Høsten er også tid 
for dugnader.

Høstmanøveren
Det var en god blanding av ungdom-

mer, seniorer og veteraner som møtte opp 
for å sparke i gang feltsesongen på Høst-
manøveren. 

Det var tett i toppen i år. Tore Johansen 
la lista i første lag med resultatet 30/11. Det 
så lenge ut til å holde til seier, men i siste 
lag skjøt også Stein Heggen samme resultat. 
Det måtte da rangeres. 

Stein hadde flest innertreff på siste hold 
og dermed best rangering. Ellers imponerte 
Junioren Sondre Ravnanger med 29 treff. 

Med mange innertreff, kjempet han om 
seieren hele veien fram til siste hold hvor 
det dessverre ble en bom.  

I skytingen om Pyramidekruset var det 
de om hadde rutinen og motet til å skru høyt 
nok som gjorde det best. Både Lars Bugge 
og Arne Grøtting hadde en super samling. 
Dessverre for Arne ble det en hårfin bom, 
men han fikk likevel imponerende 48 poeng. 
Lars Bugge var ett knepp lavere, traff med 
alle skuddene, og vant med sterke 52 poeng.  

Et av lagene under en av seriene. Nærmest er Arne Ånneland, Øivind Mørk, Joakim Mortensen, Jonas 
Hofslund og Tobias Mortensen Torbal.
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Opplegget var: Hold 1: Pyramiden 
- ligg - 100m, hold 2: Bilhjul - ligg (kun 
dekket var treff) - 100m, hold 3: Trafikklys 

- ligg/kne (to skudd i hvert lys) - 100m, hold 
5: Sirkel - kne/ligg - 200m og hold 5: 1/10 - 
ligg - 200m.

Høstmanøveren 
1. Stein Heggen (V55) ........................ 30/11 
2. Tore Johansen (5)........................... 30/11 
3. Sverre Brovoll (5) ........................... 30/6 
4. Lars Bugge (5) ................................ 29/8 
5. Sondre Ravnanger (Jr) ................... 29/8 
6. Arne Grøtting (V55) ........................ 27/10 
7. Eirik Ahdell (4)................................. 26/6 
8. Eirik Kristiansen (5) ........................ 26/4 
9. Øivind Mørk (V73) .......................... 23/5 
10. Joachim Mortensen (2) ................. 23/4 
11. Arne Ånneland (V55) ..................... 20/5 

12. Jonas Hofslund (ER) ..................... 18/4 
13. Tobias T. Mortensen (ER) ............. 14/3 
14. Guro Hollund (4) ........................... 11/4

Pyramiden
1. Lars Bugge (5) ................................ 52 
2. Sverre Brovoll (5) ........................... 50 
3. Arne Grøtting (V55) ........................ 48 
4. Joakim Mortensen (2) ..................... 45 
5. Stein Heggen (V55) ........................ 42 
6. Tore Johansen (5) .......................... 41 
7. Guro Hollund (4) ............................. 36 
8. Sondre Ravnanger (Jr) ................... 33 
9. Eirik Ahdell (4) ................................ 28 
10. Eirik Kristiansen (5) ....................... 24 
11. Øivind Mørk (V73) ......................... 20 
12. Tobias T. Mortensen (ER) ............. 19 
13. Jonas Hofslund (ER) ..................... 17 
14. Arne Ånneland (V55) .................... 0

Stein Heggen vant Høstmanøverkruset til odel og eie.
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Høstmanøveren - vinnere
2009 Arild Båheim  ...................29/8 
2010 Stein Heggen ...................29/5 
2011 Arne Grøtting ...................29/10 
2012 Stein Heggen ...................29/10 
2013 Sverre Brovoll ..................30/13 
2014 Eirik Ahdell .......................29/20 
2015 Eirik Kristiansen ...............30/11 
2016 Stein Heggen ...................30/11 
 til odel og eie
Pyramiden - vinnere
2009 Fredrick Bjerke  ................43 
2010 Anne-Lise Holstad ...........46 
2011 Arne Grøtting ...................42 
2012 Magnus Bjerke .................49 
2013 Jenny Aardalen ................53 
2014 Arne Ånneland .................47 
2015 Arild Båheim ....................44 
2016 Lars Bugge ......................52

Lars Bugge vant Pyramiden.

Arne Grøttin satset hardt på Pyramiden, med å 
stille mye opp og han var svært nær med å lykkes 
og sette en nærmest uslåelig poengrekord. Som vi 
ser på skiven så var ett såvidt utenfor i en meget 
god samling i topp av figuren. 
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Skilagsdugnad på Sørum

Høsten er tiden for feltforberedelser. 
Det innebærer vedlikehold av feltanlegget 
vårt på Sørum. 

En håndplukket gjeng med kompetanse 
på grovsnekkring var utkalt til dugnad 
lørdag 22. oktober. Planen for dagen var å 
oppgradere og tilpasse skiverammene på 
150, 300, 350 og 400 meter til nye skiver-
ammer. 

Nytt opplegg for skiverammer og 
oppheng på stativene, ble testet ut på 200 
og 250 meter i fjor. Dette fungerte bra, og 
vi besluttet å utvide patenten til resten av 
anlegget i år. 

Nødvendige materialer ble innkjøpt på 
Maxbo Sørum og arbeidet utført raskt og 
effektivt etter planen. Det ble også tid til en 
lengere kaffepause med nistepakke og hyg-
gelig passiar. Nå gjenstår det bare å snekre 
skiverammer som passer til de nye stativene. Etter vel utført arbeid er det tid for en gruppeself-

ie. Fra venstre: Sverre Brovoll, Eirik Kristiansen, 
Arne Grøtting og Nils Thomas Valand.

Hastighetsmåling er en viktig del av feltforberedelsene. Her tester Skilagslederen selv, Sverre Brovoll, 
sin ammunisjon, mens Eirik Kristiansen hjelper til og notererer avlesningene.
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Viken II 15m, Høland/Bjørkelangen
Høland/Bjørkelangen var arrangør av 

årets Viken II mesterskap. Det var første 
gang stevnet ikke ble arrangert av oss. Det 
var greit at andre viste at det går fint an å 
arrangere dette mesterskapet, selv om de 
har mindre banekapasitet enn oss. Vi sluttet 
godt opp om stevnet med 34 deltagere.

Det var våre V55-skyttere som impon-
erte mest. Vi fikk med tre til finalen og alle 
var i god posisjon til å kjempe om seieren. 
Christer Malm ledet med 247p, foran tre 
skyttere med 246p. Blant dem var Arne 
Grøtting og Stein Heggen. Alle våre tre 
skjøt 50p på første finaleserie og holdt de 
tre første plassene før kneserien. På kne 
fortsatte Arne å prikke inn tierne, mens både 
Christer og Stein tapte poeng. Dermed vant 
Arne V55 etter feilfrie 100p i finalen. Chris-
ter og Stein endte med 97p og ble hhv. nr. 3 
og 4. Arne er langt fra ukjent med å kjempe 
i teten i dette Viken II-mesterskapet. Hvis vi 
tar med det uoffisielle mesterskapet i 2008, 
så har Arne følgende imponerende rekke 
med plasseringer i V55: 

2008 2. sølv
2009 1. gylt
2010 1. gylt
2011 5 
2012 2. sølv
2013 2. sølv
2014 1. gylt
2015 2. sølv
2016 1. gylt
Vi teller hele fire seire og fire an-

dreplasser i løpet av ni mesterskap. 
Nils Thomas Valand var regjerende 

mester i kl. 3-5 og viste seg igjen som vår 
beste skytter. Han ble nr. 5 innledningsvis 
med 247p. Det var to poeng opp til teten, 
men kun ett poeng ned til 12. plass. Nils 
Thomas skjøt en god finale på 97p, etter 
49p på kne og 48p på ståskuddene. Det var 
mange andre på samme nivå og etter ranger-
ing ble det delt 4. plass. Nils Thomas var 
kun ett poeng fra pallen. 

Jenny Aardalen har fått sving på 
skytingen etter en noe laber avslutning på 
banesesongen. Hun skjøt 243p og kom til 

Regjerende mester Nils Thomas Valand var med i 
tetkampen i år igjen og ble nr. 4 i kl. 3-5.

Arne Grøtting eer Viken II kretsen store V55-
skytter og vant klassen for fjerde gang.
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finalen. Det ble 95p i finalen og 22. plass. 
Jenny kjempet på flere fronter og ble nr. 5 
både i kampen om beste kl. 4 skytter og 
beste skytter 20 år og yngre. I kampen om 
beste dame ble hun nr. 8. Helge Norberg og 
Lars Bugge kvalifiserte seg til finalen med 
242p. Det ble 93p og 24. plass på Helge, 
mens Lars ikke møtte. Ellers fra klassene 
3 til 5, nevner vi at Per Arve Strømstad 
skjøt 240p og ble premiert for 8. plass i kl. 
4. Jorunn Ospedal Vallestad ble nr. 9 i kl. 3. 
med 235p. 

I kl. 2 skjøt Christian Ytterhaug Sæther 
244p og var noen poeng bak teten. Christian 
er god i finaler og det var håp om avanse-
ment fra 7. plass. Imidlertid er trenings-
grunnlaget meget tynt. Christian skjøt en 
brukbar finale på 96p, men det gjorde flere 
av de andre, så det endte med avansement 
til 6. plass. 

Vår siste finalist var Sondre Ravnanger 
i kl. J. Han skjøt 247p og lå på 3. plass, 1p 
etter de to første. I finalen tapte han ett 
poeng både på ligg og kneserien og da holdt 
det ikke helt til topplassene. Det ble 4. plass 
med 345p, men det var så jevnt at han var 
kun 1p fra seieren og kun en innertier fra 

pallen.
Vi hadde med seks skyttere i kl. ER. 

Stian S. Klyve og Jonas Hofslund ble våre 
beste med 246p. De endte på hhv. 22. og 26. 
plass. De andre skjøt også godt. Inga Kvam 
hadde 245p, Tobias M. Torbal og Odin 
Skagmo skjøt begge 244p. Hans R. Gaarder, 
som er ganske ny skjøt 220p. I kl. R skjøt 
Bjørn Eric Olsen 243p og han kom inn på 
premielisten med 19. plass. Vetle Skagmo 
skjøt 241p og Simen Sanne 238p. 

I V73 skjøt både Nils Hovde og Øivind 
Mørk 246p. De ble hhv. nr. 6 og 8.

I samlagsskytingen ble veteranene nr. 
2 og de var kun 1p etter vinneren. Med på 
laget var Arvid Meek (Skarpskytten), Nils 
Hovde, Christer Malm og Arne Grøtting. 
Seniorene fikk det ikke helt til og ble nr. 4. 
Helge Norberg og Nils Thomas var med på 
laget. Ungdommene stilte ikke lag.

Våre 34 skyttere tok 1 medalje, 10 stan-
dardpremier og 9 finaleplasser. Det er noe 
under fjorårets 3 medaljer, 12 standardpre-
mier og 10 finaleplasser, men vi kan likevel  
si at dette var et godt mesterskap for oss.

Sondre Ravnanger ble nr. 4 i kl. J. Stian Stafsberg Klyve ble premiert i kl. ER.
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Mesterskap
Kl. 3-5 4. Nils Thomas Valand........... 344 
 22. Jenny Aardalen ................ 337 
 24. Helge Norberg ................. 335
Best <= 20 år  5. Jenny Aardalen ....... 337
Beste dame    8. Jenny Aardalen ....... 337
V55 1. Arne Grøtting ..................... 346 Gylt 
 3. Christer Malm .................... 344 
 4. Stein Heggen ..................... 343
Kl. 2 6. Christian Y. Sæther............ 340
Kl. 4 5. Jenny Aardalen .................. 337
J 4. Sondre Ravnanger ............ 345
Kvalifisert – ikke møtt: Lars Bugge (kl. 3-5)

Hovedskyting
Kl. 5 5. Nils Thomas Valand ............. 247 Std. pr 
 26. Helge Norberg ................... 242  
 26. Lars Bugge ........................ 242  
 33. Kurt Eirik Bekkevold .......... 241  
 42. Morten Musiol .................... 239  
 47. Sverre Brovoll .................... 238  
 49. Bjarne Muri ........................ 238  
 53. Heidi-Iren O. Grimstad....... 236  
 64. Fredrick Bjerke .................. 232 
Kl. 4 6. Jenny Aardalen .................... 243 Std. pr 
 8. Per Arve Strømstad ............. 240 Std. pr
Kl. 3 9. Jorunn Ospedal Vallestad .... 235
Kl. 2 7. Christian Y. Sæther .............. 244 Std. pr 
 25. Joakim Mortensen ............. 235  

 32. Bjørnar Sæther .................. 225 
V55 1. Christer Malm ...................... 247 Std. pr 
 3. Arne Grøtting ....................... 246 Std. pr 
 4. Stein Heggen ....................... 246 Std. pr 
 18. Anne Sofie Grimstad.......... 239  
 25. Arne Ånneland ................... 227 
R 19. Bjørn Eric Olsen ................ 243 Std. pr 
 26. Vetle Skagmo .................... 241  
 41. Simen Sanne ..................... 238 
ER 22. Stian Stafsberg Klyve ........ 246  
 26. Jonas Hofslund .................. 246  
 30. Inga Kvam ......................... 245  
 36. Tobias Mortensen Torbal ... 244  
 38. Odin Skagmo ..................... 244  
 62. Hans Robert Gaarder ........ 220  
J 3. Sondre Ravnanger .............. 247 Std. pr
V73 6. Nils Hovde ........................... 246 Std. pr 
 8. Øivind Mørk ......................... 246 

Samlagsskyting
Kl. 3-5  4. Oslo .....................385 
Helge Norberg 95, Helene Lillekvelland (Nord-
strand) 100, Tobias Lillekvelland (Nordstrand) 96 
og Nils Thomas Valand 94

Veteran  2. Oslo  ....................395 
Nils Hovde (V73) 98, Arvid Meek (V65-Skarp-
skytten) 100, Christer Malm (V55) 99 og Arne 
Grøtting (V55) 98

Ungdom Stilte ikke lag

Nils Hovde ble premiert i V73.Christer Malm ble nr. 3 i V55.
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Stevnehelg i Oslo
Stevnehelgen i Osloområdet første 

helg i desember blir fortsatt bare større og 
større. Nordstrands Oslo Open er det store 
trekkplasteret og de nådde en milepæl i 
deltagelse, for første gang deltok det over 
1000 skyttere på ett innendørsstevne. Det 
nøyaktige tallet var 1073 skyttere. 

Det imponerende hvor stor denne 
skytterhelgen er blitt. De langveisfarende 
gruppene har blitt både større og flere. Med 
vår lokasjon og banekapasitet så må vi bidra 
til denne helgen. Vårt stevne denne helgen 
er etter hvert blitt noe av det aller viktigste 
vi gjør i løpet av et år.

Østrestevnet
Vårt stevne hadde 928 påmeldte og 

vi endte med 835 deltagere. Det var ny 
deltagerrekord med 53 skyttere. Frafall-
sprosenten ble da ca. 10% og det skal vi 
være fornøyd med. Det er lavere enn i de 
siste års stevner og det mange andre ar-
rangører opplever.

Det meste gled godt, det eneste unnta-
ket var en skiveheis som ikke virket. Det 

førte til omskyting med etterfølgende forsin-
kelse på ca. en halvtime på fredagen. Etter 
noe omflytting av skyttere fikk vi et tomt lag 
til slutt, slik at stevnedagen ble avsluttet til 
planlagt tid.

Det er for øvrig alltid godt å se skyttere 
når de får beskjed om forsinkelse. Både de 
som er i gang med skytingen og de som må 
vente, tar det med stor ro. Det er en gjen-
nomgående tanke om at «slikt kan skje» og 
alle venter tålmodig. 

Til resultatene så vant Anette Thingbø 
(Time) kl. 3-5 som den eneste med 349p. 
Fem skyttere skjøt 348p. Jan Kåre Moland 
(Drangedal) ble nr. 2 med 22 innertiere 
Bent Ove B. Løvåsen (Trysil) nr. 3 med 19 
innertiere.

Vi hadde med 42 deltagere. Vårt 
høydepunkt kom med seieren til Christian 
Ytterhaug Sæther i kl. 2. Han vant med 
346p og på rangering med 19 innertiere. I 
kl. 3-5 ble Helge Norberg vår beste med 
345p og 40. plass. Lars Bugge og Kurt Eirik 
Bekkevold delte 47. plassen med 344p. Nils 
Thomas Valand, Marianne Berger og Morten 

Christian Y. Sæther skjøt 346p på hjemmebane og 
vant kl. 2

Inga Kvam skjøt 249p og perset med 4p i Oslo 
Open.
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Musiol skjøt alle 343p og tok hhv plassene 
58., 71. og 73. Styrelederen selv, Eirik Ah-
dell tar sjeldent tak i børsa, men han klarte 
341p. Vi har mange gode V55-skyttere, men 
de fikk ikke spesiell drahjelp av hjemme-
banen. Stein Heggen ble vår beste med 343p 
og 18. plass. Arne Grøtting ble nr. 22 med 
342p. I kl. 1 hadde vi med Anders Madsen 
og Tiril Båheim. Anders skjøt 246p og ble 
nr. 12, mens Tiril skjøt 244p og ble nr. 19. I 
V73 ble Øivind Mørk nr. 12 med 344p.

I ungdomsklassene hadde vi med 13 
skyttere. Bjørn Eric Olsen ble vår beste i 
kl. R med 345p og 14. plass. Vetle Skagmo 
skjøt 338p og ble nr. 35. Simen Sanne skjøt 
332p og Jonas Ingebo 328p. Jonas Hofslund 
ble var beste i ER med 347p og 45. plass. 
Stian Stafsberg Klyve skjøt 345p og ble nr. 
55. Inga Kvam ble nr. 62 med 344p. Tobias 
Mortens Torbal var ikke helt fornøyd med 
337p. Videre ble det 333p på Odin Skagmo, 
307p på Hans Robert Gaarder og 286p på 
Mattias Edvardsen.

Sondre Ravnanger er vår eneste i kl. J. 
Han ble nr. 13 med 346p. I aspirant skjøt 
Amalie Mortensen Torbal 245p. Hun har 
allerede skutt en god stund og er nok meget 
klar for å gå over til kl. R ved nyttår.

Oslo Open
Vi hadde med 32 skyttere. Som fjor, sto 

Christian Ytterhaug Sæther for vår beste 
plassering. Den tok han med 246p og 7. 
plass i kl. 2. Arne Grøtting fikk også en 
god plassering, med 247p og 9. plass i V55. 
Christer Malm ble vår nest beste i V55 med 
242p og 39. plass.

I kl. 3-5 skyter de femten beste finale. 
Den best rangerte på 246p ble siste skytter 
som kom med. Vår beste ble Per Arve 
Strømstad på 44. plass med 244p. Nils 
Thomas Valand og Kurt Eirik Bekkevold 
skjøt 243p og ble hhv. nr. 70. og 79. Fire til 
av våre kom inn på 240-tallet: Lars Bugge 
på 242p, Bjarne Muri på 241p, Endre Hage-
lund på 241p og Henrik Oppen på 240p.

Blant ungdommene må vi fremheve 
Inga Kvam. Hun perset med 4p og skjøt 
249p. Litt bittert var det at nieren var 9,9, 
men pers er stort uansett. Inga ble nr. 33. 
Odin Skagmo fikk en oppmuntring med 
246p og 88. plass. Tobias Mortensen Torbal 
skjøt også 246p og ble nr. 91. Jonas Hofs-
lund ble best rangert av de på 2455p og han 
ble nr. 94. Stian Stafsberg Klyve skjøt 243p. 
I kl. R skjøt Vetle Skagmo 244p og ble nr. 
50. Ellers ble det 240p på Bjørn Eric Olsen 

Jonas Hofslund skjøt 249p i Norma Open. Per Arve Strømstad ble vår beste i kl. 3-5 i Oslo 
Open med 244p og 42. plass.
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Tone Ytterhaug gjorde en meget god og viktig jobb med å organisere kjøkkentjenesten. Her er hun 
avbildet med Kjetil Jansen som hadde en økt i påmeldingen.

og 233p på Simen Sanne. Vår junior, Sondre 
Ravnanger skjøt 244p og ble nr. 61.

I V73 skjøt både Nils Hovde og Øivind 
Mørk 243p og de ble hhv. nr. 13 og 16.

Norma Open
Høland/Bjørkelangen og Team Kisen 

sto bak et 50m stevne i Alfhallen. Det 
stevnet hadde 853 deltagere og vi stilte med 
13 skyttere. Nils Thomas Valand skjøt seg til 
den avsluttende finalen i kl. 3-5 med 247p 
og 9. plass etter den innledende 25-skudden. 
Finalen ble skutt enkeltskudd og Nils 
Thomas endte på 8. plass etter 93p. 

Kurt Eirik Bekkevold skjøt 246p og 
ble nr. 31 i kl. 3-5. Han var kun ett poeng 
fra finalen. Endre Hagelund ble nr. 54 med 
245p. Helge Norberg ble nr. 104 med 243p. 
I kl. ER ble det meget gode 249p på Jonas 
Hofslund og 30. plass. Som det ofte er når 
man skyter 249p, så var nieren en 9,9. Son-
dre Ravnanger var ikke helt heldig i kl. J og 
ble nr. 89 med 235p.

Askerstevnet
Asker arrangerer det fjerde store stevnet 

denne helgen. De hadde 493 deltagere, 
hvorav 9 var våre. Arne Grøtting sto for vår 
beste plassering med en sterk 2. plass i V55. 
Han skjøt 248p og var fem innertiere fra 
seieren. Nils Thomas Valand ble vår beste 
i kl. 3-5 med 246p og 13. plass. Sondre 
Ravnanger ble nr. 6 i kl. J med 247p. Stian 
Stafsberg Klyve skjøt gode 248p i kl. ER og 
ble nr. 24.

Andre stevner
Det ble også arrangert noen mindre ste-

vner hos Riflen/Skoger, Skiptvet og Moss og 
Våler. Stian S. Klyve var vår eneste deltager 
hos Riflen/Skoger og han ble nr. 20 i kl ER 
med 344p. Arne Grøtting var vår eneste hos 
Moss og Våler. Der ble han nr. 4 i V55 med 
246p. I Skiptvet fikk Arne selskap av Anders 
Madsen. Anders vant kl. 1 med 246p, mens 
Arne ble nr. 3 i V55 med 246p.
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Skifting av gummiruller er en viktig del av vedlikeholdet under et så stort stevne som Østrestevnet.

Bjarne Muri i gang med å ordne nye gummiruller. Helge Norberg er en fast standplassleder.
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Det er viktig med erfaringsoverføring. Bjørn Tore Monsrud (t.v) får opplæring av Morten Musiol i 
hvordan man håndterer påmeldingen. 

Etter endt skytedag må standplassen ryddes for tomhylser og kruttslam, som det samler seg store 
mengder av. Her er Kjetil Jansen (t.v) og Stian Stafsberg Klyve i gang med den jobben.
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Vinterens portrett - Sondre Ravnanger

Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller 
første stevne?
Tror jeg var 14 år gammel.

Hvordan kom du i kontakt med Oslo 
Østre skytterlag?
Broren min skøyt her tidligere, så jeg har 
alltid visst om laget.

Hvor mange skudd skyter du i gjennom-
snitt pr år?
Tipper mellom 7000 og 8000

Har du noen gang drømt om å bli  
skytterkonge?
Kanskje, husker ikke gårsdagens drøm jeg.

Hvilken skytebane er din favorittbane?
Oslo Østre, fordi det er god plass på stand-
plassene og jeg slipper å kjøre flere timer.

Har du drevet / eller driver du med noen 
annen form for idrett? 
Spiller fotball for Årvoll IL.

S Hva slags musikk hører du på?
Varierer, det meste som har litt tempo.

Hva er din favoritt mat?
Pizza

Hvem ville du helst tatt med deg til en 
øde øy?
Ronaldinho

Hva er ditt beste LS-minne?
Når jeg skøyt 100 med 8 inne på lagskytinga 
i år.

Ekstra spørsmål: Hva synes du om den 
nye klassen eldre junior?
Synes det var et godt intiativ av DFS et-
tersom frafallet fra junior til senior har vært 
for høyt.

Sondre Ravnanger dukket opp for alvor 
på resultatlistene i 2014. Da var han siste års 
ER. I år har han, som siste års junior, vært 
enerådende i Oslo og vunnet det han har stilt 
opp innen samlaget. 

Imidlertid har han ikke bare markert 
seg i Oslo. Han ble medlem i 350-klubben, 
vant medalje i Viken II-bane og siste del av 
banesesongen ble avsluttet med så sterke 
resultater at han var blant de beste juniorene 
i Norge.

Neste år kan Sondre gå over til den 
nyopprettede klassen eldre junior, som vil 
skyte seniorprogram på 100m.
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Erterfesten
Erterfesten ble arrangert 10. september. 

Det var en drøy måned tidligere enn i de 
senere år. Hvorvidt det var en bedre dato 
enn i midten av oktober er vanskelig å si. 
Det passet sikkert bra for en del, mens andre 
igjen hadde foretrukket oktober.

Det viktige var uansett at den ble ar-
rangert etter avlysningen i fjor. Det var 36 
påmeldte, og så kom det noen avmeldinger 
i siste liten. 

Høydepunktet var utnevnelsen av Odd-
bjørn Nyhagen til æresmedlem. Dette ble 
vel omtalt i forrige nummer av Østre Posten, 

men det skader ikke å gjenta at det var en 
populær og velfortjent utnevnelse. 

Ellers forløp festen etter et gjenkjen-
nelig mønster, med Kongens skål, taler, 
allsang og premieutdeling. Menyen var også 
velkjent med erter, kjøtt og flesk.

Etter premieutdeling var det kafe 
og kaker og det ble rigget til med variert 
musikk. Nå ble ikke dansegulvet brukt hyp-
pig. Festen ebbet ut noe over midnatt, så de 
sene nattestimer har nok vært mer utfordret 
ved tidligere anledninger.

På vegne av Ordenskollegiet utnevnte styreleder Eirik Ahdell (t.h) Oddbjørn Nyhagen til nytt æres-
medlem. Oddbjørn er nr. 26 i rekken av æresmedlemmer. Det illustrerer at utnevnelsen henger høyt.
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Eirik Ahdell var toastmaster og holdt også 
Damenes tale på vegne av Kurt Eirik Bekkevold

Gjestene har satt seg til bords.

Bjarne Muri takket for maten.
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Skilagets premievinnere var en mer eksklusiv gjeng.

En god samling med vinnere av Hovedlagets ulike premier.
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Protokoll
Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag, 

Hovedlaget og Skilaget, 03.11.2016

Åpning
Lagets 129. ordinære Generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler.
Styreleder Eirik Ahdell åpnet Generalforsamlingen, 25 stemmeberettigede medlemmer 
hadde møtt frem.
Godkjenning av innkalling og agenda
Det var ingen bemerkning til innkalling og forslag til agenda. 
Bekjentgjøring og innkalling til Generalforsamling var gjort i henhold til lagets lover og 
møtet ble satt kl. 19.10.
Valg av representanter til å undertegne protokollen
Stein Heggen og Joakim Mortensen ble valgt til å undertegne protokollen.
Agenda
1. Årsberetning
2. Regnskap 2016
3. Medlemskontingent 
4. Forslag fra styret: Oppgradering / rehabilitering av anlegg.
5. Budsjett 2017
6. Valg 

1. Årsberetning
Sekretær Tore Johansen, leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent med mindre 
tillegg. 

2. Regnskap
Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2016. 
Driftsregnskapet viser et underskudd før avskrivninger og finansposter på kr. 22 986,- og et 
årsunderskudd på 474 679,-.
Revisor Knut Hollund leste opp revisjonsberetningen, og anbefalte regnskapet godkjent.
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2016.

3. Medlemskontingent
Styrets forslag:
Medlemskontingenten forblir uendret.
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag
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4. Oppgradering / rehabilitering av anlegg.
Styrets forslag:
Oppgradering av; Utvendig foran 100m, innvendig, og på parkeringsplass.
Under finnes en grov opplisting.
Totalt budsjett kr: 2 630 625,- inkl. mva, se vedlegg. 
1) Fylle på et tynt lag med jord og så gress mellom standplass og grav 100m.
2) Drenere bort vannet som legger seg til venstre mot skivene på 200m. Kan tenkes at den 
dreneringen som er der rundt veien nå er for dårlig/tett, men det må/bør tas ordentlig. Ses i 
sammenheng med punkt 1, og kanskje i samme slengen legge på et lass grus på veien. (helt 
fra porten ved 200m standplass) (Mulig må utsettes)
3) Grave seg inn i vollen bak lokalene og bygge en uteplass. Sette opp en støttemur og lage 
et større område der man kan sitte ute ifb med stevner og aktivitet på banen. Herunder en 
form for utemøbler.
4) Legge nytt gulv i lokalene og garderoben.
5) Ny belysning og takplater i lokalene.
6) Bygge påmeldingsbod til venstre når du kommer inn i lokalene, der det nå er en liten 
garderobe. Sage ut åpning slik at vi har luke ut (mot der jeg bruker å parkere bilen), samt en 
luke inn mot lokalene. Fjerne dørene og hjørne (lettvegger) slik at passasjen blir bredere og 
enklere å benytte. 
7) Gjøre om dagens påmeldingsbod til rent kontor. Sette inn glassvindu/skyvevindu der det 
er åpning idag ifb med styring av visning. 
8) Gjøre om lade/styre/roterommet om til en del av kjøkkenet. Nytt kjøle/fryseskap så vi har 
nok kapasitet, og lage en arbeidsbenk ifb med matlaging på stevner. Ikke lager og hyller, det 
settes i bunkersen, evt ut i lageret.
9) I sammenheng med dette lages det et nytt overbygg ute, også over den nye påmelding-
sluka. Dvs benytte de gamle søylene, lage et par nye, og lage et komplett overbygg.
Ifb med alt dette må vi regne med litt dugnad slik som å male lokalene osv, mens grovar-
beidet settes bort til andre. Vi må derfor ha en god fremdriftsplan.
Start tenkes 1.januar.
Forslag til vedtak:
Styrets får fullmakt til å gjennomføre forslagene. 
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag, med det tillegg at de ga styret en utvidet 
ramme for 3 000 000,-. Begrunnelsen for utvidet ramme var et ønske om at styret skal ha 
midler til å gjennomføre jobben skikkelig og kunne vurdere andre tiltak som utbedring av 
standplasslederbuene.

5. Budsjett 2017
Kasserer Lars Bugge presenterte styrets forslag til budsjett for 2017. 
Det ble budsjettert med et resultat på 6 094 000,-. Av ekstraordinære poster er det budsjettert 
med kr. 3 000 000,- til oppgradering / rehabilitering av anlegget og inntekt fra eiendomssalg 
på kr. 10 000 000,-. 
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til budsjett etter oppjustering av noen poster. 
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6. Valg
På vegne av valgkomiteen presenterte Bjarne Muri valgkomiteens innstilling og ledet gjen-
nomføringen av valget. Generalforsamlingen støttet valgkomiteens innstilling, og samtlige 
ble valgt inn ved akklamasjon. Resultatet av valget ble som følger:
Styreleder: Eirik Ahdell   Gjenvalg
Nestleder: Morten Musiol  Ikke på valg
Kasserer: Lars Bugge   Gjenvalg
Sekretær: Tore Johansen   Valgt for 2 år
Styremedlem: Per Arve Strømstad Valgt for 2 år
Leder ungdomsutvalg: Heidi-Iren O. Grimstad Gjenvalg
Leder skilaget: Sverre Brovoll  Gjenvalg
1. vararepresentant Kurt Eirik Bekkevold Ny
2. vararepresentant Helge Norberg  Ny 
3. vararepresentant Bjørnar Sæther  Gjenvalg  

Medlemmer ungdomsutvalg: Morten Musiol  Gjenvalg
  Joakim Mortensen Gjenvalg
  Kjetil Jansen  Gjenvalg
  Vidar Kvam  Ny
Utvalgsmedlemmer skilaget: Arne Grøtting  Gjenvalg
  Kurt Eirik Bekkevold Gjenvalg
  Eirik Kristiansen  Gjenvalg
Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen  Gjenvalg
Revisorer: Knut Hollund  Gjenvalg
  Nils Thomas Valand Ny
Vararevisor: Øivind Enggrav  Ny
Redaksjonskomité: Tore Johansen  Gjenvalg
  Sverre Brovoll  Gjenvalg
Valgkomité: Kjetil Jansen  Gjenvalg
  Bjarne Muri  Gjenvalg
  Joakim Mortensen Gjenvalg
Ordenskollegium: Styreleder  Ikke på valg, styreleder
  Finn Amundsen  Ikke på valg, æresmedlem
  Per Jorsett   Ikke på valg, æresmedlem
  Magne Landrø   Ikke på valg, æresmedlem
  Øivind Mørk   Ikke på valg, æresmedlem
  Oddbjørn Nyhagen Ikke på valg, æresmedlem
  Arne Grøtting  Gjenvalg 
  Marit Jorsett  Ny
Ombudsmenn: Utpekes av styret

Avslutning    Styreleder Eirik Ahdell takket for oppmøtet og hevet møtet kl. 22:05.

Tore Johansen (referent) Stein Heggen Joakim Mortensen
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Konstituerende styremøte
Konstituerende styremøte ble holdt på 

Østre fredag 25. november. Det ble innledet 
med et kort styremøte før resten av kvelden 
ble benyttet til sosialt samvær mellom det 
påtroppende og avtroppende styre, samt 
innbudte gjester. 

Arne Ånneland disket opp med hjorte-
gryte til middagen, slik han har gjort over 
flere år. 

Etter en trivelig middag ble kvelden 
avsluttet, på tradisjonelt vis, med pokerlag. 
Vi så et generasjonsskille. De med alder 50+ 
samlet seg på bordet med klassisk femko-
rtspoker, mens de yngre la opp til Texas 
hold’em.

Kokken Arne Ånneland fikk tid til å nyte maten 
selv.

Hjortegryten til Arne Ånneland smakte fortreffelig som vanlig, selv om kokken selv ikke var helt 
fornøyd, men det er nok slik kokker er.
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Her er lang styreerfaring samlet, f.v Sverre Brovoll, Eirik Ahdell, Lars Bugge og Tore Johansen.
Sverre  går inn i sitt åttende år som styremedlem. Han var sekretær i perioden 2009-2013 og  
 kom inn som Skilagsleder fra 2015. 
Eirik  tar fatt på sitt tiende år som styreleder og han er kun overgått av Kolbjørn Kvam som var 
 leder i 12 år (1893, 1895, 1897-1904, 1907-1908) og Gunnar Ingebrigtsen som satt i  
 imponerende 27 år (1971-1997).
Lars  tar fatt på sitt tiende år som kasserer, som Eirik kom han inn i styret fra 2008. Han  
 har to foran seg på listen over lengst sittende kasserer. Nils Røgeberg hadde vervet i 15
 år (1927-1946) og Kjell Haukedalen i hele 22 år (1974-1995).
Tore  starter på sitt tiende år som sekretær. Han var sekretær i perioden 2003-2008 og kom inn  
 igjen fra 2014. Stabiliteten i dette vervet har ikke vært så stor som for leder og kasserer og 
 Tore er Østres lengst sittende sekretær.

Old-boys bordet i poker. “Ungdomsbordet”
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Samlagets ombudsmøte
Ombudsmøtet ble avholdt på Årvoll. 

Våre ombud var Sverre Brovoll, Tore Jo-
hansen, Kurt Eirik Bekkevold, Nils Thomas 
Valand, Vidar Kvam og Marit Jorsett. 

Møtet ble ledet av samlagsleder Helge 
Lillekvelland, som sørget for en avvikling 
av møtet på drøye 2 timer.

I årsberetningen ble de viktigste 
sportslige prestasjonene gjennomgått, samt 
generelle medlemstall og status for skyteba-
ner i samlaget. Når det gjelder skytebaner så 
er status dessverre kun god for vårt lag. De 
andre lagene har begrensede muligheter for 
trening innendørs og Nordstrands banean-
legg på Åsland er fortsatt ikke avklart.

Samlagsstyret la frem noen saker og 
ombudsmøtet støttet enstemmig opp om 
alle sakene. Det var forslag om videreføring 

av satser og praksis for stevneinnskudd. 
Fullmakt til å endre samlagstevnenes statut-
ter i forhold til nye klasser. Anmodning til 
Skytterstyre om å endre sitt vedtak om skyt-
terbekledning i kl. R og ER, hvor spesial-
lagde skyttersko og –bukse ble forbudt for å 
redusere utstyrspress. Det var noe menin-
gsutveksling om dette. Hovedtrekkene var 
at ombudsmøtet hadde sympati for inten-
sjonen bak vedtaket, men at Skytterstyret 
har forhastet seg. Inntrykket er at dette 
utstyrspresset ikke er et problem i dag og at 
vedtaket skaper andre utfordringer. Ellers 
ble valg på Skyttertinget og terminliste 
diskutert kort.

I pausen trakk samlagsleder frem noen 
av Oslos skytter for å hedre de for gode 
prestasjoner. 

Bjarne Muri ble hedret for seier i en av 
konkurransene i Hovedstadsstevnet.

Bjarne Muri ble hedret for seier i en av 
konkurransene i Hovedstadsstevnet.
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Arne Ånneland (t.v) tok gjenvalg til samlagsstyret. Morten Musiol var ikke på valg og er dermed fort-
satt samlagets ungdomsleder.

Fra oss ble Marianne Berger, Sverre 
Brovoll og Kurt Eirik Bekkevold trukket 
frem for sine LS-prestasjoner. Marianne 
Berger for Kongelagsplass, 6. plass og nest 
beste dame. Sverre Brovoll for 4. plass i 
NM-felt og Kurt Eirik Bekkevold for finale 
i felthurtigskytingen. Det ble også nevnt at 
Sverre og Kurt var med på å vinne lagskyt-
ingen i felthurtigskyting i Norgescupen, 
sammen med Eirik Kristiansen. Christian 
Ytterhaug Sæther var også tiltenkt en opp-
merksomhet for sin 2. plass i kl. 2, men han 
var ikke til stede.

Ellers ble våre veteraner, Arne Grøt-
ting, Stein Heggen og Øivind Mørk hedret 
for seieren i samlagsskytingen i Viken II 
bane. Stein vant også V55 i mesterskapet. 

Nils Thomas Valand for sin seier i Viken 
II 15m og Bjarne Muri for seier i en av 
konkurransene i Hovedstadsstevnet.

Ombudmøtet ble avrundet med valg. 
Valgkomiteen kunne rapportere om en enkel 
jobb. Alle som var på valg tok gjenvalg og 
forslagene ble raskt klappet gjennom.

Samlagsstyret består dermed fortsatt av: 
Leder Helge Lillekvelland (Nordstrand) og 
styre medlemmene Terje Hansen (Skarp-
skytten), Ketil Sundal (Nordstrand), Torleif 
Sandnes (Østre Bærum) og våre to, Arne 
Ånneland og ungdomsleder Morten Musiol.

Ellers har Østre-skyttere følgende 
verv: Bjarne Muri er varamedlem til styret 
og Tore Johansen er revisor og medlem av 
valgkomiteen.
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Medaljeoversikt
Nedenfor kommer medaljeoversikten 

for årets sesong. Igjen må vi påpeke at det 
er fare for at en og annen medalje er glemt. 
Vi har skyttere på stevner over omtrent hele 
landet, året rundt. Det er vanskelig å følge 
med på alt. 

For 15m-stevnene regnes perioden 
oktober 2015 til mars 2016. Medaljene i 
oversikten nedenfor summerer seg opp til 
185. Det er nøyaktig det samme som i fjor. 
Antall medaljer fra mesterskap har en liten 
økning på to, fra fjorårets 54, til 56 denne 
sesongen. 

Meget gledelig så fordeles medaljene 
på flere enn i fjor. 34 skyttere har vunnet 
minst en medalje, i fjor var det 30 skyttere.

Arne Grøtting ble beste medaljesanker, 
for niende gang de siste ti årene. Han sikret 
seg 33 medaljer. Nils Thomas Valand var 
ikke langt etter med sine 30 medaljer. Son-
dre Ravnanger hadde også en flott sesong 
og tok 27 medaljer i kl. J. Disse tre skilte 
seg klart ut, Jenny Aardalen er nr.4 på listen 
med 13 medaljer.

Klasse 3-5
Nils Thomas Valand
1. gylt  ......... Viken II, Oslo Østre
2. sølv  ........ SM, Oslo Østre
1. gylt  ......... 15m stevne, Fiskum
1. gylt  ......... Novemberstevnet, Frogn og Drøbak
1. gylt  ......... Novemberstevnet, Rakkestad
1. gylt  ......... Vinterstevne, Skiptvet
2. sølv  ........ Eidsbergtreffen , Eidsberg
2. sølv  ........ Midtukestevne, Råde
2. sølv  ........ Otto Flågans minnestevne, Sigdal
2. sølv  ........ Trippelstevne, Rollag og Veggli
Kurt Eirik Bekkevold
1. gylt  ......... SM, Oslo Østre
2. sølv  ........ Novemberstevnet, Frogn og Drøbak

Helge Norberg
1. gylt  ......... Midtukestevne, Råde
1. gylt  ......... Midtukestevne, Sarpsborg
Fredrick Bjerke
1. gylt  ......... Gjerdrumsstevnet, Gjerdrum

Klasse 4
Per Arve Strømstad
1. klasse  .......SM, Oslo Østre

Klasse 2
Christian Ytterhaug Sæther
1. sølv  ..........SM, Oslo Østre

Klasse 1
Joakim Mortensen
1. klasse  .......SM, Oslo Østre
1. kl.seier  .....Gjerdrumsstevnet, Gjerdrum

15m - stevner 
15m-sesongen ga 53 medaljer, hvorav 

15 i mesterskap. Medaljene fordelte seg på 
17 skyttere, ned fra fjorårets 20. Dette er en 
del færre enn forrige sesongs 67 medaljer, 
men antall mesterskapsmedaljer var det 
samme. 

Jenny Aardalen avsluttet kl. J meget 
sterkt og tok flest medaljer med 13. Både 
Arne Grøtting og Nils Thomas Valand tok 
10.
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Klasse V55
Arne Grøtting
2. sølv  ..........Viken II, Oslo Østre
1. sølv  ..........SM, Oslo Østre
1. sølv  ..........15m stevne, Fiskum
1. sølv  ..........Andebustevnet, Andebu
1. sølv  ..........Førjulsstevnet, Skiptvet
1. sølv  ..........Nannestadstevnet, Nannestad
1. sølv  ..........Novemberstevnet, Tyristrand
1. sølv T ........rippelstevne, Høland/Bjørkelangen
1. sølv  ..........Åpent stevne, Løiten
1. sølv  ..........Åpent stevne, Tangen
Stein Heggen
1. sølv  ..........Novemberstevnet, Frogn og Drøb.
1. sølv  ..........Sandestevnet, Sande
1. sølv  ..........Trippelstevne, Fet

Klasse R
Vetle Skagmo
1. ungdoms  ..SM, Oslo Østre
Jonas Ingebo
2. ungdoms  ..SM, Oslo Østre

Klasse ER
Emma Trapper Pedersen
1. Nammo  ....SM, Oslo Østre

Jonas Hofslund
2. ungdoms  ..SM, Oslo Østre
Tobias Mortensen Torbal
3. ungdoms  ..SM, Oslo Østre

Klasse J
Jenny Aardalen
1. gylt  ...........Andebustevnet, Andebu
1. gylt  ...........Novemberstevnet, Aas
1. gylt  ...........Novemberstevnet, Rakkestad
1. gylt  ...........Nøtterøstevnet, Nøtterø
1. gylt  ...........Sandestevnet, Sande
1. gylt  ...........Sarpsborgstevnet, Sarpsborg
1. gylt  ...........Semstevnet, Sem
1. gylt  ...........Trippelstevne, Fet
2. sølv  ..........15m, Halden
2. sølv  ..........Novemberstevnet, Frogn og Drøb.
2. sølv  ..........Trippelstevne, Høland/Bjørkel.
3. bronse  .....15m, Degernes
3. bronse  .....Høststevne, Fredrikstad
Sondre Ravnanger
1. Nammo  ....SM, Oslo Østre
1. gylt  ...........Vinterstevne, Skiptvet

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

Jenny Aardalen avsluttet juniorkarrieren meget 
godt og tok flest medaljer på 15m.

Arne Grøtting ble, ikke overraskende, årets beste 
medaljeplukker.
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Feltstevner 
Feltsesongen ga 21 medaljer og 15 var 

fra mesterskap. Begge tall er tre ned fra i 
fjor. Medaljene ble fordelt på 14 skyttere 
mot 13 i fjor.

Sverre Brovoll ble beste medaljepluk-

ker med fem medaljer. Sondre Ravnanger 
fulgte nærmest med tre og Kurt Eirik Bek-
kevold tok to. Det var de som tok mer enn 
en medalje.

Klasse V55, 2-5
Sverre Brovoll 
1. stjerne  ......LS , Øvre Målselv 
12. stjerne .....Viken II felt , Oslo 
1. gylt ............Feltstevne , Løiten 
1. gylt ............Trøgstadstevnet , Trøgstad 
3. bronse ......Feltstevne, Søndre Modum
Kurt Eirik Bekkevold 
51. stjerne  ....LS , Øvre Målselv 
3. bronse  .....Vårtreffen, Knipenborg
Helge Norberg 
78. stjerne  ....LS , Øvre Målselv
Nils Thomas Valand 
4. stjerne .......Viken II felt , Oslo
Lars Bugge 
6. stjerne .......Viken II felt , Oslo
Henrik Oppen 
10. medalje ...Viken II felt , Oslo
Bjørn Christian Olsen 
3. sølv ...........SM grovfelt, Kråkstad

Klasse V55
Stein Heggen 
1. sølv ...........SM grovfelt, Kråkstad

Klasse R
Bjørn Eric Olsen 
1. Nammo .....SM finfelt, Oslo Østre
Vetle Skagmo 
2. ungdoms ...SM finfelt, Oslo Østre
Jonas Ingebo 
3. ungdoms ...SM finfelt, Oslo Østre

Klasse ER
Emma Trapper Pedersen 
1. Nammo .....SM finfelt, Oslo Østre
Stian Stafsberg Klyve 
2. ungdoms ...SM finfelt, Oslo Østre

Klasse J
Sondre Ravnanger 
1. Nammo .....SM finfelt, Oslo Østre 
1. gylt ............Dølifelten, Søndre Odalen 
2. sølv ...........Kongefelten, Søndre Land

Sverre Brovoll tok klart flest medaljer i feltskytingen.
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Klasse 3-5
Marianne Berger 
2. sølv dame .LS , Øvre Målselv 
6. stjerne .......LS , Øvre Målselv 
2. sølv ...........Pinsestevnet, Spydeberg 
3. bronse ......Vårstevne, Sørskogbygda
Helge Norberg 
69. stjerne .....LS , Øvre Målselv 
2. sølv ...........Jotunheimtreff, Vågå
Kurt Eirik Bekkevold 
73. stjerne .....LS, Øvre Målselv 
1. gylt ............Rislamotreffen , Storsteinnes
Nils Thomas Valand 
103. stjerne ...LS , Øvre Målselv 
17. stjerne .....Viken II, Nittedal 
3. sølv ...........SM, Østre Bærum 

1. gylt ............Grindølstevne, Grindølen 
1. gylt ............Inger og Ole Wik minnest., Odda 
1. gylt ............Jotunheimtreffen, Lesja 
2. sølv ...........300m stevne, Løiten 
2. sølv ...........Agastemnet, Folgefonn 
2. sølv ...........Grensestevnet, Eidskog 
2. sølv ...........Skedsmostevne, Skedsmo 
2. sølv ...........Østerdalsmellen, Jordet og Ten. 
3. bronse ......Bjoneroastevnet, Bjoneroa 
3. bronse ......Båstadstevnet , Båstad 
3. bronse ......Jotunheimtreff, Dovre og Dovresk. 
3. bronse ......Lerumcup, Sogndal 
3. bronse ......Røldalstemna, Røldal 
3. bronse ......Rådestevnet , Råde 
3. bronse ......Urskogstevnet, Urskog 
3. bronse ......Vårstevnet, Fet

Banestevner 
Banesesongen ga 111 medaljer og det 

var en klar økning fra fjorårets 94. Det ble 
26 mesterskapsmedaljer og det var fem opp 
fra i fjor. Medaljene ble også fordelt på flere. 
25 skyttere tok minst en medalje mot 21 i 
fjor.

Ikke overraskende så tok Arne Grøt-
ting flest medaljer med 23. Han ble “hardt 
presset “ av Sondre Ravanger som tok 22 
medaljer etter en meget sterk avslutning av 
sesongen. Nils Thomas Valand ble nr. 3 på 
listen med 19 medaljer.

Sondre Ravnanger har hatt en meget god sesong i kl. J. Spesielt var siste del av sesongen god og han tok 
mange medaljer. Her er han avbildet med far Svein, som er en ivrig støttespiller.
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Bjarne Muri 
10. stjerne .....Viken II, Nittedal 
1. gylt  ...........SM, Østre Bærum 
1. gylt ............Pinsestevnet, Spydeberg
Lars Bugge 
1. gylt ............Frigjøringsstevnet, Moss og Våler
Henrik Oppen 
1. gylt ............Gjensidigetreffen, Malmefjorden

Klasse 4
Per Arve Strømstad 
1. klasse ........SM, Østre Bærum

Klasse 3
Jorunn Ospedal Vallestad 
1. klasse ........SM, Østre Bærum

Klasse 2
Christian Ytterhaug Sæther 
2. sølv ...........LS , Øvre Målselv 
1. sølv ...........SM, Østre Bærum 
1. sølv ...........Trippelstevne, Dalsbygda 
1. sølv ...........Trippelstevne, Narjord
Joakim Mortensen 
1. sølv ...........Blakerstevnet, Blaker 
1. sølv ...........Lerumcup, Sogndal 

1. sølv ...........Lågencup, Kongsberg 
1. sølv ...........Midtsommerstevne, Eidsvoll Verk 
1. sølv ...........Ryggestevne, Rygge 
1. sølv ...........Rådestevnet , Råde 
1. sølv ...........Urskogstevnet, Urskog

Klasse 1
Anders Madsen 
1. klasse ........SM, Østre Bærum
Tom Monsrud 
1. klasse ........Bøstevnet, Bø

Klasse V55
Arne Grøtting 
6. sølv ...........LS , Øvre Målselv 
1. sølv ...........Norgescup 1.runde, Asker 
1. sølv ...........SM, Østre Bærum 
1. sølv ...........Blytjernstevnet, Degernes 
1. sølv ...........Høsttreffen , Gjøvik og Brusveen 
1. sølv ...........Høsttreffen, Lismarken 
1. sølv ...........Kvernhusstevnet, Rakkestad 
1. sølv ...........Midtsommerstevne, Eidsvoll Verk 
1. sølv ...........Midtsommerstevne, Nannestad 
1. sølv ...........Olavsstevnet, Verdal Søndre 
1. sølv ...........Pinsestevnet, Kråkstad 
1. sølv ...........Raufoss-stevnet, Vestre Toten 

Nils Thomas Valand tok hele 19 medaljer på 
banen i kl. 3-5.

Henrik Oppen tok sin første seier i åpent stevne i 
kl. 3-5 i Malmefjorden. 
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1. sølv ...........Tour de Orkla, Kvikne 
1. sølv ...........Tour de Orkla, Meldal 
1. sølv ...........Vårstevne, Sørskogbygda 
1. sølv ...........Vårstevnet, Fet 
1. sølv ...........Vårstevnet, Fredrikstad 
1. sølv ...........Vårstevnet, Nord-Odal 
1. sølv ...........Østerdalsmellen, Nordskogbygda 
1. sølv ...........Østerdalsmellen, Åmot 
1. sølv ...........Åpent Banestevne, Brumunddal 
1. sølv ...........Åpent banestevne, Østre Gausdal 
1. sølv ...........Åpent Banestevne, Åsheim
Stein Heggen 
1. gylt ............Viken II, Nittedal 
1. sølv ...........Blakerstevnet, Blaker 
1. sølv ...........Grensestevnet, Eidskog 
1. sølv ...........Lågencup, Kongsberg 
1. sølv ...........Ryggestevne, Rygge 
1. sølv  ..........Skistevnet, Ski 
1. sølv ...........Urskogstevnet, Urskog
Christer Malm 
1. sølv ...........300m stevne, Løiten 
1. sølv ...........Båstadstevnet , Båstad 
1. sølv ...........Nittedalsstevnet, Nittedal
Arild Båheim 
1. sølv ...........Slagenstevnet, Slagen

Klasse R
Bjørn Eric Olsen 
1. Nammo .....SM, Østre Bærum
Simen Sanne 
2. ungdoms ...SM, Østre Bærum

Klasse ER
Emma Trapper Pedersen 
1. Nammo .....SM, Østre Bærum 
2. sølv ...........Rådestevnet , Råde

Stian Stafsberg Klyve 
2. ungdoms ...SM, Østre Bærum
Inga Kvam 
3. ungdoms ...SM, Østre Bærum

Klasse J
Sondre Ravnanger 
5. ungdoms ...Viken II, Nittedal 
1. gylt ............Blytjernstevnet, Degernes 
1. gylt ............Bustenskjoldstevnet, Etnedal 
1. gylt ............Buttentjernstevnet, Randsfjord 
1. gylt ............Kongestevnet, Søndre Land 
1. gylt ............Lågencup, Sigdal 
1. gylt ............Skjærgårdstevnet, Nøtterø 
1. gylt ............Slagenstevnet, Slagen 
1. gylt ............Sommerstevnet, Moss og Våler 
1. gylt ............Vestfoldhelga, Andebu 
2. sølv ...........Midtsommerstevne, Steinsgård 
2. sølv ...........Pinsestevnet, Kråkstad 
2. sølv ...........Torpastevnet, Torpa 
2. sølv ...........Østerdalsmellen, Åmot 
3. bronse ......Blakerstevnet, Blaker 
3. bronse ......Kvernhusstevnet, Rakkestad 
3. bronse ......Midtsommerstevne, Eidsvoll Verk 
3. bronse ......Norgescup 1.runde, Oslo Østre 
3. bronse ......Pinsestevnet, Spydeberg 
3. bronse ......Rælingsstevnet, Rælingen 
3. bronse ......Sommerstevnet, Skiptvet 
3. bronse ......Vestfoldhelga, Sande

Klasse V73
Øivind Mørk 
3. sølv ...........Viken II, Nittedal
Oddbjørn Nyhagen 
1. sølv ...........SM, Østre Bærum

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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Klassesetting 2016
I tabellene nedenfor har vi listet opp 

klassesettingsresultatene for alle som har 
gjennomført minst ett program i år. 

Vi at en stor gjeng går over fra kl. ER 
til kl. J. Fra å ha kun en junior i år går vi 
over til å ha potensielt en stor gruppe med 
juniorer. Vi har faktisk ingen som går over 
fra kl. R til kl. ER. Antall overganger mel-
lom de ulike ungdomsklassene varierer fra 
år til år. I løpet av vinteren er det også stadig 
nye ungdommer innom, mens noen gir seg. 
Det er ikke gitt i si hvilken gruppe vi ender 
med, før godt ut i neste år.

Aktiviteten blant seniorene og vet-
eranene er ganske stabil. Det er stort sett 
gjengangere blant de som skyter mye, men 
det er gledelig at vi også har en gruppe som 
ikke skyter så mye, men som er med på å 

støtte opp om aktiviteten i lagt.
Blant seniorene blir gruppen med kl. 5 

skyttere litt mindre. Klassesettingsgrensen 
ble hevet fra 240p til 241p og da røk Eirik 
Kristiansen ut. Ellers rykket Endre Hage-
lund opp, mens Heidi Grimstad gikk ned en 
klasse. Kl. 4 skytterne teller nå ni stykker og 
blitt en av våre største klasser. 

I V55 kan noen gå over til V65, men 
vi vil nok også ha en stor gruppe med V55-
skyttere neste år.

Til enkelt resultater så «vant» Nils 
Thomas Valand klassesettingen med å ha 
248p som tellende og et snitt på 244p. Nils 
Thomas skjøt også flest klassesettingspro-
gram med 67. Lars Bugge skjøt 66 og Arne 
Grøtting 64. De tre pekte seg klart ut i å ha 
flest klassesettingsprogram.

Klassesetting kl. 3-5
Navn  .......................... 2016 ....2017..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt
Nils Thomas Valand ..............5 .............5 ............. 67 ............249 ......... 248 .......... 248 ......... 244
Marianne Berger....................5 .............5 ............. 35 ............248 ......... 247 .......... 247 ......... 242
Bjarne Muri ............................5 .............5 ............. 33 ............248 ......... 247 .......... 246 ......... 242
Lars Bugge ............................5 .............5 ............. 66 ............247 ......... 247 .......... 246 ......... 240
Kurt Eirik Bekkevold ..............5 .............5 ............. 45 ............246 ......... 246 .......... 246 ......... 241
Helge Norberg .......................5 .............5 ............. 43 ............246 ......... 246 .......... 246 ......... 240
Sverre Brovoll ........................5 .............5 ............. 51 ............245 ......... 244 .......... 244 ......... 239
Endre Hagelund ....................4 .............5 ............. 15 ............244 ......... 244 .......... 243 ......... 240
Henrik Oppen ........................5 .............5 ............. 25 ............245 ......... 245 .......... 242 ......... 237
Morten Musiol ........................5 .............5 ............. 29 ............244 ......... 242 .......... 242 ......... 237
Fredrick Bjerke ......................5 .............5 ............. 15 ............243 ......... 242 .......... 241 ......... 237
Tore Johansen .......................5 .............5 ............. 39 ............242 ......... 241 .......... 241 ......... 236

Eirik Kristiansen .....................5 .............4 ............. 46 ............242 ......... 241 .......... 240 ......... 237
Per Arve Strømstad ...............4 .............4 ............. 6 ..............244 ......... 240 .......... 239 ......... 239
Edvard Brendnes ...................4 .............4 ............. 9 ..............240 ......... 239 .......... 239 ......... 235
Jenny Aardalen ......................4 .............4 ............. 31 ............238 ......... 238 .......... 238 ......... 226
Vegard Ånneland ...................4 .............4 ............. 5 ..............233 ......... 233 .......... 233 ......... 232
Heidi-Iren Olsen Grimstad .....5 .............4 ............. 3 ..............236 ......... 236 .......... 232 ......... 235
Jorunn Ospedal Vallestad ......3 .............4 ............. 18 ............236 ......... 236 .......... 232 ......... 229
Eirik Ahdell .............................4 .............4 ............. 2 ..............240 ......... 239 .......................... 240
Kjetil Jansen ..........................4 .............4 ............. 2 ..............232 ......... 231 .......................... 232
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Joakim Mortensen .................2 .............3 ............. 30 ............245 ......... 243 .......... 243 ......... 238
Jørgen Corneliussen ..............4 .............3 ............. 1 ..............211........................................... 211

Klassesetting kl. 1-2
Christian Ytterhaug Sæther ...2 .............2 ............. 5 ..............245 ......... 242 .......... 239 ......... 240 
Bjørn Tore Monsrud ...............2 .............2 ............. 4 ..............240 ......... 238 .......... 234 ......... 235 
Bjørnar Sæther ......................2 .............2 ............. 5 ..............232 ......... 229 .......... 228 ......... 228 
Anders Madsen .....................1 .............2 ............. 1 ..............246 .......................................... 246

Tom Edvard Monsrud .............1 .............1 ............. 6 ..............234 ......... 233 .......... 232 ......... 231

Klassesetting veteran
Arne Grøtting .........................V55 ........V55 ......... 64 ............250 ......... 250 .......... 249 ......... 246 
Christer Malm ........................V55 ........V55 ......... 38 ............249 ......... 248 .......... 248 ......... 245 
Stein Heggen .........................V55 ........V55 ......... 32 ............249 ......... 248 .......... 248 ......... 245 
Arild Båheim ..........................V55 ........V55 ......... 24 ............249 ......... 247 .......... 245 ......... 242 
Hans O Kveli .........................V55 ........V55 ......... 34 ............247 ......... 247 .......... 245 ......... 240 
Anne Sofie Grimstad .............V55 ........V55 ......... 24 ............246 ......... 243 .......... 243 ......... 226 
Arne Ånneland .......................V55 ........V55 ......... 37 ............244 ......... 243 .......... 242 ......... 237

Øivind Mørk ...........................V73 ........V73 ......... 48 ............250 ......... 250 .......... 250 ......... 243 
Nils Hovde .............................V73 ........V73 ......... 21 ............249 ......... 249 .......... 249 ......... 247 
Oddbjørn Nyhagen ................V73 ........V73 ......... 21 ............250 ......... 248 .......... 247 ......... 239

Klassesetting ungdom
Bjørn Eric Olsen ....................R ............R ............. 7 ..............249 ......... 249 .......... 248 ......... 245 
Vetle Skagmo ........................R ............R ............. 18 ............248 ......... 247 .......... 243 ......... 238 
Simen Sanne .........................R ............R ............. 20 ............245 ......... 241 .......... 240 ......... 229 
Jonas Ingebo .........................R ............R ............. 16 ............243 ......... 235 .......... 234 ......... 227

Odin Skagmo .........................ER ..........ER .......... 13 ............247 ......... 246 .......... 246 ......... 240 
Sebastian Sveum Hopmoen ..ER ..........ER .......... 1 ..............229 .......................................... 229

Stian Stafsberg Klyve ............ER ..........J .............. 27 ............250 ......... 250 .......... 250 ......... 246 
Jonas Hofslund ......................ER ..........J .............. 19 ............250 ......... 250 .......... 250 ......... 244 
Emma Trapper Pedersen ......ER ..........J .............. 7 ..............250 ......... 249 .......... 248 ......... 247 
Tobias Mortensen Torbal ........ER ..........J .............. 26 ............250 ......... 249 .......... 248 ......... 246 
Inga Kvam .............................ER ..........J .............. 6 ..............243 ......... 243 .......... 241 ......... 240 
Brede W. Brockstedt..............ER ..........J .............. 5 ..............239 ......... 236 .......... 234 ......... 230 
Agnes Torstrup ......................ER ..........J .............. 1 ..............220 .......................................... 220

Sondre Ravnanger ................J .............EJ ........... 48 ............250 ......... 250 .......... 250 ......... 248

Resultater aspranter
Amalie Mortensen Torbal .......ASP ....................... 21 ............246 ......... 245 .......... 245 ......... 240 
Emma Sofie Blundell .............ASP ....................... 1 ..............240 .......................................... 240



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 6. desember 2016

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Til alle våre lesere ønskes

God Jul 
og 

Godt Nytt år

fra Østre Postens redaksjon


