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Østre Posten starter nå på årgang 71 og 
vi satser på å være gjenkjennelig i år også. 
Det betyr å gi et godt inntrykk av lagets 
ulike aktiviteter gjennom året. Året er ikke 
altfor gammelt, men det er allerede mye å 
skrive om. Aktiviteten er høy, selv om den 
varierer en del på de ulike områdene. 

Oppussingen av lokalene har nok vært 
mest synlig og den er planlagt ferdig til 
påske. IT-gjengen trenger videre tid til å 
få på plass dataanlegget, så alt er klart til 
baneåpning 27. april.

Til det sportslige, så er 15m sesongen 
og det meste av feltsesongen over. Det er på 
sin plass å fremheve noen skyttere. 

Først trekker vi frem en enkeltprestas-
jon, det er Arne Grøttings 350p i V55 i 
et åpent stevne i Telemark. En sjekk av 
DFS’ 100-på-topp lister viser at det kun 
er fire skyttere som noensinne har klart å 
skyte 350p i V55. Så Arne tar plass på en 
eksklusiv liste. 

Vinterens store navn har vært Nils 
Thomas Valand. Nils Thomas har markert 
seg sterkt på 15m, men i tillegg har han 
hatt en flott rekke med feltresultater, som 
toppet seg med 2. plass i Østlandsmester-
skapet (ØM). Nils Thomas ble da Østres 
tredje skytter med medalje fra ØM. Vi kan 
ikke skjønne annet enn at Nils Thomas er 
en het kandidat for deltagelse i Nordisk 
mesterskap, hvis han følger opp med gode 
baneresultater.

Banesesongen starter for alvor helgen 
etter påske og vi antar at flere av våre skyt-
tere, mer eller mindre godt forberedt, tar 
turen til Halden og Kornsjø. 

Samme helg har Agder og Oslo sin 
felles ungdomssamling i Froland. Det vil 
være en flott start på banesesongen for våre 
ungdommer og vi ønsker god tur til alle 
deltagerne.

Til slutt ønskes God Påske!
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Styreleder
har ordet

Hei dere,
Selv om kalenderen viser mars, er 

allerede deler av 2017 på hell. De fleste 
av oss venter nok i spenning på endelig å 
komme igang med banesesongen, mens de 
mest ivrige allerede har skutt flere hundre 
skudd på feltfigurer siden nyttår. Hvordan 
det har gått kan du lese mer om lengre bak i 
denne utgaven.  

Om en måneds tid går bokstavelig talt 
skuddet for båneåpningen, i år en uke senere 
enn først antatt. Grunnen til det er oppussin-
gen av lokalene og anlegget generelt.

Jeg er utrolig glad for at generalforsam-
lingen var enig med styret om å gi anlegget 
et løft. Siden anlegget stod ferdig i 1997, har 
vi jevnlig gjort små nødvendige oppgra-
deringer både innendørs og på uteanlegget, 
men nå følte vi at anlegget trengte en skik-
kelig oppussing.  

Istedenfor å ta litt her og litt der, ønsket 
vi å få tatt det vi så for oss var nødvendig 
med en gang. Og fint, det blir det.

I skrivende stund er arbeidet innendørs 
godt i rute. Vi får ny påmeldingsbod  i 
gangen der vi hengte resultater før.  En gang 
som egentlig ikke ble brukt til så mye, men 
som nå vil få en viktig rolle. I tillegg blir 
det åpning i yttervegg, slik at man også kan 
melde seg på fra utsiden om været tillater 
det. Så for heller styreleder finne et annet 
sted å parkere bilen sin på.  

Lokalene selv får et løft på vegger og 
nytt tak, samt et ordentlig ventilasjonsan-
legg, som har vært et stort savn ved store 
stevner og mye folk.  Lokalene vil få opp-
varming av varmepumper, som vil føre til en 

noe bedre og jevnere oppvarming.  Vi får ut-
videt kjøkkenet med en ren og skitten sone, 
der oppvasken blir flyttet til styrerommet. 
Alle vet at det er på kjøkkenet det jobbes og 
kaves under stevner, og disse vil nå få bedre 
arbeidsforhold. Styrerommet vil med andre 
ord utgå, og bli en del av kjøkkenet.  

Gangen til styrerommet ved bunkersen 
er stengt av, og dit vil laderommet bli flyttet. 
Man vil få et eget avlåst rom for lading 
for de som ønsker det. Kontoret blir nå et 
rent datateknisk rom, med adgang kun for 
en begrenset gruppe. Toalettene blir også 
oppgradert, og alt i alt vil man merke store 
forandringer når alt er ferdig til baneåpnin-
gen. 

Vi satser også på i komme i gang med 
noe av det planlagte arbeidet med uteområ-
det snart, men der er vi avhengig av at telen 
er borte. Utendørs vil vi nok holde på litt 
utover våren og forsommeren, uten at det 
skal være til hinder for aktiviteten vår.

Vil tilslutt bare minne om dugnaden og 
baneåpningen. Man tror kanskje at man slip-
per unna å rydde og ordne når man pusser 
opp, men langt ifra.  

Det er fortsatt mye som skal gås igjen-
nom og ordnes, både inne og ute, så det blir 
container i år også. Styret vil komme tilbake 
med mer informasjon om sitt arbeid på 
baneåpningen, det er ikke alt som egner seg 
på trykk...

.......og husk: Nytt år, nye muligheter 
folkens.

Vi ses på Østre.
Mvh    I
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Inventaret fra lokalene ble plasser på 200m, som i tillegg til snekkerverksted, virker som lager.

I løpet av en dugnad en ettermiddag/kveld i februar ble lokalene ryddet
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Inngangspartiet og gang bygges om slik at vi får plass til en påmeldingsbod.

Det blir nytt tak med lyssetting. I den forbindelse trekkes det nye datakabler fra kontor til 100m og 15m



Østre Posten 1-176

Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Gunnar Simonsen ble født i Trondheim  
1919. Han studerte til maskiningeniør og 
tok senere fagskole for fotografer ved siden 
av annen skolering. Før andre verdenskrig 
begynte han med foto på hobbybasis. I 1942 
ble han vervet som hemmelig agent i organ-
isasjonen XU. 

Oppdraget var å ta bilder av tyske 
aktiviteter. For å dekke agentvirksomheten 

jobbet han som butikksjef  i en rørhandel. 
XU organisasjonen var det hemmeligste av 
alt som fantes og samarbeidet med  Special 
Operation Executive (SOE) og Secret Intel-
ligence Service (SIS).  

Det første kameraet Simonsen fikk 
utlevert i 1942, var en Leica med mye 
tilleggsutstyr.  Senere konstruerte han en 
ombygget håndkikkert som ble montert på 

Historien	om	en	XU	agent		(1940	-	45)	og	kameraene	han	
brukte
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Leicaens  “blitz-sko”.  Med telelinse tok han 
over 100 bilder av slagskipet Tirpits. Slag-
skipet Tirpits på 41.000 tonn,  ble senket av 
R.A.F. den 12. november 1944 ved Kvaløya.

Etter utført oppdrag, gikk filmrullene 
først med kurer til Oslo, og deretter med tog 
til Stockholm. 

Etter 4 år skjedde det utrolige. 
Kvalitetskameraet Leica var utslitt. Organ-
isasjonen SOE i  Stockholm var så fornøyd 
med Simonsens jobb at han fikk beskjeden; 

“bestill det kameraet du ønsker”.  Etter 14 
dager ankom kameraet Trondheim med 
kurer fra Stockholm.

 Etter hvert ble det fred. Så fulgte ett 
års militærtjeneste som sersjant i Hæren for 
Simonsen. 

 Jeg har i min besittelse korrespondanse 
mellom Etterretningskontoret  D.K.T., datert 
5.juli 1946, og sersjant Simonsen. Han 
stiller seg  til tjeneste som agent (foto) for 
fremtiden.  Jeg siterer fra anbefalingen: “ 
... Søknaden anbefales paa  det beste,  idet 
sersj.  Simonsen har nedlagt et usedvanlig 
godt arbeid ikke bare for DKT, men ogsaa 

for MKT og LKT. ..... Han har under  okku-
pasjonen vært brukt av  XU, og E-offiseren 
finner at forsvaret bør  “sikre”  seg  hans 
assistanse ogsaa for fremtiden,  - paa den 
maate han selv foreslaar. ..” 

 Datoen 5.juli 1946 betyr at dette er den 
spede begynnelse til  “den kalde krigen” og  

“Stay Behind”. 
 Etter å ha dimittert som menig flyttet 

han til Gjøvik.  I 1947 ble Simonsen 
ansatt  i fotoforretningen til sine sviger-
foreldre.  Etter noen år, i 1951, startet han 
egen fotoforretning, først på Raufoss og 
siden på  Gjøvik.  Etter 49 år i fotobransjen 
avviklet  han firmaet.  Utover den militære 
XU virksomheten, registrerte han  35.000 
fotograferinger med nærmere 400.000 bilder 
i arkivet.  Alt ble solgt til Gjøvik kommune i 
1996 for kr 45.000,-.

Kameraene Simonsen brukte som XU 
agent under andre verdenskrig har funnet 
veien til mine samlinger.

Kilder:  Gamle avisutklipp og kopier av 
brev.

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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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

Vi er godt i gang med 2017 sesongen, 
men en siste oppdatering fra 2016 er på sin 
plass. Ungdomsavdelingen avsluttet 2016 
med den etter hvert tradisjonelle nisseskyt-
ingen.  Det ble servert saft og grøt. Det var 
omtrent 60 personer som møtte opp for nis-
seskyting og premieutdeling for året.  

2017 sesongen har ungdommene fylt 
med trening. Vi har flere som har vært ak-
tive på både 15m og feltstevner. 

I februar møtte 19 av ungdommene opp 
til bowling kveld. Det ble spilt tre runder og 
til slutt var det trenerne i ungdomsavdelin-
gen som stakk av med seieren.

Jeg benytter muligheten til å minne om 
Ungdomssamling for klasse NU (med reim), 
R, ER, JUN og EJ i Aust-Agder 21-23april. 
Påmeldingsfrist til ungdomsleder er 30. 
mars!  

Hele gjengen samlet etter bowling. I forgrunnen viser vinnerlaget frem medaljene.
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Klubbmesterskapet	finfelt
Klubbmesterskapet i finfelt ble avholdt 

i noe varierende vær. Vi startet i full snøs-
torm med været bedret seg etterhvert. 

Det stilte 14 ungdommer pluss Odd-
bjørn Nyhagen. Vi hadde deltakere i alle 
ungdomsklassene! Fordelingen var slik:  
1 stk. NU, 6 stk. R, 2 stk. ER, 5 stk. J og 1 
stk. V73.

Vinner i klasse rekrutt ble Amalie med 
37/5, Odin vant eldre rekrutt med 39/9 
og Tobias vant junior klassen med 41/10. 
Dagen ble avsluttet med bålkos, pølser og 
kakao.

Vi hadde innskyting på sirkel før vi 
gikk til hold 1-5 som var følgende: 
Hold 1: C15 
Hold 2: Tønne (knehold for juniorene)
Hold 3: Mini ¼, 
Hold 4: Minismåen (knehold for juniorene)
Hold 5: 1/10 figur 
Hold 4 og 5 var dobbelthold med en kom-
mando.

Innledningsvis var skytingen veldig 
jevn og det var tett i teten i samtlige klasser 

med unntak av V73 og NU. 
Før finalen ble skutt ble det servert 

deilig kakao og nykokt kaffe samt grill-
ing av pølser på bål. Bålet var opptent ved 
hjelp av selveste Ånneland, som klarte det 
kunststykke å miste lighteren på bålet (noe 
som falt i smak for de minste) ☺.

Finaleholdet var sammensatte fig-
urer av prisme og en ekstremt liten sirkel 
montert rett i overkant. Skytetiden var satt 
til 4 minutter. Skytterne fikk 60 sekunder til 
klargjøring før ildkommando. 

Det var meget god skyting på alle i dag 
og vi trenerne gleder oss til en innholdsrik 
utesesong med våre skyttere. Vi har en god 
gjeng som kommer til å prestere bra på 
mange stevner fremover.

 Jeg vil takke alle foreldre som bidro 
til et hyggelig arrangement og en spesiell 
takk pappaen til Simen, som ordnet med 
grillstenger og sitteunderlag. Noe som vi tar 
med videre til bruk i ungdomsavdelingen

Det var meget godt oppmøte til juleavslutningen og lokalet var fylt opp med over 60 fremmøtte.



Østre Posten 1-1710

NU Thea Olivia Grøvnes ................ 25/4
R 1. Amalie Mortensen Torbal ..... 37/5 
 2. Vetle Skagmo....................... 37/2 
 3. Jonas Ingebo ....................... 36/0 
 4. Simen Sanne ....................... 35/5 
 5. Niklas Bjørkeng .................... 22/0 
 6. Sebastian Svendsen ............ 9/0
ER 1. Odin Skagmo ....................... 39/9 
 2. Hans Robert Gaarder .......... 37/10

J 1. Tobias Mortensen Torbal ...... 41/10 
 2. Jonas Hofslund .................... 40/6 
 3. Inga Kvam............................ 39/7 
 4. Stian Stafsber Klyve ............ 39/6 
 5. Emma Trapper Pedersen, .... 38/5
V73 1. Oddbjørn Nyhagen .............. 42/10

Ungdommene samler etter klubbmesterskapet i finfelt.
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Orientering	fra	jegergruppa
Av Kjell Karlsen

Våren kommer. Sommeren kommer og jaktsesongen 2017 nærmer seg med raske 
skritt. Vi starter i år som tidligere år med trening første tirsdag i mai og fortsetter på 
følgende tirsdager: 

Mai:           Tirsdag 2., 9., 16., 23. og 30.

Juni:                 Tirsdag 6., 13, 20. og 27.
Juli:                   Ingen skyting.   
August:             Tirsdag 1., 8., 15., 22. og 30.
September:        Tirsdag 6., 13, 20. og 27.
Skytetid:            17:00 – 20:00.
Groruddalen JFF: Husk klubbmesterskap onsdag 23. august.

Det blir ingen økning i avgiftene for jegerskytingene i år.  

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

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

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

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

 Vi oppfordrer deg til å støtte oss i OSLO ØSTRE SKYTTERLAG!

Den enkleste måten å støtte oss på er å sende en SMS: 

GRASROTANDELEN 979252668 til 2020 (tjenesten er gratis).
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Klubbmesterskapet	15m
Det var god oppslutning om 

klubbmesterskapet på 15m med 40 skyttere. 
Det ble skutt utendørs35-skuddsprogram.

Lars Bugge er en solid skytter, men han 
er ikke særlig ivrig med kal. 22-børsa, så vi 
må si at det var en overraskelse at han vant 
kl. 3-5. Åpningen var perfekt med 150p, så 
slet han noe med ståskuddene på grunnlaget 
og tapte 4p. Resten av skuddene satt imi-
dlertid i tieren og det endte med 346p, noe 
som holdt til seier. 

Nærmest Lars kom en av de største 
favorittene. Nils Thomas Valand tapte 3p på 
ligg skuddene på grunnlaget og omgangen. 
Med et par tapere til endte det med 1p for 
lite til å forsvare fjorårstittelen. 

Den siste pallplassen gikk til en an-
nen overraskelse. Heidi Grimstad bruker 

det aller meste av sin tid på skytebanen 
til å være ungdomsleder. Med meget tynt 
treningsgrunnlag åpnet hun med 149p på 
klassen. Det kom tre tapere på stå på grunn-
laget og en på kne, men med tiere på resten 
av serien og på den avsluttende omgangen, 
skjøt også hun 345p. Hun ble rangert et-
ter Nils Thomas. Heidi ble også beste kl. 
4-skytter. Videre var det 2p ned til Helge 
Norberg på 343p, mens Per Arve Strømstad 
ble nr. 5 med 342p. 

I V55 var Arne Grøtting som vanlig 
favoritt og han innfridde. Det ble 345p og 
seier med 3p. Det var Anne Grimstad som 
endte nærmest. 

I kl. 2 gikk som ventet Christian Y. 
Sæther seirende ut av far-sønn duellen. 
Christian skjøt gode 345p, mens pappa 

Heidi Grimstad tok en like overraskende 3. plass 
i kl. 3-5.

Lars Bugge var en overraskende klubbmester i 
kl. 3-5.
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Bjørnar endte på 331p. 
Joakim Mortensen var eneste deltager 

i kl. 3 og vant med 321p. Vi hadde også to 
som prøvde seg i den nye klassen Nybegyn-
ner Voksen (NV) og de klarte seg godt i sin 
første skyting med reim. Steffen Gjerald 
skjøt 223p og Pål Andreassen 209p. 

I kl. R var det meget jevn skyting. 
Kun 3p skilte de fire deltakerne. Her var 
det snakk om å ha marginene på sin side. 
Amalie Mortensen Torbal ble til slutt best 
med 341p. Jonas Ingebo ble nr. 2 med 339p., 
Vetle Skagmo nr. 3 med 338p og Simen 
Sanne nr. 4 med 337p. Hvis dette skal stå 
som et signal om hva vi har i vente, så kan 
vi se frem til mange morsomme intern-
matcher i denne klassen. 

Vi må også nevne prøveskuddene til 
Vetle. Første skuddet satt høyt i toeren, så 
skrudde han seg så godt ned at neste skudd 
ble 10,4 – de resterende satt i innertieren!

Odin Skagmo var eneste deltager i kl. 
ER og han skjøt 341p. I kl. J hadde vi tre 
deltagere. Jonas Hofslund vant med 343p. 
Emma Trapper Pedersen og Inga Kvam 
delte 2. plassen med 334p. For alle tre var 
dette første konkurranse i kl. J. 

I den nye klassen Eldre junior hadde vi 
én deltager i Sondre Ravnanger. Han skjøt 
326p. Det var hans første konkurranse på 
«voksenprogram» og han må regne med å 
bruke litt tid på å bli trygg på nye stillinger 
og kortere tider. 

I V73 ble det jevnt mellom Oddbjørn 
Nyhagen og Øivind Mørk. Oddbjørn var 
2p bedre enn Øivind på 15-skudden og 1p 
bedre på grunnlaget. Øivind slo tilbake 
i omgangen og tok inn nesten hele for-
spranget. Det endte med 341p på Oddbjørn 
og seier med 1p.

Arne Grøtting er fortsatt en oppskriftsmessig 
vinner av V55.

Denne gang var det Oddbjørn Nyhagens tur å 
vinne de stadig jevne kampene i V73.
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3-5 1. Lars Bugge .......................... 346 
 2. Nils Thomas Valand ............. 345 
 3. Heidi Grimstad ..................... 345 
 4. Helge Norberg ..................... 343 
 5. Per Arve Strømstad ............. 342
Kl. 5 1. Lars Bugge .......................... 346’ 
 2. Nils Thomas Valand ............. 345’ 
 3. Helge Norberg ..................... 343 
 4. Sverre Brovoll ...................... 341 
 5. Morten Musiol ...................... 338 
 6. Henrik Oppen....................... 335 
 7. Bjarne Muri .......................... 334 
 8. Tore Johansen ..................... 331 
Kl. 4 1. Heidi Grimstad ..................... 345 
 2. Per Arve Strømstad ............. 342 
 3. Eirik Ahdell ........................... 341 
 4. Eirik Kristiansen ................... 336 
 5. Jorunn Ospedal Vallestad .... 334 
 6. Roger Schage Storløkken .... 316
Kl. 3 1. Joakim Mortensen ............... 321
Kl. 2 1. Christian Ytterhaug Sæther . 345 
 2. Bjørnar Sæther .................... 331
V55 1. Arne Grøtting ....................... 345 

	 2.	Anne	Sofie	Grimstad ............ 342 
 3. Stein Heggen ....................... 341 
 4. Arne Ånneland ..................... 333
NV 1. Steffen Gjerald ..................... 223 
 2. Pål Andreassen.................... 209
NU Thea Olivia Grøvnes ................ 209 
 Julius Tvete .............................. 215 
 Tobias Tvete ............................ 203 
 Niklas Bjørkeng ........................ 230 
 Henrik Nymoen ........................ 218 
 Sebastian Svendsen ................ 229
R 1. Amalie Mortensen Torbal ..... 341 
 2. Jonas Ingebo ....................... 339 
 3. Vetle Skagmo....................... 338 
 4. Simen Sanne ....................... 337
ER 1. Odin Skagmo ....................... 341
J 1. Jonas Hofslund .................... 337 
 2. Emma Trapper Pedersen ..... 334 
 2. Inga Kvam............................ 334
EJ 1. Sondre Ravnanger ............... 326
V73 1. Oddbjørn Nyhagen .............. 341 
 2. Øivind Mørk ......................... 340

Amalie Mortensen Torbal vant den jevne kampen 
i kl. R.Jonas Hofslund ble klubbmester i kl. J.
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Samlagsmesterskapet	15m
Årets SM 15m ble som vanlig arrangert 

på Østre. Stevnet samlet 63 skyttere. Det var 
en liten oppgang fra fjorårets 59 skyttere. 

Vi dominerte nok en gang stevnet, både 
med tanke på antall deltakere og resultater. 
Vi hadde med 36 deltagere, fem flere enn 
i fjor. Det ble kåret ni samlagsmestere og 
til sammen 20 medaljer ble delt ut. Vi tok 
seks samlagstitler og 13 av medaljene. Det 
var noe mer beskjedent enn fjorårets syv av 
åtte titler og 11 av 16 medaljer, men uansett 
meget gode resultater.

kl. 3-5 fikk vi en liten overraskelse i 
Kurt Eirik Bekkevold. Han vant riktignok i 
fjor, men han var blant outsiderne i år. Opp-
ladningen var ikke den beste etter messe-
besøk i USA, med påfølgende etterarbeid og 
lange arbeidsdager. Er det en som kan takle 
slikt så er det Kurt. Før Kurt gikk på banen 
ledet Tobias Lillekvelland (Nordstrand) med 
245p. Den i utgangspunktet største favoritt, 

Nils Thomas Valand, lå på andre plass med 
samme poengsum. Kurt åpnet med 147p. 
Med litt for få innertiere måtte han skyte 
99p på grunnlaget for å vinne. Det kom en 
nier på det første ståskuddet, men resten var 
glimrende og Kurt skjøt 99p og vant med 
246p. 

Helge Norberg skjøt også i siste lag og 
holdt følge med Kurt på 15-skudden, men 
en nier i hver stilling på 10-skudden ga 97p 
og 244p. Helge endte 1 poeng bak pallen. 

Videre ble Bjarne Muri nr. 6 med 243p. 
For ham var det i hovedsak ståserien på 46p 
som ikke holdt mål. Jenny Aardalen ble nr. 8 
med 242p og hun vant også klassemedaljen 
som beste 4. klassing. 

Arne Grøtting var, nær sagt som vanlig, 
favoritt i V55. Han fornektet seg ikke og 
skjøt meget gode 247p, noe som holdt til 
klar seier. Det ble 5p ned til nr. 2 som var 
Anne Grimstad.

Kurt Eirik Bekkevold forsvarte, noe overraskende, fjorårets samlagstittel i kl. 3-5.
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I kl. 2 var Anders Madsen med i 
tetkampen. Han skjøt jevnt godt hele veien 
og endte på 241p. Det ga 2. plass, 2p bak 
vinneren. 

Joakim Mortensen var vår eneste i kl. 
3 og han ble nr. 2 med 217p. Det var den 
første ståserien som ødela for Joakim. Det 
ble 33p på den serien, men på ståskuddene 
i grunnlaget skjøt han 45p. (???? 45p på tre 
skudd????)Joakim har ikke fått trent så mye 
stående og da blir det gjerne litt ustabilt.

I ungdomsklassene deles det ut inntil 
tre medaljer i hver klasse. Det var fem 
skyttere i kl. R. Våre fire tok de fire første 
plassene. Vetle Skagmo skjøt gode 245p og 
vant ganske klart. Det ble jevnere kamp om 
ungdomsmedaljene. Amalie Mortensen Tor-
bal ble nr. 2 med 240p. Både Jonas Ingebo 
og Simen Sanne skjøt 238p. Jonas knep den 
siste medaljen, to innertiere foran Simen. 

I kl. ER var det tre deltagere. Vi hadde 
to deltagere og de tok dobbeltseier. Odin 
Skagmo vant en jevn duell mot Sebastian 
Sveum Hopmoen. Odin skjøt 244p, 1p mer 

enn Sebastian. 
Vi ser en klar økning i antall skyttere 

i klasse J i samlaget i år. Mange av våre 
ungdommer har rykket opp. Det var denne 
gang hele seks skyttere i klassen og våre fire 
tok de fire første plassene. De ble en meget 
jevn batalje. Stian Stafsberg Klyve og Inga 
Kvam skjøt 242p og etter rangering skilte 
det kun ett innertreff. Stian trakk det lengste 
strået, mens det ble ungdomsmedalje på 
Inga. Den andre ungdomsmedaljen gikk til 
Tobias Mortensen Torbal som skjøt 238p. 
Jonas Hofslund ble nr. 4 med 236p. 

I den nye klassen Eldre junior deltok to 
skyttere. Sondre Ravnanger ble nr. 2 med 
231p.

I V73 er det ofte jevnt i teten, men 
denne gang ble seiersmarginen på 3p. 
Øivind Mørk vant 246p. 

I klassen Nybegynner ungdom (NU) 
var det fire skyttere. Tre av dem var våre og 
skjøt slik: Thea Olivia Grøvnes 225p, Se-
bastian Svendsen 235p og Niklas Bjørkeng 
230p. Flotte prestasjoner!

Odin Skagmo ble samlagsmester i kl. ER. Vetle Skagmo ble samlagsmester i kl. ER.
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Mesterskap
Kl. 3-5 1. Kurt Eirik Bekkevold ......246 Gylt 
 3. Nils Thomas Valand.......245 Sølv 
 4. Helge Norberg ...............244  
 6. Bjarne Muri ....................243  
 8. Jenny Aardalen ..............242 
Kl. 2 2. Anders Madsen .............241  
 3. Bjørnar Sæther ..............236 
V55 1. Arne Grøtting .................247 Sølv 
	 2.	Anne	Sofie	Grimstad .....242  
 4. Arne Ånneland ...............239 
R 1. Vetle Skagmo ................245  Nammo 
 2. Amalie M. Torbal ............240  Ungd.m 
 3. Jonas Ingebo .................238  Ungd.m 
 4. Simen Sanne .................238 
ER 1. Odin Skagmo .................244  Nammo 
 2. Sebastian S. Hopmoen .243 Ungd.m
J 1. Stian Stafsberg Klyve ....242 Nammo 
 2. Inga Kvam .....................242 Ungd.m 
 3. Tobias M. Torbal ............238 Ungd.m 
 4. Jonas Hofslund ..............236 
EJ 2. Sondre Ravnanger ........231 

V73 1. Øivind Mørk ...................246 Sølv 
 3. Oddbjørn Nyhagen ........243  
 5. Nils Hovde .....................241 
Hovedskyting
NU Niklas Bjørkeng .................230  
 Thea Olivia Grøvnes .........225  
 Sebastian Svendsen .........235 
Kl. 5 1. Kurt Eirik Bekkevold ......246 
 3. Nils Thomas Valand.......245  
 4. Helge Norberg ...............244  
 6. Bjarne Muri ....................243  
 11. Sverre Brovoll ..............237  
 13. Henrik Oppen ..............237  
 14. Lars Bugge ..................235 
Kl. 4 1. Jenny Aardalen ..............242 Kl. med 
 3. Eirik Kristiansen .............238  
 4. Per Arve Strømstad .......238  
 7. Heidin Grimstad .............236  
 8. Jorunn O. Vallestad .......230  
 9. Roger S. Storløkken ......223 
Kl. 3 2. Joakim Mortensen .........217 
 

Øivind Mørk ble samlagsmester i V73. Stian Stafsberg Klyve ble samlagsmester i kl. ER.
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Østlandscup	15m,	Blaker
Østlandscupen 15m omfatter to cuper, 

en for seniorer og en for de som skyter ligg 
og/eller kne. Vi stilte med ett lag i hver av 
cupene.

Kl.	3-5	cupen
1. runde - videre på walk over

Vårt lag trakk Rygge, som dessverre 
ikke klarte å stille lag.

2. runde - tap mot Høland/Bjørkelan-
gen 

Cupens favoritt, Høland/Bjørkelangen 
ble motstander i 2. runde. Ikke uventet ble 
de for sterke. Senere tok de seg helt til fina-
len og vant denne.

Oslo	Østre	1717	-	Høland/Bjørkelan-
gen	1725
Nils Thomas Valand (5) .................348 
Bjarne Muri (5)...............................345 
Kurt Eirik Bekkevold (5) .................344 
Helge Norberg (5) ..........................341 
Per Arve Strømstad (4) ..................339

Kne/ligg	cupen
1. runde - seier i trippelmatch
Vårt lag ble trukket ut til en trippelmatch 
med Fredrikstad og Rygge, hvor de to beste 
gikk videre. Det endte med klar seier.

Oslo	Østre	1715	-	Fredrikstad	II	1686	-	
Rygge	II	1679
Tobias Mortensen Torbal ................347
Stian Stafsberg Klyve ....................346
Sondre Ravnanger ........................344
Jonas Hofslund ..............................342
Joakim Mortensen .........................336

2. runde - tap mot Fredrikstad
Motstander i 2. runde var Fredrikstad 

I, altså deres førstelag. De ble for sterke og 
dermed røk begge våre lag ut i 2. runde.

Oslo	Østre	1698	-	Fredrikstad	1726
Jonas Hofslund (ER) ......................344 
Sondre Ravnanger (J) ...................344 
Odin Skagmo (ER) ........................343 
Stian Stafsberg Klyve (J) ...............334 
Amalie Mortensen Torbal (R) .........333

Helge Norberg og seniorlaget fikk kun skutt en 
runde i Østlandscupen.

Per Arve Strømstad var deltager i Østlandscupen 
og lagleder i Akershusserien.
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Akershusserien
Interessen for å delta i Akershusserien 

sank ytterligere i år og vi stilte med kun ett 
lag, som skjøt i 1. divisjon.

Laget skjøt stabilt godt gjennom 
hele serien og alle resultatene varierte fra 
1179p til 1188p. Det resulterte i to seire, to 
uavgjort og tre tap. Det ga 5. plass i serien. 
Med seier i en av de to uavgjorte matchene, 
hadde det blitt finale.

Individuelt ble Nils Thomas Valand vår 
beste med et snitt på imponerende 299,5p 
på seks runder. Spesielt imponerte han i 
3. runde hvor dårligste skudd var 10,2p og 
hvor skytingen ville holdt til 299p på DFS-
skiva.

Endre Hagelund skjøt 299p i de to run-
dene han deltok i. Marianne Berger hadde 
et snitt på 297p på seks runder. Hun skjøt 
300p en gang. Helge Norberg var ivrigste 
deltager og skjøt alle rundene. I runde 6 ble 
han belønnet med ny pers på 299p. 

Ellers deltok Per Arve Strømstad og 
Kurt Eirik Bekkevold.

Oslo Østre .............1188 
Høland/Bjørkel. .....1188 
Marianne Berger............300 
Nils Thomas Valand ......299 
Per Arve Strømstad .......295 
Helge Norberg ...............294

Oslo Østre .............1183 
Nordstrand II .........1150 
Nils Thomas Valand ......300 
Marianne Berger............298 
Kurt Eirik Bekkevold ......293 
Helge Norberg ...............292

Oslo Østre .............1184	
Kisen ......................1198 
Nils Thomas Valand ...... 300 
Per Arve Strømstad ....... 298  
Kurt Erik Bekkevold ....... 294 
Helge Norberg ............... 292

Oslo Østre .............1179	
Nordstrand I ..........1184 
Nils Thomas Valand ......299 
Marianne Berger............298 
Helge Norberg ...............295 
Kurt Eirik Bekkevold ......288

Oslo Østre .............1183			
Blaker/Urskog .......1182 
Nils Thomas Valand ......299 
Marianne Berger............296 
Kurt Eirik Bekkevold ......295 
Helge Norberg ...............293

Oslo Østre .............1186			
Rælingen ...............1188 
Endre Hagelund ............299 
Helge Norberg ...............299 
Kurt Eirik Bekkevold ......295 
Marianne Berger............293

Oslo Østre .............1186			
Oslo Østre MSL .....1186 
Nils Thomas Valand ......300 
Endre Hagelund ............299 
Marianne Berger............298 
Helge Norberg ...............289

Marianne Berger skjøt 300p med Sauer og har da 
klart det både med matchvåpen og Sauer.
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15m	-	åpne	stevner
Her følger et kort sammendrag av resul-

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

Uke 41
Ullensaker åpnet høstsesongen med sitt 

stevne. Vi hadde med fire deltagere. Arne 
Grøtting sto for beste plassering med 4. 
plass i V55 med 339p.

Uke 42
Denne helgen etter var det stevner hos 

Gjerdrum og Nittedal. Vi hadde med hhv. tre 
og ti deltagere.  Sondre kom på medaljelis-
ten i kl. J i Nittedal med 345p og 3. plass. I 
Gjerdrum ble Arne Grøtting henvist til 2. 
plass i V55 etter 245p og rangering. Jenny 
Aardalen skjøt gode 244p og ble nr. 6 i kl. 
3-5.

Uke 44
I uke 44 hadde vi deltagere på fire 

stevner, med 12 skyttere på deltakerlisten 
som det høyeste antallet. Arne Grøtting vant 
V55 i Råde med 248p. I kl. J var Sondre 
Ravnanger en fattig innertier fra pallen 
etter 248p og 10 innertiere. I kl. 1 gjorde 
Tiril Båheim comeback. Hun viste at gamle 
kunstner var inntakte, og leverte 247p og 4. 
plass. I Fredrikstad vant Sondre kl. J med 
solide 249p. Arne skjøt meget gode 248p i 
V55, men det ble 2. plass etter rangering. I 
kl. 1 skjøt Tiril igjen 247p og ble nr. 3.

I Nannestad skjøt Kurt Eirik Bekkevold 
345p og ble nr. 3 i kl. 3-5 etter rangering. 
Sondre tok en pallplass i Moss og Våler 
med 247p og 3. plass.

Uke 45
Denne uken tok stevneaktiviteten seg 

opp for alvor. Vi hadde deltagere på hele 11 
stevner. Vi hadde flest deltagere på dobbelt-
stevnet til Fet og Blaker med seks skyttere. 
Arne Grøtting vant V55 både i Fet og Blaker, 

Nils Thomas Valand tok åtte pallplasser i kl. 3-5. 
Det inkluderte en seier.

Sondre Ravnanger avluttet kl. J sterkt med seks 
pallplasser. I tillegg tok han en seier i EJ.
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i Fet var poengsummen 348p. Kurt Eirik 
Bekkevold var kun 1p fra pallen i kl. 3-5 i 
Blaker med 346p.

I Aas slo Sondre Ravnanger til med 
seier i kl. J med 247p. Sondre tok en ny 
medalje i Degernes med 248p og 3. plass. 
Nils Thomas Valand var kun 1p fra pallen i 
kl. 3-5 med 246p. Arne Grøtting skjøt meget 
godt i V55 med 249p, men det ble faktisk 2. 
plass, to innertiere fra seieren. 

I Halden skjøt Nils Thomas 247p og ble 
belønnet med pallplass gjennom sin 3. plass 
i kl. 3-5. 

Arne Grøtting var vår eneste deltager 
på tre stevner i Hedmark. Han vant V55 i 
to av stevnene med 248p i Tangen og 346p 
i Løiten.

Uke 47
Vi hadde deltagere på seks stevner og 

antall deltagelser summerte seg til ni. 
Arne Grøtting deltok på fire av 

stevnene. Det gikk best i Ådal med seier. 
Samme sted ble Jonas Ingebo nr. 3 i kl. R. I 
Lismarken ble Nils Thomas Valand nr. 3 i 

kl. 3-5. I Åsheim var han 1p fra pallen. Det 
samme var Bjarne Muri i Rakkestad.

Uke 48
Dette var uken med Oslo Open og 

Østrestevnet. Vi hadde en egen artikkel om 
denne store stevnehelgen i forrige nummer, 
men gjentar at Christian Ytterhaug Sæther 
vant kl. 2 på hjemmebane. Anders Madsen 
vant kl. 1 i Skiptvet. Ellers perset Inga 
Kvam med 249p i kl. ER i Oslo Open. 

Uke 49
Det har roet seg ned med 15m-stevner 

etter Oslo Open helgen og vi hadde kun med 
to deltagere på to stevner. Nils Thomas Va-
land ble nr. 2 i kl. 3-5 både i Søndre Modum 
og Sigdal. Vår andre deltager, Arne Grøtting, 
tok to 7. plasser i V55.

Uke 50
Denne uken hadde vi med kun én delt-

ager på ett stevne. Det var i Nordskogbygda 
og Nils Thomas Valand ble nr. 2 i kl. 3-5.

Bjarne Muri kom på pallen i kl. 3-5 i Spydeberg.Anders Madsen vant ett stevne i kl. 1 før jul og ett 
stevne i kl. 2 etter nyttår.
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Romjul
I romjula hadde vi deltagere på syv ste-

vner, men antall deltagelser summerte seg 
ikke til mer enn åtte. I stevnet til Aas hadde 
vi med to ungdomsskyttere. Sondre skjøt sitt 
siste stevne som junior og avsluttet med en 
medalje og 2. plass med 246p. Jonas Hofs-
lund skjøt sitt siste stevne som ER. Det ble 
det meget gode 249p og 4. plass. Ellers skjøt 
Nils Thomas Valand flere stevner og han var 
nok ikke helt fornøyd med resultatene.

Uke 1
2017-delen av 15m sesongen startet 

med Trippelstevne i Numedal og dobbel-
stevne i Opland. 12 skyttere deltok på en 
fellestur til Numedal. Vetle Skagmo ble 
turens store navn med to 2. plasser og en 3. 
plass i kl. R.

Uke 2
I den andre uken var det midtukeste-

vner hos Løiten og Stange og Romedal. Åtte 
av våre deltok. Beste resultat kom med 
Helge Norbergs 3. plass i kl. 3-5 i Løiten.

Uke 3
4-5 av våre tok turen til midtukeste-

vnene til Skiptvet og Eidsberg. Nils Thomas 
Valand vant kl. 3-5 i Eidsberg og ble nr. 
2 i Skiptvet. Anders Madsen vant kl. 2 i 
Eidsberg.

Uke 4
Arne Grøtting tok turen til tre stevner i 

Telemark. Turen betalte seg med fantastiske 
350p i Sannidal og seier i V55. På Facebook 
skrev Arne følgende etter diverse gratulas-
joner: «Takk for det. Det har tatt meg 12 
år å klare 35 blinker på et innestevne. Men 
det var veldig stas når det først skjedde.» 
Bjarne Muri skjøt to stevner i Nordfjord og 
var kun en innertier fra pallen i Hornindal 
og Markane.

Uke 5
I denne uken var det midtukestevner 

hos Aas og Spydeberg, samt Ungdomstref-
fen hos Moss og Våler. 5-7 av våre skjøt 
midtukestevnene. Arne Grøtting vant V55 
i Aas. Bjarne Muri ble nr. 2 i kl. 3-5 i 
Spydeberg. 

Uke 6
Stevnetilbudet tynnes ut og vi hadde 

deltagere på kun ett stevne. Fem av våre 
tok turen til midtukestevnet til Råde. Nils 
Thomas Valand blir nr. 2 i kl. 3-5 med 248p.

Uke 9
Etter noen ukers opphold var det igjen 

ett stevne i nærområdet. Sondre Ravanger 
var vår eneste deltager på stevnet til Ullen-
saker og han vant kl. EJ.

Uke 11
Innendørssesongen avsluttes med et 

midtukestevne i Sarpsborg. Arne Grøtting er 
vår eneste deltager og han ble nr. 3 i V55.

Arne Grøtting har tatt syv seire i V55 og toppet 
det hele med 350p i Sannidal.
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Av Sverre Brovoll

I de siste årene har vi vært med å prege 
resultatlistene på de åpne stevnene, men 
vi har manglet topplasseringer i de store 
mesterskapene. Nils Thomas Valand snudde 
dette bildet med en fantastisk mester-
skapssesong. Han startet med å vinne Sam-
lagsstevnet og Klubbmesterskapet, fulgte så 
opp med å bli nummer to på Viken II, hvor 
han fikk følge av Kurt Eirik Bekkevold på 
siste pallplass, før han satt kronen på verket 
med en fantastisk andreplass på ØM. 

Det er mange år siden vi sist hadde 
en på pallen på ØM, så dette var etter-
lengtet. Vinneren ble ØM-lagkompis Tobias 
Lillekvelland fra Norstrand, sammen utklas-
set de resten av felteliten på Østlandet - det 
sier sitt om prestasjonen. Da også Kurt Eirik 
Bekkevold, Gunstein Lauvrak (Norstrand) 
og Tore Johansen leverte gode runder, vant 
Oslo lagskytingen med sjeldent god margin 
til neste lag. 

For resten av laget har resultatene vari-
ert en del. Det har likevel blitt fire medaljer 
på åpne stevner vunnet av Nils Thomas, 
Kurt Eirik Bekkevold, Lars Bugge og 
Stein Heggen (V55). Nå er det i skrivende 

stund fortsatt noen stevner igjen i sesongen, 
blant annet skal en liten gjeng fra Østre på 
Påskrally i Nord-Sverige, så det er fortsatt 
muligheter for flere gode resultater. Uansett 
hvordan resten av sesongen går, så har dette 
vært en meget bra sesong for oss, den beste 
på flere år.

Vi må dessverre registrere at det blir 
færre Østreskyttere som er med på feltskyt-
ing. Jeg vil derfor rette en stor takk til Kurt 
Erik Bekkevold, som tar tak i dette ved å 
rekruttere våre ungdomsskyttere gjennom 
feltsamling og fadderordning på Østlandsk 
Feltrally (ØFR). Kurt la i tillegg ned stor 
innsats som stevneleder for ØFR. Her vil 
jeg også rette en stor takk til resten av laget 
som velvillig stiller opp og bidrar i et arbe-
idskrevende arrangement. 

Når deltagelsen på feltskyting er fall-
ende, er det hyggelig å se at vi i de to siste 
årene har vært representert på NM i skifelt. I 
år imponerte Bjarne Muri og Helge Norberg 
med å skyte fullt hus, 30 treff, på normaldis-
tansen. De må ha hatt dårlige ski, for farten i 
sporet stod ikke helt i stil med skytingen. 

Arne Grøtting er standplassleder for “Kongelaget” i klubbmesterskap for grovfelt.
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Damenes pokal
Seks skyttere møtte opp på Sørum for å 

konkurrere om Damenes pokal. Tre skyttere 
hadde to aksjer og alle deltok denne lørda-
gen i februar. Disse var Tore Johansen, Lars 
Bugge og Kurt Eirik Bekkevold.

Lavt skydekke med tilhørende dårlig 
sikt, samt et noe stramt opplegg, gjorde at 
det ble sjeldent dårlige resultater. Vi kan 
ikke huske sist vinnerresultatet var så lavt 
som 26 treff. 

Det var nevnte Kurt som sto bak dette 
resultatet og han tok dermed sin tredje aksje 
i pokalen og vant den til odel og eie. Lars 
skjøt etter Kurt og var lenge med i kampen, 
men det berømmelige Vikingskipet på det 
siste holdet ble avgjørende. Lars fikk to treff 
færre enn Kurt på dette holdet og måtte ta til 
takke med 3. plass. Bjarne Muri, sum sur-
ret seg helt vekk på det første holdet, med 
skudd i feil skive, skjøt fullt på de fire andre 
holdene og la beslag på 2. plassen. Oppleg-
get var som følger:

 
Hold 1:  1/4   400m  ligg  60 sek 
Hold 2:  B65   540m  ligg  50 sek-
Hold 3:  1/8   250m  kne  60 sek 
Hold 4:  1/6   290m  kne  60 sek 
Hold 5:  Vikingskip 150m  ligg  40 sek
1. Kurt Eirik Bekkevold ............26/12 
2. Bjarne Muri .........................25/11
3. Lars Bugge .........................25/8
4. Nils Thomas Valand ............23/13
5. Arne Ånneland ....................23/2
6. Tore Johansen ....................21/5

Styrets krus
Syv skyttere møtte opp til skytingen om 

Styrets krus. Arne Grøtting var feltarkitekt 
for dagen og hadde komponert følgende 
løype:
Hold 1: 30x10 150m ligg 60 sek. 
Hold 2:  1/8 250m kne 60 sek. 
Hold 3:  Småen 300m ligg 60 sek. 

Hold 4:  1/4 350m kne 75 sek. 
Hold 5:  B45 400m ligg 60 sek.

Skytetidene var noe romsligere enn 
normalt, men det var fordi utgangsstillin-
gen var stående bak standplass på alle hold. 
Skytterne ble fordelt på to lag. Etter første 
lag var Arne Ånneland en noe overraskende 
leder. Han skjøt en av sine beste runder på 
lenge og det var kun ett dårlig avtrekk på 
siste liggende hold, som skilte han fra sin 
første feltrunde med 30 treff. I det siste laget 
skjøt de største favorittene, Nils Thomas 
og Sverre. Sverre hadde ikke dagen, men 
Nils Thomas viste klasse med å skyte 30 
treff med hele 20 innertreff. Styrets krus 
var nyoppsatt i fjor og Nils Thomas tok sin 
første aksje.
 
1. Nils Thomas Valand ............30/20
2. Arne Ånneland ....................29/18
3. Stein Heggen ......................28/14
4. Tore Johansen ....................27/14
5. Arne Grøtting ......................26/16
6. Sverre Brovoll .....................26/13
7. Eirik Kristiansen ..................23/7

Kurt Eirik Bekkevold vant Damenes pokal.
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Klubbmesterskap	grovfelt
Ti skyttere skjøt om klubbmesterskapet 

i grovfelt på Sørum. Selv om arrangementet 
ble unnagjort i rekordtempo, da vi klarte 
oss med to lag, skulle vi ønske oss flere 
deltakere. Strålende forhold og god skyt-
ing førte til mange treff på følgende løype 
innledningsvis:

Hold 1: C20 200m ligg 50 sek. 
Hold 2: 1/8 250m kne 60 sek. 
Hold 3: 1/4 350m ligg 50 sek. 
Hold 4: 1/4V 400m kne 60 sek.
Hold 5: B65 540m ligg 50 sek.

Kun Nils Thomas klarte å skyte fullt 
hus, men 80% av skytterne hadde 27 treff 
eller bedre. Med seirer på 30-skudden sikret 
Nils Thomas seg napp i Krag Long Rifle-
pokalen.

Hovedskyting 
1. Nils Thomas Valand ...................30/17 
2. Stein Heggen .............................29/19 
3. Lars Bugge ................................29/16 
4. Sverre Brovoll ............................29/14 
5. Kurt Eirik Bekkevold ..................29/11 

6. Arne Grøtting .............................28/17 
7. Arne Ånneland ...........................29/13 
8. Tore Johansen ...........................27/13 
9. Eirik Kristiansen .........................25/14 
10. Henrik Oppen ...........................27/7

Nils Thomas gjorde heller ingen feil i 
finalen og la inn 12/6. Som eneste med fullt, 
sikret den ferske Samlagsmesteren seg også 
årets Klubbmestertittel. Sverre Brovoll og 
Kurt Eirik Bekkevold skjøt også 12 treff i 
finalen. De klatret til henholdsvis andre- og 
tredjeplass.

Hold 1: 1/6 290m kne 45 sek 
Hold 2: Småen 350m ligg 40 sek.

Mesterskap
1. Nils Thomas Valand ............. 30 12/6 42/6 
2. Sverre Brovoll ...................... 29 12/8 41/8 
3. Kurt Eirk Bekkevold ............. 29 12/7 41/7 
4. Stein Heggen ....................... 29 11/7 40/7 
5.Lars Bugge ........................... 29 11/3 40/3 
6. Tore Johansen ..................... 27 11/6 38/6 
7.Arne Grøtting ........................ 28 10/2 38/2 
8. Arne Ånneland ..................... 28 6/3 34/6

Medaljevinnerne i KM grovfelt. F.v nr. 3 Kurt Eirik Bekkevold, klubbmester Nils Thomas Valand og nr. 
2 Sverre Brovoll.
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Samlagsstevnet	grovfelt,	Spydeberg
Oppslutningen om samlagsstevnet i 

grovfelt må kunne beskrives som dårlig. 
Det stilte kun 16 skyttere, fordelt på 11 fra 
oss og 5 fra Nordstrand. Vi kan være glade 
for at mesterskapet var lagt inn i Follo sitt 
mesterskap, og takker for gjestfriheten. Da 
var det i ihvertfall mulig å få en god mester-
skapsfølelse. Spydeberg skytterlag hadde 
forøvrig lagt opp til et meget godt opplegg, 
med en fin runde i nytt terreng. Opplegget 
var ikke vanskelig på papiret, men en til 
tider kraftig vind gjorde det såpass utfor-
drende at ingen klarte å skyte fullt.

Finalegrensen ble 27 treff og kl. 3-5-
finalen besto av ni skyttere. Stein Heggen 
hadde skive 1 som den beste innledningsvis 
med 29/13. Tobias Lillekvelland (Nord-
strand) og Tore Johansen hadde også 29 

treff. På 28 treff kom Nils Thomas Valand, 
Gunstein Lauvrak (Nordstrand) og Bjarne 
Muri, mens Sverre Brovoll, Lars Bugge og 
Eirik Kristiansen hadde 27 treff.

Finaleholdene var med ukjente 
avstander, korte skytetider og endel vind, 
ganske krevende. Nils Thomas viste seg 
som den klart beste i finalen og vant. Han 
var suveren og den eneste som skjøt 12 treff. 
Videre var Gunstein den eneste med 11 treff 
og tok 2. plassen. Den siste pallplassen ble 
delt mellom Stein og Tobias. Begge skjøt 
9/2 og endte på 38/2. Tore og Sverre kom på 
de neste plassene med 37 treff.

Finaleopplegget var forøvrig følgende: 
Hold 1: Sirkel - kne - ca. 320m - 45 sek.
Hold 2: 13/40H - ligg  - ca. 230m - 35 sek.

Nils Thomas Valand ble samlagsmester i kl. 3-5 etter en feilfri finale.
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Siden Stein valgte å skyte i kl. 5 ble 
oppgjøret om V55-tittelen en duell mel-
lom Arne Grøtting og Arne Ånneland. Arne 
G. hadde overtaket med 27 treff mot Arne 
Å. sine 26 treff. Arne Å. avgjorde i praksis 
duellen med å skyte fem treff på kneholdet, 
mens Arne G. fikk null.

Det deles ut klassemedaljer i SM og 
den eneste klassen med deltagere utover kl. 
5 og V55, var kl. 4. Eirik vant den medaljen 
med god margin.

I lagskytingen er det fire forhåndsut-
tatte skyttere som teller. Vårt lag besto av 
Kurt, Lars, Nils Thomas og Stein. De hadde 
tilsammen 107 treff og vant klart.

Mesterskap
Kl. 3-5 
 1. Nils Thomas Valand  .... 40/5 Gylt med. 
 3. Stein Heggen  .............. 38/2 Sølv med. 
 5. Tore Johansen  ............ 37/2    
 6. Sverre Brovoll  ............. 37/0    
 7. Eirik Kristiansen  .......... 36/3    
 8. Lars Bugge  ................. 35/1    
 9. Bjarne Muri  ................. 33/1   
V55 1. Arne Ånneland  ............ 33/2 Sølv med. 
 2. Arne Grøtting  .............. 30/0   

Hovedskyting
Kl. 5 1. Stein Heggen  ..................29/13  
 3. Tore Johansen  ................29/11  

 4. Nils Thomas Valand  ........28/24  
 6. Bjarne Muri  .....................28/12  
 7. Sverre Brovoll ..................27/18  
 8. Lars Bugge  .....................27/16  
 9. Henrik Oppen  ..................25/13  
 11. Kurt Eirik Bekkevold  ......23/11 
Kl. 4 1. Eirik Kristiansen  ..............27/8  Kl. med
V55 1. Arne Grøtting  ..................27/10 
 2. Arne Ånneland  ................26/7 
 
Lagskyting	grovfelt
1. Oslo Østre ...............................  107/64 
Stein Heggen, Nils Thomas Valand, Lars Bugge 
og Kurt Eirik Bekkevold

Arne Ånneland avgjorde V55-duellen med Arne Grøtting med god kneskyting i finalen.



Østre Posten 1-1728

Samlagsstevnet	finfelt,	Løvenskiold
Samlagsstevnet i finfelt ble arrangert på 

Løvenskioldbanen. 20 skyttere samlet seg til 
dyst, hvorav 11 fra oss.

I kl. R fikk vi oppleve kjempeskyting 
av Jonas Ingebo og Simen Sanne. Begge 
presterte ny pers. Jonas skjøt sågar fullt for 
aller første gang og stakk av med seieren. 
Simen Sanne var nesten like god og tapte 
kun ett treff på 30-skudden. Meget bra av 
begge.

I kl. ER hadde vi med Hans Robert 
Garder og Odin Skagmo. De måtte se at de 
to andre i klassen tok de to første plassene. 
Hans Robert sikret seg den tredje medaljen 
og slo Odin med ett treff.

I kl. J hadde vi flere som kunne kjempe 
om seieren. Stian S. Klyve tok ledelsen etter 
30-skudden med 29 treff. Han holdt unna i 
finalen og vant med ett treff ned til Emma 
Trapper Pedersen. Emma hadde 27 treff inn-
ledningsvis og tok 2. plassen med 12 treff i 
finalen. Inga Kvam var kun ett innertreff bak 
Emma og ble nr. 3. Tobias Mortensen Torbal 
lå godt an med 28 treff på 30-skudden, men 
i finalen ble det kun to treff.

Oddbjørn Nyhagen, Øivind Mørk og 
Nils Hovde deltok i V73. De endte på plass-
ene 2., 3. og 4. Oddbjørn skjøt fullt og var to 
innertreff fra seieren.

Mesterskap
R 1. Jonas Ingebo  ............... 42/6 Nammo 
 2. Simen Sanne  ............... 41/3 Ungd. med.
.ER 3. Hans Robert Gaarder  .. 29/2 Ungd. med. 
 4. Odin Skagmo ............... 28/3 
J 1. Stian Stafsberg Klyve  .. 40/6 Nammo 
 2. Emma Tr. Pedersen ..... 39/7 Ungd. med. 
 3. Inga Kvam  ................... 39/6 Ungd. med. 
 5. Tobias M. Torbal  .......... 30/1
V73 2. Oddbjørn Nyhagen  ...... 42/6  
 3. Øivind Mørk  ................. 40/9  
 4. Nils Hovde  ................... 40/4 

Hovedskyting
R 1. Jonas Ingebo  ....................... 30/18  
 2. Simen Sanne  ....................... 29/9
ER 3. Hans Robert Gaarder  .......... 23/8 
 4. Odin Skagmo  ....................... 19/3
J 1. Stian Stafsberg Klyve  .......... 29/16  
 2. Inga Kvam  ........................... 28/14  
 3. Tobias Mortensen Torbal  ..... 28/10 
 4. Emma Trapper Pedersen  .... 27/8
V73 1. Oddbjørn Nyhagen  .............. 30/22  
 3. Øivind Mørk  ......................... 29/26  
 4. Nils Hovde  ........................... 29/15 

Medaljevinnerne i ungdomsklassene. Rad 1 fra venstre: Lars Johannes Olsen (Skarpskytten), Christian 
Aas (Østre Bærum). Rad 2 fra venstre: Jonas Ingebo, Inga Kvam, Stian Stafsberg Klyve, Emma Trapper 
Pedersen, Erle N. Engen (Østre Bærum), Hans Robert Gaarder, Simen Sanne.
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Viken	II	felt,	Nannestad
Årets Viken II ble arrangert i Nannestad. 

Arrangementet var godt og det ble passende 
krevende slik et Viken II-mesterskap bør 
være. Vi stilte med 21 deltagere, fordelt med 
12 på grovfelten og 9 på finfelten.  Det var 
to færre enn i fjor.

Laginnsatsen på grovfelten var meget 
bra. Finalegrensen gikk på 28 treff og fire 
av våre kvalifiserte seg for denne. Kurt Eirik 
Bekkevold gjorde det best og var en av åtte 
med 30 treff. 11 skyttere skjøt 29 treff og 
Nils Thomas Valand var blant disse. På 28 
treff fant vi Lars Bugge og Sverre Brovoll.

Finaleopplegget var slik (ukjente avst.): 
Hold 1: 13/40H,  ca. 240m, kne, 40 sek. 
Hold 2: 1/4 “opp-ned”, 395m, ligg, 35 sek.

Kurt imponerte med 6/5 på kneholdet 
og ledet etter anvisning av dette. Nils 
Thomas skjøt også seks treff og var godt 
med i tetkampen. Nils Thomas fulgte videre 
opp med fem treff på liggende og ledet da 
alle med 29 treff hadde fått anvist. 

Kurt var en av de første med 30 treff 
som fikk anvist. Det viste seg at han hadde 
bedømt avstanden for kort og det ble bare 
tre treff. Dermed gikk han inn på 2. plass. 

Våre tre skyttere som kom inn blant de ti beste i grovfeltmesterskapet. F.v Sverre Brovoll (nr. 10), Nils 
Thomas Valand (nr. 2) og Kurt Eirik Bekkevoild (nr. 3).
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Lars Bugge var vår fjedre vinner av stjerne. Emma Trapper Pedersen skjøt seg til finale i kl. J 
og ble nr. 10.

Flere av de andre med 30 treff hadde 
skutt seg bort på kneholdet og Nils Thomas 
og Kurt holdt de to første plassene helt frem 
til Simon K. Clausen (Høland/Bjørkelangen) 
fikk anvist fra skive 1. Han måtte ha 5/1 for 
å vinne, men klasket like godt inn 6/2. 

Dermed ble det 2. plass på Nils Thomas, 
som også ble nr. 2 i fjor. Kurt tok 3. plassen. 
Laginnsatsen ble enda bedre da Sverre skjøt 
ni treff i finalen og avanserte til 10. plass. 
Lars Bugge skjøt åtte treff og avanserte til 
16. plass. 

Vi har ikke vært helt fornøyd med re-
sultatene i de åpne stevnene denne sesongen, 
men det ble rettet opp med den meget gode 
laginnsatsen her. Vi hadde også håp om å 
kjempe om seieren i lagskytingen, men der 
ble det 5. plass. Det var to treff og endel 
inntreff opp til vinneren.

Arne Grøtting kvalifiserte seg til V55-
finalen med 26 treff. De syv beste hadde 27 
eller 26 treff, så mye kunne skje. Det ble 
tilsvarende tett etter at finaleskytingen var 
gjennomført, da de fleste skjøt åtte eller ni 

treff. Arne var en av de som skjøt åtte treff 
og endte på 5. plass.

På finfelten hadde vi to skyttere i kl. R 
og fem i kl. J. Våre ungdommer har ikke 
vært så ivrige i felten i vinter, så forventnin-
gene var ikke høye. Emma Trapper Pedersen 
gjorde det best med å skyte 28 treff i kl. J og 
kvalifiserte seg for finalen. I finalen ble det 
ni treff og 10. plass.

Jonas Ingebo og Amalie Mortensen 
Torbal deltok i kl. R. Jonas skjøt 21 treff og 
ble nr. 15, mens det ble 15 treff og 25. plass 
på Amalie.

Øivind Mørk og Nils Hovde deltok i 
V73. Nils gjorde det med 13. plass og 27 
treff. Øivind ble nr. 15 med 26 treff.

I sum tok våre skyttere seks finale-
plasser, fire stjerner og fem begre. Antall 
medaljer/stjerner ble likt som for fjoråret, 
men da tok vi 14 finaleplasser og 11 begre.

Slikt sett gjorde vi det noe dårligere 
enn i fjor, men med to på pallen i grovfelt-
mesterskapet må vi si at det var et meget 
godt mesterskap for oss.
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Mesterskap
Kl. 3-5 
2. Nils Thomas Valand ......................40/3 Stjerne 
3. Kurt Eirik Bekkevold .....................39/5 Stjerne 
10. Sverre Brovoll .............................37/3 Stjerne 
16. Lars Bugge .................................36/3 Stjerne
V55 5. Arne Grøtting ........................34/1
J 10. Emma Trapper Pedersen ...37/3

Hovedskyting
Kl. 5 6. Kurt Eirik Bekkevold .......30/18 Beger 
 13. Nils Thomas Valand ......29/15 Beger 
 16. Lars Bugge ...................28/19 Beger 
 23. Sverre Brovoll ...............28/13  
 35. Henrik Oppen ...............27/05  
 39. Stein Heggen ................26/10  
 42. Bjarne Muri ...................24/12  
 43. Tore Johansen ..............24/10  
 49. Helge Norberg ..............23/11 
Kl. 4 21. Eirik Kristiansen ............24/06
V55 4. Arne Grøtting ..................26/14 Beger 
 9. Arne Ånneland ................24/13 
R 15. Jonas Ingebo ................21/11 
 25. Amalie M. Torbal ...........15/03
J 14. Emma Tr. Pedersen ......28/13 Beger 
 25. Stian Stafsberg Klyve ...26/14  

 37. Tobias M. Torbal ...........22/13  
 40. Inga Kvam ....................19/13  
 42. Jonas Hofslund .............18/05 
V73 13. Nils Hovde ....................27/13 
 15. Øivind Mørk ..................26/12

Lag	grovfelt		5. Oslo Østre ......113/62 
Kurt Eirik Bekkevold, Nils Thomas Valand, Lars 
Bugge og Stein Heggen.

Lag ungdom  14. Oslo Østre 76/40 
Emma Trapper Pedersen, Stian Stafsberg Klyve 
og Tobias Mortensen Torbal.

Samlagsskyting	grovfelt		 
2. Oslo  .............. 275/139  (7 av 10 fra Østre) 
Kurt Eirik Bekkevold, Nils Thomas Valand, Lars 
Bugge, Sverre Brovoll, Stein Heggen, Tore 
Johansen og Eirik Kristiansen.

Samlagsskyting ungdom   
5. Oslo ............... 128/61  (6 av 6 fra Østre) 
Emma Trapper Pedersen, Stian Stafsberg Klyve, 
Tobias Mortensen Torbal, Jonas Hofslund, Inga 
Kvam og Amalie Mortensen Torbal.

Oslo stilte ikke lag i samlagsskytingen for 
veteran.

Våre finaleskyttere stilt opp før grovfeltfinalen. F.v Lars Bugge, Kurt Eirik Bekkevold, Nils Thomas 
Valand og Sverre Brovoll.
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Drammen var årets arrangør og de 
hadde lagt stevnet til Hurumlandet. I slikt 
mesterskap er feltløypa er det viktigste og 
den var flott satt opp med god variasjon. Det 
var fine standplasser og skivene har godt 
synlig. Det spilte ingen rolle hvor i laget en 
skjøt. Når organiseringen og gjennomførin-
gen av stevnet var av samme klasse ble det 
et meget godt stevne.

Hvert samlag stiller med åtte skyttere. 
Vi hadde med hele seks skyttere i trop-
pen til Oslo. De var Nils Thomas Valand, 
Kurt Eirik Bekkevold, Lars Bugge, Sverre 
Brovoll, Stein Heggen og Tore Johansen. 
De andre to var Nordstrandskytterne Tobias 
Lillekvelland og Gunstein Lauvrak.

Det ble et minneverdig stevne for Oslos 
skyttere. Etter en noe moderat innsats i fjor, 
slo Oslo sterkt tilbake og dominerte stevnet.

Nils Thomas var best i uttaket og skjøt 
i første lag. Samlagene plasserer som regel 
sin antatt beste skytter i det første laget. Nils 
Thomas satte standarden med å skyte 40 
treff og han var den beste i første lag. Spe-
sielt imponerte han med seks treff på hold 
4. Han var den eneste med seks treff på det 
holdet. Holdet var det klart vanskeligste og 
et dobbelthold på kne med 60 sek. skytetid. 
Første figur, S25H var nesten 100m over 
maks. Den andre, B100 lå på 600m og det 
var en vind hvor en måtte skru 12-15 knepp 
i siden.

Østlandsmesterskap	-	grovfelt

Nils Thomas Valand (t.h) sammen med de to andre medaljevinnerne. T.v Odd I. P. Lang-Ree (Elverum) 
og i midten Tobias Lillekvelland (Nordstrand)
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Oslo plasseringer:
(N) – Nordstrand  ........................... H1 .. H2a 2b ....H3 ...H4a . 4b ....H5a .5b ... H6 .. H7 ..... Sum  
1. Tobias Lillekvelland (N) .............. 6/1 .. 3/2 .. 3/2 ...6/2 ..2/1 .. 3/0 ...3/1 ...3/3 .. 6/5 .. 6/4 ..... 41/21 
2. Nils Thomas Valand ................... 6/0 .. 3/3 .. 3/1 ...6/4 ..3/2 .. 3/1 ...2/1 ...3/0 .. 6/1 .. 5/0 ..... 40/13 
11. Kurt Eirik Bekkvold ................... 4/0 .. 3/2 .. 3/2 ...6/1 ..3/2 .. 1/0 ...2/0 ...2/0 .. 6/5 .. 6/3 ..... 36/15 
15. Gunstein Lauvrak (N) ............... 4/1 .. 3/3 .. 3/0 ...6/1 ..1/0 .. 2/0 ...3/0 ...3/0 .. 6/1 .. 5/0 ..... 36/6 
41. Tore Johansen ......................... 6/3 .. 3/3 .. 3/1 ...6/2 ..1/1 .. 0/0 ...2/1 ...3/2 .. 5/1 .. 2/0 ..... 31/14 
54. Sverre Brovoll .......................... 1/0 .. 2/2 .. 3/1 ...6/1 ..0/0 .. 0/0 ...3/1 ...3/1 .. 6/3 .. 6/1 ..... 30/10 
65. Lars Bugge .............................. 5/3 .. 3/3 .. 3/1 ...0/0 ..1/1 .. 1/0 ...3/1 ...3/1 .. 5/3 .. 4/1 ..... 28/14 
70. Stein Heggen ........................... 5/1 .. 3/1 .. 3/0 ...5/0 ..0/0 .. 0/0 ...1/0 ...1/0 .. 5/2 .. 5/3 ..... 28/7
Samlagsskyting			1. Oslo ......177/64  
T .Lillekvelland (N), Nils Thomas Valand, Kurt Eirik Bekkevold , G. Lauvrak (N) og Tore Johansen.

Ledelsen til Nils Thomas holdt seg til 
Tobias Lillekvelland kom inn. Han hadde 
fem treff på hold 4, men det var det han 
tapte og Tobias tok ledelsen. Det viste seg 
at Tobias og Nils Thomas skilte seg ut. De 
neste skyterne kom først på 38 treff. 

Dermed ble det 2. plass på Nils Thomas, 
som har hatt en flott feltsesong. Som kjent 
tok han også 2. plass i Viken II-felt og 
han må nevnes når årets beste feltskyttere 
diskuteres. 

Østlandsmesterskapet startet i 1982 og 
det er kun to Østreskyttere som tidligere har 
medalje fra mesterskapet. Finn Amundsen 
vant i 1983 og så har vi Stein Heggen, som 
har hele medaljerekken med 1., 2. og 3. 
plass. Seieren kom i 1996.

Det var flere gode Oslo prestasjoner. 
Kurt Eirik ble best rangert av de med 36 
treff og endte på 11. plass. Gunstein Lau-
vrak skjøt også 36 treff og ble nr. 15. Med 
fire blant de 15 beste var grunnlaget lagt for 
en klar Oslo seier i samlagsskytingen. 

Det ble ganske jevnt mellom våre fire 
siste skyttere. Tore åpnet stevnet godt og 
fikk de nødvendige treffene til at han ble Os-
los femte beste skytter og tellende på laget. 
Det ble 31 treff på Tore. Sverre endte på 30 
treff, mens det ble 28 treff på Lars og Stein. 

Det deles ut et vandretrofe til vinneren 
og gjeldende pokal ble satt opp i 2008. 
Dette ble Oslos tredje aksje i pokalen. Aker-
shus har også tre aksjer. 

Opplegg 
Hold 1 ....Ligg .....45 sek .. Småen ... 345m 
Hold 2a ...Ligg .....50 sek .. 30/10 ..... 140m 
Hold 2b ..   - .........- ........... 1/10 ....... 198m 
Hold 3 ....Kne......45 sek .. C25 ....... 210m 
Hold 4a ...Kne......60 sek .. S25V ..... 419m 
Hold 4b ..  - ..........- ........... B100 ..... 605m 
Hold 5a ...Ligg .....45 sek .. 1/8 ......... 245m 
Hold 5b .. - ...........- ........... Sirkel .... 270m 
Hold 6 ....Ligg .....35 sek .. Mini 1/4 124m 
Hold 7 ....Kne......40 sek .. 1/3 ......... 407m

Stein Heggen er vårt mest meriterte i Østlands-
mesterskapet med en seier og to andre medalje-
plasseringer. Han var med i Oslos tropp.
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Østlandsmesterskap	-	finfelt
Østlandsmesterskapet i finfelt ble 

arrangert av Tangen. Oslos tropp var på ni 
skyttere og alle klassene var representert.

Vi hadde med syv skyttere. I kl. R skjøt 
Amalie M. Torbal en av sine aller beste fel-
trunder og hun endte på meget gode 40/14. 
Det ga 5. plass og hun var kun ett treff fra 
pallen. Jonas Ingebo hadde en uheldig start 
med 0 treff på første hold. Likevel endte 
han med 36 treff. Han skjøt altså fullt på 
resterende holdene. Vetle Skagmo hadde to 
hold med tilsammen ett treff. Det ødela for 
et godt resultat. 

Odin Skagmo skjøt i kl. ER og han 
endte med 28 treff. Også han hadde et par 
hold som ødela for et godt resultat.

I kl. J skjøt Tobias Mortensen Torbal 
36 treff. De fleste tapene kom på kne. Inga 
Kvam skjøt 34 treff. Som Jonas hadde hun 
et ulykksalig første hold med 0 treff.

Det var mye god skyting å lese av 
resultatene. Alle viste at de har et godt 
grunnlag for videre utvikling.

I V73 hadde vi med Oddbjørn Nyhagen. 
Det ble tap over hele linja og 34 treff. Odd-
bjørn har ikke fått skutt mye felt i vinter og 
vi antar at han var godt fornøyd med å være 
med på turen og følge ungdommene

Oslos plasseringer: 
R 5. Amalie Mortensen Torbal ......... 40/14 
 14. Jonas Ingebo ......................... 36/16 
 28. Vetle Skagmo ........................ 28/2
ER 36. Odin Skagmo......................... 28/5 
 40. Erle Engen (Østre Bærum).... 17/9
J 13. Tobias Mortensen Torbal ....... 36/21 
 35. Inga Kvam ............................. 34/22
V73 127. B. Oftedal (Østre Bærum) ... 39/18
V73 29. Oddbjørn Nyhagen ................ 34/15
Samlagsskyting   14. Oslo ....174/74  
Amalie Mortensen Torbal, B. Oftedal, Tobias 
Mortensen Torbal, Jonas Ingebo og Odin Sk-
agmo.

Jonas Ingebo inponerte med feilfri skyting etter 0 
treff på førte hold.

Amalie Mortensen Torbal tok en flott 5. plass i kl. 
R med 40 treff.
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Østlandsk	feltrally
Etter et opphold i fjor grunnet Oslos 

Viken II feltarrangement, ble Østlandsk fel-
trally igjen arrangert i år. Primus motor for 
stevnet, Kurt Eirik Bekkevold, hadde fått på 
plass nye samarbeidspartnere i Sørum skyt-
terlag, samt Oslo & Akershus langholdsk-
lubb. Over flere år har Kurt fått god kontakt 
med gårdeiere i Ullensaker og stevnet ble 
arrangert i dette området med avslutning på 
Sørum skytterlags bane. Det ble noen ekstra 
runder i dialog med politiet pga. en nabo 
som ikke var spesielt samarbeidsvillig, men 
med velvillige grunneiere forløp det hele 
fint til slutt og stevnet ble vel gjennomført.

Deltagelsen ble på 94 skyttere, noe som 
er rekord for stevnet. Med unntak av to hold 
(Hold 5 og den ene figuren på hold 6) var 
alle hold ukjente. Det var lov å bruke kik-
kert i forbindelse med anvisning og treffene 

ble markert av anviserne.
Det var en fin skytedag med lite vind. 

Det siste skal vi være spesielt glade for 
denne søndagen! Det må innrømmes at 
opplegget nok ble i overkant stramt, med 
lange avstander. Hovedforklaringen var at 
de tre arrangørene, hver med ansvar for to 
hold hver, alle tok i litt ved utplassering av 
figurene. I ettertid ser vi at dette i sum ble 
noe tøft.  

Det var Pål Øyvind Ørmen, Råde som 
taklet opplegget best og vant med 31 treff. 
Fire skyttere hadde 30 treff og tilfeldigvis 
endte tre av dem på 30/14. Kurt Eirik var 
en disse og han ble best rangert og tok 2. 
plassen, med Geir Atle Metveit (Imenes) og 
Morten Eken (Søndre Modum) på de neste 
plassene. Lars Rasmus Sandvik (Nord-
strand) ble nr. 5 med 30/13. Nils Thomas 

Kurt Eirik Bekkevold hadde samlet inn en et flott premiebord og han ble også nr. 2 i stevnet.
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Valand ble nr. 6 med 29 treff og Sverre 
Brovoll nr. 17 med 25 treff. Arne Ånneland 
deltok i V55, men han fikk problemer med 
siktet og måtte bryte etter tre hold.

Vi hadde med 11 skyttere og meget 
gledelig så var fire fra ungdomsklassene. 
De hadde ikke skutt grovfelt før og det var 
sporty at de tok utfordringen og ble med. 
Som nevnt var det et tøft opplegg, så tref-
fene ble færre enn det de ellers er vant med. 

Odin Skagmo skjøt i ER og endte på 
2. plass med 14/5. Det var spesielt hold 5 
som ødela. Det holdet hadde flere ekstra 
momenter og Odin kom i trøbbel og fikk 
ikke skutt. 

Inga Kvam vant kl. J med 13/6 og 
det gjorde hun etter en sterk avslutning, 
etter en noe treg start. Det ble tvil om hvor 
nullpunktet var og det endte med en runde 
feil og null treff på hold 1. De neste holdene 
ga noen treff, før det ble null treff på hold 
4, som nok var det vanskeligste. På hold 5 
fikk hun ut fire skudd og traff på alle, før 

hun avsluttet med fem treff på det siste 
holdet. Imponerende skyting av en ungjente 
som ikke hadde et eneste feltstevne – ikke 
engang et finfeltstevne – på CV’en før dette.  

Jonas Hofslund skjøt også i juniorklas-
sen. Han begynte bra og var best i klassen 
på de fire første holdene, men så ble det 
dessverre null på de to siste. Han ble nr. 3 
med 10/2. Sondre Ravnanger deltok i kl. EJ 
og ble nr. 2 med 16/3. Dette viste at oppleg-
get nok var litt for tøft for ungdomsskyt-
terne, men de fikk prøvd seg skikkelig. Mer 
erfarne skyttervenner fikk fortalt dem at de 
fleste andre feltstevner er mye enklere.

Det ovennevnte hold 5 telte også som 
en “særskyting”. Figuren var femdelt og 
Skytterlinken stilte med egen premie til den 
som hadde flest poeng. Opplegget var at 
skytterne la frem et magasin og seks løse 
skudd, for deretter å stille seg opp 30m bak 
standplass. På ild kunne de gå – eller løpe 

– frem for å lade og skyte. Skytingen ble 
vunnet av Hege Jødahl (Blaker) som var den 

Inga Kvam var en av ungdommene som deltok og 
hun vant kl. J Sondre Ravnanger ble nr. 2 i kl. EJ.
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eneste som satte alle skuddene i midten og 
oppnådde 30p. Nils Thomas Valand ble vår 
beste på 6. plass med 26p.

I lagskytingen var det tomannslag og 
Råde vant den klart med 59 treff. Et av våre 
lag, bestående av Sverre og Nils Thomas, 
kom nærmest med 54 treff. 

Opplegg
Stevnet hadde bare ukjente hold og 

opplegget var som følger: 
Hold 1 1/4V Ligg 50 sek 435m 
Hold 2 B100 Ligg 50 sek 637m 
Hold 3  1/3   Kne 60 sek 389m 
Hold 4 L3 Ligg 40 sek 574m 
Hold 5 S25H Ligg 90 sek 200m 
Hold 6 TønneH  Kne 60 sek 540m 
 1/6 Ligg 60 sek 290m
Hold 5: start 30m bak standplass, løse pa-
troner på syandplass. Fremrykk på ild.
Hold 6: Dobbelthold med tre skudd i hver 
skive.

Mesterskap
2. Kurt Eirik Bekkevold ...........30/14 Sølv’’
7. Nils Thomas Valand ............29/14 
20. Sverre Brovoll ...................25/13 

Kl. 5 2. Kurt Eirik Bekkevold .......30/14 
 6. Nils Thomas Valand ........29/14 
 17. Sverre Brovoll ...............25/13  
 25. Henrik Oppen ...............19/9  
 26. Lars Bugge ...................19/8  
 30. Tore Johansen ..............17/8 
Kl. 4 6. Eirik Kristiansen ..............20/8
V55 8. Arne Ånneland ................5/0
ER 2. Odin Skagmo ..................14/5
J 1. Inga Kvam ......................13/6 
 3. Jonas Hofslund ...............10/2
EJ 2. Sondre Ravnanger .........16/3

Bjarne Muri (t.v) og Helge Norberg (t.h) utgjorde sekretariatet og var ansvarlige for påmelding og resul-
tater. Her har de rigget seg til i skytterhuset til Sørun. Nils Thomas Valand sees i midten.
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Bildet over: Arild Båheim rydder litt skog for å klargjøre oppholdssted for anvisere.
Bildet under: f.v Sverre Brovoll, Nils Thomas Valand og Christer Malm er i gang med å få på plass en 
skiveramme.
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Feltsamling
Helgen før Østlandsk feltrally ble 

det arrangert en feltsamling på Østre for å 
forberede ungdommene på stevnet. Det mest 
nødvendige ble gjennomgått, som vatring og 
merking av siktet, hastighetsmåling, etabler-
ing av felttabeller og innskyting. 

Odin Skagmo ble et godt eksempel på 
at forberedelser unnagjort på noen timer kan 
være nok til å treffe godt. På feltrallyet skjøt 
han fem treff på det lengste holdet som var 
hele 637m.

Kurt Eirik Bekkevold viser Inga Kvam hvordan man justerer skalaen på siktet. Tobias Mortensen Torbal 
(t.v) venter på tur.

Eirik Kristiansen måler avstanden mellom sikte og hullkorn for Sondre Ravnanger. Avstanden er nød-
vendig for å lage felttabeller.
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Alle skjøt inn på 100m og fikk målt hastighet. Nærmest: Henrik Oppen leser av hastigheten på skuddene 
til Jonas Hofslund. Lengre bak står Kurt Eirik Bekkevold og følger med på innskhytingen i kikkert.

Henrik Oppen viser hvordan man montererer hastighetsmåler.
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Felt	-	åpne	stevner
Her følger et kort sammendrag av resul-

tatene fra vinterens feltstevner.

Uke 1
Feltsesongen ble som vanlig åpnet med 

den tradisjonsrike Trøgstadfelten. Vi hadde 
med syv på grovfelten og Vetle Skagmo 
på finfelten. På grovfelten skjøt våre tidlig 
på dagen og var nok noe uheldige med 
vinden, som løyet utover dagen. Kurt Eirik 
Bekkevold ble vår beste med 13. plass i 
grovfeltmesterskapet. Han noterte seg for 
øvrig for 30 treff på 30-skudden, som var en 
stor prestasjon under forholdene som rådet. 

Uke 2
Hemnesfelten er den andre av feltens 

januarklassikere. Vi hadde med åtte på 
grovfelten og igjen Vetle Skagmo på 
finfelten. Hemnesfelten har ofte vært årets 
kaldeste feltopplevelse og det slo til i år 
også. Det var ikke kaldere enn at forholdene 

var gode, og ikke i nærheten av fjorårets 
temperatur. Nils Thomas Valand ble nr. 2 
i grovfeltmesterskapet og Vetle ble nr. 2 i 
kl. R.

Uke 3
Rådefelten er den tredje januarklassik-

eren. Rådefelten har ofte vist seg å bli preget 
av tåke, og den hang til tider tykt på vei ned 
til Råde. Overraskende nok var det klarvær i 
feltløypa, og det gikk greit å skyte. Vi hadde 
med åtte på grovfelten. Stein Heggen vant 
V55 klart. I grovfeltens lagskyting ble to av 
våre lag nr. 2 og 3, begge endte opp ett treff 
bak vinnerlaget.

Uke 4
Blakerfelten er den fjerde og siste felt-

klassikeren i januar. Dette stevnet har ofte 
blitt preget av vind og dårlig sikt på grunn 
av snø. I år holdt snøværet seg unna, men 
det var vind og dårlig sikt på grunn av lavt 

Samling etter Trøgstadfelten. F.v Eirik Kristiansen, Henrik Oppen, Lars Bugge, Sverre Brovoll og Arne 
Ånneland.
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skydekke. Vi hadde med åtte på grovfelten. 
Kurt Eirik Bekkevold ble nr. 6 i grovfelt-
mesterskapet og Nils Thomas Valand ble nr. 
11. Disse to, sammen med Sverre Brovoll, 
vant lagskytingen.

Vi hadde også med tre skyttere på Aspi-
rantstevnet til Rælingen. Amalie Mortensen 
Torbal vant kl. R.

Uke 5
Tre av våre ungdommer deltok på 

finfeltstevnet til Gjerdrum. Vetle Skagmo 
gjorde det best med 5. plass i kl. R. I tillegg 
skjøt Sverre Brovoll to stevner i Telemark. 
Det gikk best i Lunde der han skjøt 29/18 og 
ble nr. 4 i kl. 3-5.

Uke 6
Denne helgen ble Østlandsk feltrally 

arrangert. Som det nevnt i egen artikkel, ble 
Kurt Eirik Bekkevold nr. 2 i mesterskapet. I 
tillegg skjøt Øivind Mørk to finfeltstevner. I 
Rakkestad ble det full klaff med 30/25. Det 
holdt til seier i V73 med ett innertreffs mar-
gin. I Sande ble det 29 treff og 3. plass.

Uke 7
Fem av våre tok turen til Lygnafelten. 

Stein Heggen skjøt fullt og ble nr. 2 i klasse 
V55. Øivind Mørk skjøt igjen fullt i V73 og 
ble nr. 8. Fem av våre lot seg også friste av 
et dobbeltstevne i Telemark. Stevnene ble 
forsinket pga. tåke og det ble en lang dag på 
12 timer. Nils Thomas Valand sto for beste 
resultat med 4. plass på grovfelten i Mælum.

Uke 8
Vi hadde deltagere på to stevner i HV-

cupen. Omsider var været på arrangørenes 
og skytternes side og stevnene gikk under 
nærmest perfekte forhold. Fire av våre skjøt 
Løitenfelten. Tore Johansen og Lars Bugge 
skjøt fullt på grovfelten, sammen med 12 
andre. Få innertreff ga plasseringene 13 og 
14. Sammen med Kurt Eirik Bekkevold ble 
det sølvmedaljer for 2. plass i HV-cupens 
lagskyting.

På Dølifelten hadde vi ni skyttere. Lars 
skjøt igjen fullt og nå hadde han nok in-
nertreff til en plass på pallen. Han ble nr. 3.  
Nils Thomas Valand skjøt også fullt og ble 
nr. 4. Stein Heggen vant V55 med 29 treff.

Vetle Skagmo har vært den ivrigste ungdommen i 
felten og tok en medaljeplass i kl. R.Øivind Mørk vant V73 i Rakkestad med 30 treff.
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Terminliste

Dag Dato Begivenhet
Fre - søndag     21-23/apr Ungdomssamling Oslo/Aust-Agder (Froland)
Onsdag 26.apr   Banedugnad
Torsdag           27.apr   Baneåpning. Åpningsfatene 1. avdeling.
Torsdag 27.apr Hurtigcupen 1 (Tingelstad)
Torsdag 04.mai Trening på 200m / Serieskyting III 100m (Løvenskiold)
Mandag            08.mai    Damenes Pokal og Underavdelingenes Vandrepremie VI
Torsdag 11.mai Organisasjons- / Oslomedaljen (Løvenskiold)
Mandag            15.mai Trening
Tirsdag 16.mai Hurtigcupen 2 (Degernes)
Mandag            22.mai    Trening / forberedelser til Østrestevnet
Ons-torsdag     24-25.mai   Østrestevnet
Tors - lørdag     25-28.mai NC bane (Søndre Land/Randsfjord/Tingelstad)
Tors - lørdag     25-28.mai NC S&F (Gjøvik & Brusveen/Randsfjord/Tingelstad) 
Mandag            29.mai Trening
Torsdag           01.jun   Trening. Uttak Viken II/LS (Løvenskiold)
Tirsdag 06.jun Hurtigcupen 3 (Haga)
Onsdag 08.jun Forberedelser til Viken II
Tors - søndag    08-11. juni Viken II (Årvoll)
Mandag            12.jun Trening
Tirsdag 13.jun SM Stang og felthurtigskyting (Askerbanen)
Torsdag           15.jun   Trening
Mandag            19.jun Trening på 200m. Serieskyting V for 100m (Nordstrand/Årvoll).
Tirsdag 21.jun SM Stang og felthurtigskyting (Askerbanen)
Torsdag        22.jun Dugleikskruset og Dugleiksmerket, for alle klasser
Mandag            26.jun Trening
Tirsdag 28.jun Hurtigcupen 4 (Røyken og Hurum/Askerbanen) 
Torsdag        29.jun Trening
Tirsdag 04.jul Hurtigcupen 5 (Høland og Bjørkelangen)

Styret tar forbehold om endringer i denne terminlista. 

Nedenfor sees terminlisten for første 
del av banesesongen. Terminliste for resten 
av banesesongen, samt høsten kommer i 
neste nummer.

Baneåpningen er forskjøvet en uke i 
forhold til opprinnelig plan. Årsaken er op-
pussingen av lokalene.

Av terminlisten ser vi at Østrestevnet 
blir arrangert Kr. himmelfartsdag, med noen 
lag onsdagen før. Vi er arrangør av Viken II 
bane, som blir et stevne over fire dager. 



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 20. mars 2016

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Husk	baneåpningen	27.	april	og	
dugnaden	dagen	før.


