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Seier i ungdomenes samlagsskyting i Viken II.•	
Arne Grøtting ble Viken II mester i V55.•	
Christian Y. Sæther ble Viken II mester i kl. 2.•	
Sondre Ravnanger vle Viken II mester i kl. EJ.•	
37 påmeldte til Landsskytterstevnet i Førde.•	



 

LS i Førde
Første del av banesesongen har vært 

preget av oppussingsprosjektet og ikke 
minst Viken II arrangementet. Oppussingen 
startet i februar og det meste var klart til 
baneåpningen. Resultatet ser meget bra ut. 
Når vi har fått rustet opp utearealene og 
kjørt inn anlegget ytterligere, så vil vi ha et 
anlegg i flott stand. Styreleder Eirik Ahdell 
trakk frem Arne Ånnelands innsats under 
baneåpningen og vi kan bare si oss enige i 
at han fortjener æren.

Vi var arrangør av årets Viken II 
mesterskap i baneskyting. Det arrange-
mentet kom vi meget godt ut av, både som 
arrangør og sportslig. Det kom mye ros 
fra forskjellige kanter. Vår største styrke 
som arrangør er en tallrik og erfaren ar-
rangørstab. Oppgavene blir godt fordelt og 
de som til enhver tid var til stede, løste alt 
greit.

Sportslig sett så må vi fremheve 
ungdommenes innsats i samlagsskytingen. 
Oslo stilte med to rene Østrelag og første 
laget gikk like godt til topps. Laget besto 
av Amalie Mortensen Torbal, Odin Skagmo, 
Stian Stafsberg Klyve og Jonas Hofslund, 
men resten av ungdomsavdelingen skal 
også ha sin del av æren for denne overrask-
ende seieren. 

Ellers tok V55-legenden Arne Grøt-
ting sin åttende seier. Christian Ytterhaug 
Sæther tok sin tredje seier i kl. 2 og Sondre 
Ravnanger ble mesterskapets første vinner 
av kl. EJ.

Årets høydepunkt, landsskytterstevnet 
går i Førde. Vi har 37 påmeldte som kan 
glede seg til en flott opplevelse. 

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

Heisan alle sammen,

Sommerferien er i gang for de fleste. 
Noen slikker kanskje sol i sydligere strøk, 
noen slapper av på fjellet, mens andre tør-
rtrener og legger de siste forberedelser til 
LS. 

Håper dere trives godt i de oppussede 
lokalene, og at dere steller fint med huset. 
Jeg håper dere, som meg, er fornøyd med 
det løftet vi ga anlegget vårt, et løft som var 
på sin plass. 

Litt småjusteringer gjenstår inne, 
men det meste er nå oppe og går slik det 
skal. Fint har det blitt, og særlig kjøkke-
navdelingen og kontorbiten var det godt å få 
oppgradert. Det merket vi særlig på Viken II. 
Nå gjenstår det utvendige, men resultatet vil 
vi nok ikke se før høsten kommer, ja kanskje 
nærmere vinteren

Som nevnt tidligere, har vi i år vært 
arrangør av Viken II bane. Og aller først 
må jeg få rette en stor takk til alle dere som 
bidro til både Viken II og Østrestevnet nå 
i sommer.  Begge ble kjempearrangement, 
mye takket være gode hjelpere i alle ledd. 

Viken ble jo arrangert over 4 dager, og 
med nesten 500 deltakere må man brette 
ermene litt ekstra opp, selv om vi trygt kan 
kalle oss en dyktig arrangør. Vi fikk mye 
skryt av både kretsen og deltakere, og selv 

om vi hadde litt smårusk i maskineriet, var 
ikke det noe deltakerne og gjestene merket.

Forbedringspotensialet er selvfølgelig 
der, og man må aldri tenke at man er utlært 
og kan ta stevner på gammel vane. Vi skal 
bli flinkere til bedre planlegging i forkant, 
avklaring av ansvarsoppgaver, og ikke minst 
ha alt klart 2 dager før selve stevnet starter. 

Det vil spare oss mye hodebry, og 
senke skuldrene på de som starter opp første 
dagen. Rutinene på standplass og for stevne-
jury bør gås igjennom med de det gjelder, 
slik at det ikke hersker tvil i gjennomføring. 
Men dere kan være trygge på at tilbake-
meldingene skal tas på alvorlig, og at bedre 
rutiner skal være på plass til neste korsvei.

Tilslutt vil jeg ønske dere alle en riktig 
god sommer. Om sommeren skal nytes 
i Norge eller i utlandet, på strand eller 
standplass, håper jeg dere får en fin ferie fra 
stress og mas. Lykke til med forberedelser 
til LS og NC. Kos dere masse, og klin til i 
Førde. Hadde vært kjekt og på tide med en 
ny skytterkonge eller dronning i Østre igjen.

mvh
i
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Disse kasteringene er håndsmidde 
våpen, flate ringer av stål med forskjellige 
diameter, bredde og tykkelse. Ytterkanten 
er skarpslipt. Våpenet er oppfunnet på 
1700-tallet og er laget med stor presisjon.  
Ringene ble brukt av Sikher til utstilling, 
konkurranse, jakt og krig. 

Kasteavstanden til målet er ca. 60 
skritt. Et fåtall av ringene er dekorert med 
ornamenter i sølv eller gull. Andre kan ha 
inskripsjon på Sanskrit, som er indernes 
gamle hindustanske språk.  

Mine tre udekorerte kasteringer har en 
diameter på 24,8 - 25,6 - 28,1 cm og bred-
den er respektive 1,5 - 1.4 - 2 cm. 

Ringene ble som oftest båret skjult i en 
turban. Det finnes to måter å kaste ringene 
på, begge utløst ved stor kraft og presisjon. 
En gammel form for kast var en roterende 

arm over hodet med en finger i innsiden av 
ringen. Det andre kastet er observert under 
en militær konkurranse i Rawal Pindi tidlig 
på 1900-tallet. Utøveren står med front mot 
målet. Ringen holdes mellom tommel og 
pekefinger. Ringen senkes og føres lavere på 
venstre side av kroppen. Med full sving på 
kroppen og underhåndskast slippes ringen i 
det riktige øyeblikk. 

Jeg har ikke funnet mine Chakram 
kasteringer på noe museum.  Kun i en bok 
har jeg funnet en liten artikkel om disse 
eksotiske ringene. 

Som en kuriositet kan jeg fortelle at 
Charkamringer er brukt i en 007- Bond film. 

Kilder:  G. C. Stone (1934) A glossary 
of the construkction decoration and use of 
arms and armor.  Publisher: Jack Brussel, 
New York

Indiske Chakram kasteringer
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Ungdomsavdelingen
Av Heidi Grimstad

I April var det klart for årets ung-
domssamling for skyttere fra Oslo og Aust-
Agder skyttersamlag. Totalt 40 ungdommer 
og 20 ledere fra begge sammlag var med på 
helgen som ble gjennomført i Aust-Agder

Baneskyting, felt, teori og våpenpuss 
stod på programmet. Skytterne i klasse 
Junior og Eldre Junior fikk også prøvd seg 
på stang og felthurtig. Lørdag kveld var 

det felles grilling og før avreise på søndag 
var det tid for skyting om sør-øst pokalen. 
Denne var det Aust-Agder som beholdt et 
år til.

Alle ungdommene koste seg på tur 
og Håvard og Kjetil som var med som 
reiseledere kunne melde tilbake at ungdom-
men våres hadde oppført seg eksemplarisk :)

Skyting er en selvsagt del av programmet.

Samling i skytterjuset.
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Store deler av Oslos tropp er samlet.

Våpenpuss var på programmet.
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Feltsesongen er for lengst over, men vi må få med oss de siste feltstevnene og Påskerallry. 
Videre har det foregått mye Stang- og felthurtigskyting.

Åpne feltstevner

Uke 12
Etter flere mesterskapshelger var 

det igjen åpen stevner. Vi hadde med fire 
deltagere på stevnet til Tangen, i tillegg 
skjøt Stein Heggen stevnene til Gjøvik & 
Brusveen og Vestre Toten. Nils Thomas 
Valand gjorde best i Tangen med 28 treff og 
15. plass på grovfelten. Stein ble nr. 4 i V55 
med 29 treff i Vestre Toten.

Påsken
De siste feltstevnene gikk i forbindelse 

med påsken. Palmehelgen skjøt Øivind 
Mørk stevnet til Alvdal og ble nr. 19 i V73 
med 25 treff. Vi hadde med tre skyttere 
på Sigdals Bajastreff 2. påskedag. Henrik 
Oppen gjorde det best med 10. plass på 
grovfelten etter 43 av 45 mulige treff.

Vinterfeltsesongen er over, men om ikke lenga kan vi se frem til neste sesong.
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Østre tropp til Påskerally avbildet etter avsluttet skyting på siste dag: f.v Henrik Oppen, Sverre Brovoll, 
Nils Thomas Valand, Eirik Kristiansen og Tore Johansen.

Etter et par år der Kurt Eirik Bekkevold 
har vært vår eneste deltager i Påskerally, så 
tok en større tropp turen til Nord-Sverige 
og Påskerally i år. Troppen besto av Eirik 
Kristiansen, Sverre Brovoll, Tore Johansen, 
Henrik Oppen og Påskerallydebutant Nils 
Thomas Valand. 

Niemis var arrangør av det første 
stevnet og det var ikke noe å si på oppleg-
get. Gjennomsnittsavstanden på de seks 
holdene var hele 450m. Standplassene var 
harde og jevne. Alle skivene på alle hold var 
godt synlige og lette å finne under skyting. 
Standplassledelse og anvisning var av beste 
klasse. Det hele var rammet inn av strålende 
sol, noen få varmegrader, vind på 0-1 m/s 
og, ikke minst, snøfylte omgivelser. Stevnet 

var så nær perfekt som det er mulig å få til. 
For første gang i år opplevde våre skyttere 
at det eneste som var å se i hullkornet var 
egen skive med helhvit bakgrunn. 

Det er mulig disse uvant perfekte for-
holdene gjorde at våre skyttere ble litt satt ut. 
Det ble sjeldent mange og grove feilbedøm-
melser av avstandene, både for kort og for 
langt. Når man i tillegg opplevde feil som en 
hel runde feilskruing, ble det begrenset med 
treff og beskjedne plasseringer. Sverre klarte 
seg best med en 10. plass i klasse Elit.

Dag 2 av Påskerally var en skikkelig 
feltdag med to stevner og til sammen 11 
hold. Det var overskyet og litt vind. Vinden 
var ikke sterkere enn at tre knepp var kor-
rekt justering på det lengste holdet på 610m.  

Påskerally, Nord-Sverige



Østre Posten 2-16 9

Vinden er ofte en utfordring og her sjekker f.v Henrik Oppen, Eirik Kristiansen og Sverre Brovoll 
vindstyrke og vindretning.

Övertorneås stevne ble skutt først. Stev-
net hadde fem hold og avstandene var drøye. 
Som på Niemis’ stevne dagen før, var gjen-
nomsnittsavstanden 450m. Tore Johansen 
gjorde det best av våre og han var en av tre 
med 29 treff. Treff er treff, men han hadde 
opplagt noe å gå på mtp. avstandsbedøm-
melsen – han noterte seg for 0 innertreff. 
Dermed ble han rangert til 3. plass i kl. Elit. 
For resten av gjengen ble det mer moderate 
resultater. 

I Juoksengi ble det en god laginnsats. 
Stevnet var også Vinteriksskytte, som kan 
forklares som et svensk vinterfeltmesterskap. 
Dette var stevnet med de korteste holdene, 
men gjennomsnittsavstanden var likevel på 
drøye 350m. Vinneren skjøt 36 treff, to treff 
foran et kobbel på seks skyttere med 34 treff. 

Henrik Oppen skjøt sitt beste feltste-
vne for året og var en av skytterne med 34 
treff. Med 15 innertreff ble Henrik dårligst 
rangert, men han var uansett kjempefornøyd. 
Nils Thomas Valand og Tore endte begge på 
33 treff. Sverre Brovoll hadde fullt frem til 
siste hold, men så stilte han 12 knepp ned 
istedenfor opp. Med denne feilen forsvant 

en sannsynlig topplassering, for han hadde 
flest innertreff av alle. Eirik Kristiansen slet 
med å få samlinger og konkluderte under 
dette stevnet med at løpet var modent for 
utskifting. 

Stevnet i Pajala avsluttet årets Påsker-
ally. Det var en fin dag med sol og noe 
vind. Vinden var mer utfordrende enn de 
foregående dagene, og det var denne, mer 
en avstandsbedømmelsen, som ga tapte treff 
denne siste dagen.Sverre Brovoll gjorde det 
best. Han skjøt fem fulle hold, men slet på 
kne i vinden og fikk kun tre treff. Med 33 
treff ble han nr. 7 i kl. Elit.

Neste år vil Påskerallyet bli arrangert i 
selve påsken, men vi får tro at vi blir repre-
sentert da også.

Resultater og opplegg
Niemis
Elit 10. Sverre Brovoll .........6 3 6 6 4 6 ...31/17
 12. Nils Th. Valand ........1 6 0 6 5 6 ...24/10
 14. Tore Johansen ........4 1 4 6 0 6 ...21/10
 15. Henrik Oppen ..........1 0 5 4 3 5 ...18/3
Kl. 4 10. Eirik Kristiansen ......1 0 3 3 5 0 ...12/5
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Hold 1 Tønne H ...... 417m  ...Ligg  
Hold 2 1/6 V ........... 327m ....Ligg  
Hold 3 L2 ................ 347m ....Kne 
Hold 4  B100 ........... 570m  ...Ligg 
Hold 5 C50 ............. 476m  ...Ligg  
Hold 6 B65 ............. 560m  ...Ligg  
Alle hold: 2 min klargjøring, 45 sek skytetid.

Övertorneå
Elit 3. Tore Johansen ..........6 6 6 5 6 ......29/0  
 12. Henrik Oppen ..........3 6 5 6 4 ......24/4  
 13. Sverre Brovoll .........6 5 5 4 4 ......24/2  
 15. Nils Th. Valand ........2 6 5 5 4 ......22/2 
Kl. 4 8. Eirik Kristiansen ........3 6 2 1 3 ......15/1 
Hold 1 B65 ............. 520m ....Ligg   
Hold 2 B45 ............. 412m ....Ligg 
Hold 3 Tønne ......... 418m ....Kne 
Hold 4  S25V ........... 402m ....Ligg 
Hold 5 C50 ............. 495m  ...Ligg 
Alle hold: 2 min klargjøring, 45 sek skytetid

Juoksengi
Elit 6. Henrik Oppen ..........6 6 6 5 6 5 ...34/15 
 11. Nils Th. Valand .......6 4 6 6 5 6 ...33/16 
 12. Tore Johansen .......6 6 5 6 6 4 ...33/12 
 15. Sverre Brovoll ........6 6 6 6 6 0 ...30/23 

Kl. 4 9. Eirik Kristiansen .......3 2 2 2 5 0 ...14/7 
Hold 1 1/7 ............... 270m ....Ligg  
Hold 2 S25H ........... 290m ....Ligg 
Hold 3 L1 ................ 300m ....Ligg  
Hold 4 1/6 ............... 320m  ...Ligg   
Hold 5 B100 ........... 610m ....Ligg   
Hold 6 C35 ............. 350m ....Kne  
Alle hold: 2 min klargjøring, 45 sek skytetid.

Pajala
Elit 7. Sverre Brovoll ..........6 6 6 3 6 6 ...33/9 
 12. Tore Johansen .......3 5 6 3 6 6 ...29/10 
 14. Nils Th. Valand ......6 6 0 4 6 6 ...28/14 
 18. Henrik Oppen ........6 4 4 0 4 1 ...19/4 
Kl. 4 9. Eirik Kristiansen .......5 4 3 4 4 1 ...21/7 
Hold 1 C30 ............. 330m ....Ligg 
Hold 2 B100 ........... 610m ....Ligg 
Hold 3 1/4H ............ 420m ....Ligg 
Hold 4 1/7 ............... 290m ....Kne 
Hold 5 1/3 ............... 470m ....Ligg 
Hold 6 Tønne ......... 500m ....Kne 
Alle hold: 1 min klargjøring, 45 sek skytetid.

Ett tips på ett av holdene.
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Kampen om “Møssan”
For å sette en ekstra spiss på den 

interne prestisjen, så ble «Møssan» innført 
en del år tilbake. Møssan går til den som er 
best i de enkelte stevnene, med unntak av 

det siste stevnet. Da blir den som er best på 
intern plassiffer vinneren av Møssan.

Sverre ble til slutt Møssakongen etter hard 
kamp med Tore. Begge endte med plassiffer 90, 
men Sverre hadde to førsteplasser.

Henrik kunne til slutt overrekke Møssan til sam-
menlagtvinner Sverre.

Henrik Oppen ble Møssans tredje bærer etter det 
tredje stevne.

Sverre Brovoll tok første stikk i kampen om Møs-
san, med å være best i første stevne. Tore Johansen ble best i det andre stevnet.
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SM Stang- og felthurtigskyting
Mesterskapet ble som vanlig arrangert 

i Asker. Dessverre var deltagelsen på kun 
seks skyttere. De koste seg likevel stort med 
skytingen. Vi fikk det spesielle og morsom-
me resultatet at alle deltagerne fikk hver sin 
tur på pallen og medalje. Slikt sett var det et 
meget vellykket mesterskap. 

Stangskyting 
Langholdet ble skutt først. Deretter ble 

rekkefølgen stokket om i forhold til antall 
treff, slik at den med flest treff skjøt til sist 
på kortholdet. 

Kurt Eirik Bekkevold og Henrik Oppen 
skjøt begge 12 treff på langholdet og inntok 
en klar ledelse. 

Før disse to skjøt siste hold ledet Arild 
Lohrbauer (Østre Bærum) med 21 treff. 

Etter loddtrekning skjøt Henrik først. 
Han endte på 24 treff etter 12 treff også på 

siste hold. Kurt avsluttet suverent med 16 
treff og tok en klar seier.

Felthurtigskyting 
Konkurransen vil ikke bli husket for 

sine topptider. Kanskje hadde den be-
grensede deltagelsen noe å si, da  mu-
lighetene for finale og medaljer var gode for 
alle. 

Etter den innledende skytingen var det 
klart at Kurt skulle møte Arne Ånneland 
i første semifinale, mens den andre ble et 
oppgjør mellom Eirik Kristiansen og Tore 
Johansen.

Kurt var storfavoritt og åpnet raskt og 
godt, men så kom bommene. Arne hentet 
inn Kurt og vant. Arnes seier kan kalles en, i 
ihvertfall, liten sensasjon. I den andre semi-
finalen fikk Tore til en god gjennomføring 
og Eirik ble hektet av etter par bom.

Medaljevinnerne i Stangskytingen. F.v nr. 2 Henrik Oppen, vinner Kurt Eirik Bekkevold og nr. 3 Arild 
Lohrbauer (Østre Bærum)
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I bronsefinalen mellom Kurt og Eirik 
sviktet tidtakingen, men alle kunne se at 
Kurt var meget rask med det første treffet. 
Men så ble det bom, og da lot ikke Eirik seg 
be to ganger og stakk av med seieren.

Finaleskytingen ble nok preget av at fi-
naleskytterne var noe overrasket over at det 
var nettopp de to som sto der. Tore taklet det 
best og vant runde to og tre, etter at begge 
misset i den første finalerunden.

Stangskyting
1. Kurt Eirik Bekkevold (5) ........... 12+16 28 Gylt 
2. Henrik Oppen (5) ..................... 12+12 24 Sølv 
3. A. Lohrbauer (AG3) Ø Bærum .  6+15 21 Sølv 
4. Tore Johansen (5) ....................  8+11 19 
5. Eirik Kristiansen (4) .................  9+8 17  
6. Arne Ånneland (V55) ...............  6+5 11

Felthurtigskyting
Finale (best av 3): 
Tore Johansen .............. ***  14,39 17,74 Gylt 
Arne Ånneland  ............. *** *** 25,69 Sølv
Bronsefinale: 
Eirik Kristiansen .................. tid mangler sølv 
Kurt Eirik Bekkevold ...........        ““

Semifinaler: 
Arne Ånneland  ..............................15,24 
Kurt Eirik Bekkevold ......................***

Tore Johansen ...............................10,59 
Eirik Kristiansen .............................20,89

Innledende runde:
1. Kurt Eirik Bekkevold (5) .................. 10,52 
2. Eirik Kristiansen (4) ........................ 11,71 
3. Tore Johansen (5) .......................... 12,55 
4. Arne Ånneland (3) ........................... 24,27 
Henrik Oppen (5) ................................ *** 
A. Lohrbauer (AG3) Ø Bærum) .......... ***

Medaljevinnerne i felthurtigskytingen F.v nr. 2 Arne Ånneland, vinner Tore Johansen og nr. 3 Eirik 
Kristiansen.
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KM Stang- og felthurtigskyting
Klubbmesterskapet ble som vanlig 

skutt i Asker. Med noen av våre ivrigste 
hurtigskyttere på reise ble deltagelsen ekstra 
laber. Kun fem skyttere møtte, men pres-
tisjen og spenningen var like høy som alltid.

Felthurtigskyting
Spenningen var høy, men med ett 

unntak så uteble de jevne duellene. Den 
innledende skytingen resulterte i at Kurt 
Eirik Bekkevold og Arne Grøtting møttes i 
den første semifinalen og Tore Johansen og 
Eirik Kristiansen i den andre. 

Både Kurt og Tore vant greit. Eirik vant 
bronsefinalen med god margin til Arne. Fi-
nalen ble skutt som “best av tre” og i første 
runde kom den jevneste duellen. 

Begge skjøt par bommer, før Kurt traff 
den siste figuren, knappe 0,3 sek før Tore. 
Det var Tores sjanse til å vinne, for Kurt 
avgjorde finalen med kveldens raskeste tid i 

den andre runden.

Stangskyting
I Stangskytingen lskilte Kurt og Eirik 

seg ut. Eirik endte på 22 treff, etter meget 
solide 14 treff på kortholdet. Kurt hadde 11 
treff på langholdet, men så skiven streiket 
under skytingen på kortholdet. Gjennom-
føringen så meget god ut med i alt 16 skudd, 
men det hjalp lite. 

Løsningen ble at Kurt måtte skyte på 
nytt på langholdet. Siden det er et vanskel-
igere hold, fikk han litt ekstra margin. Kurt 
endte på 11 treff og 22 treff totalt. Da ble 
det omskyting. Den tok Kurt med 11 mot 
Eirik 8 treff. 

Arne tok tredjeplass med 18 treff. Det 
var kanskje Nicolai Brodin som imponerte 
mest. Han stilte med en Sauer rigget for 
jegerskyting og uten reim skjøt han 14 treff.

Stangskyting
1. Kurt Eirik Bekkevold (5) ......11+11 22 Gylt e.o 
2. Eirik Kristiansen (4) ............8+14 22 Sølv e.o 
3. Arne Grøtting (V55) ............7+11 18 Bronse 
4. Tore Johansen (5) ...............6+9 15   
5. Nicolai Brodin (Jeger) .........7+7 14

Felthurtigskyting
Finale (best av 3): 
Kurt Eirik Bekkevold ..... 13,81   9,21 Gylt 
Tore Johansen .............. 14,11  13,14  Sølv

Bronsefinale: 
Eirik Kristiansen ....................... 11,11 Bronse 
Arne Grøtting ........................... 14,68  
Semifinaler: 
Kurt Eirik Bekkevold ......................12,80 
Arne Grøtting .................................18,67

Tore Johansen ...............................9,48 
Eirik Kristiansen .............................19,70
Innledende runde:
1. Kurt Eirik Bekkevold ...................11,67 
2. Tore Johansen ...........................12,88 
3. Eirik Kristiansen .........................16,34 
4. Arne Grøtting .............................36,79

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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Frendecup Stang- og felthurtigskyting
Første runde av Frendecup gikk samme 

helg som Frendecup i baneskyting. Ar-
rangørene var Tingelstad, Randsfjord og 
Gjøvik & Brusveen

Vår store frontfigur, Kurt Eirik Bek-
kevold slet med sykdom og var ikke helt i 
slag. Dermed ble det ikke så mye å skrive 
om fra Frendecupens 1. runde i Stang- og 
felthurtigskyting.

Stangskyting
Kurt var ikke mer syk enn at han ble 

vår beste i Stangskytingen, med 15. plass 
sammenlagt etter seriene 25-24-23 treff. 
Kurt gjorde det best i Tingelstad med delt 
11. plass. 

Eirik Kristiansen skjøt seriene 20-19-17 
og er nr. 36 sammenlagt. Henrik Oppen er 
nr. 44 med seriene 21-16-13. Sverre Brovoll 
skjøt to av stevnene og fikk resultatene 
19-18. 

I lagskytingen holder vi 2. plassen 
med 178 treff. Det er imidlertid langt opp til 
lederen som er HV-08 Agder og Rogaland. 

Gjøvik og Brusveen
16-19. Kurt Eirik Bekkevold ..... 24 
40-44. Eirik Kristiansen ............ 17 
60. Henrik Oppen .................... 13

Tingelstad
11-13. Kurt Eirik Bekkevold ...... 25 
29-33. Eirik Kristiansen ........... 17 
39-44. Sverre Brovoll ............... 18 
51-57. Henrik Oppen ............... 13

Randsfjord
25-30. Kurt Eirik Bekkevold ..... 23 
35-39. Henrik Oppen ............... 21 
40. Eirik Kristiansen ................. 20 
42. Sverre Brovoll .................... 19

Sammenlagt ................ treff
15. Kurt Eirik Bekkevold ........... 72
36. Eirik Kristiansen ................. 56
44. Henrik Oppen .................... 50
Resultatlistene var ikke rangert, derfor er 
det oppgitt et plasseringsområde for noen av 
resultatene.

Kurt Eirik Bekkevold er vår beste og nr. 15 sammenlagt i Stangskytingen.
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Felthurtigskyting
I felthurtigskytingen er det 

Eirik som har plassert seg best 
sammenlagt av våre. Han er nr. 32 
sammenlagt etter tidene 7,98-9,77-
14,04. Eirik gjorde det best i Rands-
fjord hvor det ble 20. plass. 

Kurt er nr. 44 med tidene 9,35-
12,57-13,25. Henrik er nr. 48 med 
tidene 11,24-11,58-13,33. Tore Jo-
hansen skjøt to av stevnene og fikk 
tidene 10,21-12,88. Sverre skjøt ett 
stevne med tiden 9,21 sek. 

I lagskytingen er vårt lag på 3. 
plass. Også her er det langt opp til 
lederen som er HV-08.

Gjøvik og Brusveen
21. Eirik Kristiansen ................. 8,77 
55. Henrik Oppen .................... 11,58 
60. Kurt Eirik Bekkevold .......... 12,57 
62. Tore Johansen ................... 12,88

Tingelstad
54. Kurt Eirik Bekkevold .......... 13,25 
55. Henrik Oppen .................... 13,33 
73. Eirik Kristiansen ................. 15,4

Randsfjord
20. Eirik Kristiansen ................. 7,98 
38. Sverre Brovoll .................... 9,21 
40. Kurt Eirik Bekkevold .......... 9,35 
51. Tore Johansen ................... 10,21 
56. Henrik Oppen .................... 11,24

Sammenlagt ................. tid
33. Eirik Kristiansen ................32,15 
45. Kurt Eirik Bekkevold .........35,17 
49. Henrik Oppen ...................36,15

Eirik Kristiansen er vår beste sammenlahgt i felthurtogskytingen på en 33. plass.
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Østrestevnet ble i år lagt til Kr. Him-
melfartsdag med skyting også på onsdag 
ettermiddag. Vi regnet ikke med den store 
deltagelsen, med stevne over 1,5 dag og 
oppstart av 1. runde i Frendecup. Vi må 
derfor si oss fornøyde med 201 deltagere, 
hvorav vi stilte med 35. 

Med tanke på det kommende Viken 
II-arrangementet og den nylig avsluttende 
oppussingen av lokalene, så fungerte stevnet 
som en fin og nødvendig gjennomgang av 
anlegget. Feil ble funnet og rettet og behov 
for endringer avdekket.

Stevnet ble vel gjennomført av en 
rutinert arrangementsstab. Til høsten blir det 
en evaluering og diskusjon om vi skal legge 
stevnet til Kr. Himmelfartsdag også fre-
mover. Et annet alternativ kan være å legge 
stevnet sammen med Nittedal og Rælingen i 
pinsehelgen, men da må vi holde det gående 
flere dager.

Stevnevinner ble Pål Øyvind Ørmen 
(Råde) som skjøt 348p. Laginnsatsen var 

god i kl. 3-5, med tre inne blant de 12 beste. 
Nils Thomas Valand skjøt 347p og ble nr. 
5. Han var fire innertiere fra pallen. Morten 
Musiol perset med 344p og ble nr. 11. 
Bjarne Muri skjøt også 344p og ble rangert 
til 12. plass. 

De beste resultatene kom likevel i V55, 
der det ble dobbeltseier. Arne Grøtting vant 
med 345p og slo Christer Malm med 2p. I 
kl. 2 skjøt Christian Ytterhaug Sæther 338p 
og ble nr. 2.

På 100m ble Jonas Ingebo vår beste i 
kl. R med 336p og 6. plass. Odin Skagmo 
ble vår beste i kl. ER med 340p og 9. plass. 
I kl. J var Emma Trapper Pedersen som ble 
vår beste med 346p og 9. plass. I kl. EJ ble 
Sondre Ravnanger nr. 3 med 331p. 

Øivind Mørk ble vår beste i V73 med 
247p. I NU satte Thea Olivia ny pers med 
214p. Klassen NV besto av tre Østre-skyt-
tere. Morten Grøvnes gjorde det best med 
237p. Steffen Gjerald skjøt samme poeng-
sum, mens Pål Andreassen skjøt 232p.

Østrestevnet

Arne Grøtting tok en hjemmeseier i V55. Morten Musiol satte ny pers med 344p i kl. 3-5..
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Kl. 3-5  5. Nils Thomas Valand........... 247/347 
 11. Morten Musiol .................. 244/344 
 12. Bjarne Muri ...................... 247/344 
 20. Kurt Eirik Bekkevold ........ 244/342 
 29. Endre Hagelund .............. 244/341 
 31. Helge Norberg ................. 245/340 
 38. Henrik Oppen .................. 239/339 
 39. Sverre Brovoll .................. 242/338 
 45. Lars Bugge ...................... 241/337 
 46. Tore Johansen ................. 238/336 
 58. Eirik Ahdell ....................... 232/330 
 74. Jorunn O.Vallestad .......... 219/316 
 77. Heidi Olsen Grimstad ...... 236/300
V55  1. Arne Grøtting ..................246/345 sølv 
 2. Christer Malm .................244/343 
 6. Hans O Kveli...................243/340 
 7. Arne Ånneland ................242/339 
	 7.	Anne	Sofie	Grimstad.......245/339

Kl. 2 2. Christian Y. Sæther .........239/338
NU Thea Olivia Grøvnes...........214
R 6. Jonas Ingebo ..................242/336 
 8. Simen Sanne ..................226/319 
 9. David Andre Kristiansen .205/205
ER 9. Odin Skagmo ..................243/340 
 13. Hans Robert Gaarder ...233/233
J 9. Emma Tr. Pedersen ........246/346 
 12. Jonas Hofslund .............246/345 
 16. Stian Stafsberg Klyve ...242/342 
 23. Inga Kvam ....................226/323
EJ 3. Sondre Ravnanger .........231/331
V73 11. Øivind Mørk ..................247/247 
 14. Nils Hovde ....................243/243
NV 1. Morten Grøvnes..............237 
 2. Steffen Gjerald ................237  
 3. Pål Andreassen ..............232

Nyoppussede lokaler
Til Østrestevnet kunne vi ta i mot skytterne til nyoppussede lokaler. Stevnet var også en fin 
anledning til å finne ting som måtte rettes opp.

Bilde t.v: Et datarack er installert på kontoret, 
med plass til PCer og annet datautstyr.
Bildet over: Garderobekroken er blitt til påmeld-
ingsbu med luke ut mot plassen.
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Kjøkkenet har fått en skikkelig overhaling og det tidligere styrerommet er blitt endel av kjøkkenet.
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Frendecup 1. runde
Norgescupen er døpt om til Frendecup, 

etter forsikringsselskapet Frende som bidrar 
økonomisk inn i cupen. Arrangørene var 
Søndre Land, Tingelstad og Randsfjord. Vi 
hadde med 17-20 deltagere. 

Vårt beste resultat i kl. 3-5 kom i Søn-
dre Land. Der skjøt Bjarne Muri 246/346p 
og ble nr. 20. Endre Hagelund ble vår nest 
beste med 242/341p og 113. plass. Tore 
Johansen skjøt 240/340p. 

I Randsfjord ble Lars Bugge vår beste 
med 244/344p og 41. plass. Endre satte ny 
årsbeste med 347/344p og ble nr. 48. Helge 
Norberg, Sverre Brovoll og Nils Thomas 
Valand endte alle på 342p, mens det ble 
341p på Bjarne. 

Sverres skyting må beskrives nærmere. 
Han skjøt 148p på 15-skudden og på grunn-
laget åpnet han med 29p på ståskuddene, 
så kom det bare tiere til det var ni skudd i 
skiven. Det viste seg at et skudd ikke ble 
registrert og det var høyst sannsynlig ett 
av liggendeskuddene. Sverre skjøt om, fikk 
en tier og satte ny pers på 25-skudden med 
247p. På prøveskuddene før omgangen kom 
det noen merkelig verdier opp på Sverres 
skjerm og etter gjennomført omgang var det 
kun syv skudd i skiven inkludert et par bom. 
Dette medførte bytte av skive og omskyting. 
Sverre var tom for ammo, så dette måtte 
lånes av standplassleder. Alt oppstyret satte 
nok sitt preg på omskytingen som resulterte 
i 95p. Sverre tok det hele med fatning og var 
tross alt fornøyd med pers på 25-skudden. 

I Tingelstad ble Kurt Eirik Bekkevold 
og Helge Norberg våre beste på delt 74. 
plass med 342p. Nils Thomas og Bjarne 
skjøt også 342p, mens det ble 341p på 
Sverre og 340p på Endre. 

I V55 viste Christer Malm seg som vår 
beste. Han tok en god 4. plass i Søndre Land 
med 247/346p. Videre ble det 246/344p 
og 15. plass i Randsfjord og 247/344p og 

9. plass i Tingelstad. Med dette er Christer 
i tetsjiktet sammenlagt. Han ligger på delt 
3. plass med 1034p og er 5p bak lederen. 
Arne Grøtting er nr. 12 sammenlagt med 
1027p. Arne skjøt 344p i Tingelstad, 342p i 
Søndre Land og 341p i Randsfjord. Ellers i 
V55 skjøt Stein Heggen 343p i Randsfjord, 
Hans O Kveli 342p i Søndre Land og Arne 
Ånneland 341p i Tingelstad. 

Norgescupen gjelder kun for kl. 3-5 og 
V55. For de andre klassene regnes dette som 
ordinære åpne stevner. Det er likevel ekstra 
prestisje forbundet med å gjøre det bra, 
siden disse stevnene samler flere skyttere 
enn vanlige åpne stevner. Vi hadde deltagere 
i kl. EJ, J og V73. 

I kl. EJ tok Sondre Ravnanger tre tred-
jeplasser. I Tingelstad skjøt han 241/341p.  
Videre ble det 244/342p i Randsfjord og 
240/338p i Søndre Land. I kl. J deltok Jonas 
Hofslund og Stian Stafsberg Klyve i Søndre 
Land og Tingelstad. Jonas satte ny pers i 

Christer Malm skjøt godt i første runde og er nr. 3 
sammenlagt i V55.
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Randsfjord
Kl. 3-5  41. Lars Bugge ........................244/344 
 48. Endre Hagelund ................247/344 
 79. Helge Norberg ...................243/342 
 82. Sverre Brovoll ....................247/342 
 87. Nils Thomas Valand...........245/342 
 93. Bjarne Muri ........................243/341 
 156. Kurt Eirik Bekkevold ........239/338 
 197. Tore Johansen .................240/337 
 231. Eirik Kristiansen ...............238/335 
 375. Henrik Oppen ..................233
V55 15. Christer Malm ........... 246/344 
 20. Stein Heggen ............ 245/343 
 31. Arne Grøtting ............ 245/341 
 35. Hans O Kveli............. 241/340 
 92. Arne Ånneland .......... 233
EJ 3. Sondre Ravnanger ..... 249/349 Bronse
V73 28. Nils Hovde ................ 246  
 
Søndre Land
Kl. 3-5  20. Bjarne Muri ....................246/346 
 113. Endre Hagelund ...........242/341 
 119. Tore Johansen .............240/340 
 164. Kurt Eirik Bekkevold ....239/339 
 173. Sverre Brovoll ..............239/338 
 179. Helge Norberg .............238/338 
 206. Lars Bugge ..................239/337 
 216. Henrik Oppen ..............239/336 
 269. Eirik Kristiansen ...........235/332 
 367. Nils Thomas Valand.....237
V55 4. Christer Malm .............. 247/346 
 16. Arne Grøtting ............. 242/342 
 20. Hans O Kveli.............. 243/342 
 66. Arne Ånneland ........... 238/333
J 26. Jonas Hofslund .......... 245/345 
 30. Stian S. Klyve ............ 245/345
EJ 3. Sondre Ravnanger ...... 240/338 bronse

Tingelstad
Kl. 3-5  74. Kurt Eirik Bekkevold ......242/342 
 74. Helge Norberg ...............246/342 
 84. Nils Thomas Valand.......243/342 
 86. Bjarne Muri ....................244/342 
 100. Sverre Brovoll ..............243/341 
 130. Endre Hagelund ..........243/340 
 189. Lars Bugge ..................239/337 
 194. Tore Johansen .............241/337 
 323. Eirik Kristiansen ...........230/327 
 397. Henrik Oppen ..............232
V55 9. Christer Malm .............. 247/344 
 11. Arne Grøtting ............. 246/344 
 25. Arne Ånneland ........... 243/341 
 64. Hans O Kveli.............. 239/336 
 90. Stein Heggen ............. 240
EJ 3. Sondre Ravnanger ...... 241/341 Bronse
J 19. Jonas Hofslund .......... 246/346 
 46. Stian S. Klyve ............ 242/340
V73 22. Nils Hovde ................. 245
 25. Øivind Mørk ............... 245

Sammenlagt kl. 3-5
45. Bjarne Muri ..............................1029 
69. Endre Hagelund ......................1025 
88. Helge Norberg .........................1022 
96. Sverre Brovoll ..........................1021 
108. Kurt Eirik Bekkevold ...............1019 
113. Lars Bugge .............................1018 
146. Tore Johansen .......................1014 
223. Eirik Kristiansen .....................994 
(Kun tatt de med 3x35-skudd)
Sammenlagt V55
3. Christer Malm ............................1034 
12. Arne Grøtting ...........................1027 
32. Hans O Kveli ...........................1018 
(Kun tatt de med 3x35-skudd)

Tingelstad med 246/346p. Det ga 19. plass. 
I Randsfjord skjøt han 245/345p. Stian 
gjorde det best i Randsfjord. Også han skjøt 
245/345p. 

I V73 kom beste resultat med Nils Hov-
des 248/345p og 22. plass i Randsfjord.
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Viken II bane, Østre
Årets Viken II-mesterskap var lagt til 

Oslo og det var det vår tur til å arrangere. 
Vi har over flere år opparbeidet betydelig 
arrangementskompetanse gjennom store 
stevner som Viken II-15m og Norgescup, så 
dette arrangementet voldte oss ikke de store 
bekymringene. Det var snarere en fare for at 
vi kunne ta for lett på oppgaven.

Forberedelser
En del arbeid måtte til utover de van-

lige stevneforberedelsene. Skivene på 100m 
fikk ekstra stell med bytte av frontskiver 
og flere av lydstavene. Vi satte også på 
papp bak skivene på 100m og 200m, noe 
som er en nødvendighet for ryddig hånd-
tering av eventuelleprotester. Megalinks 
standplassprogram og SIUS-skivene på 200 
fungerer dårlig sammen for finaleanvisn-
ing. Dette ble løst ved trekking av kabler og 
installasjon av egen visningsprojektor inne 
på 200m – en løsning som fungerte meget 

godt. Det ble installert et midlertid lydan-
legg, som kunne høres inne, ute og på begge 
standplassene.

Stevnegjennomføring
Stevnet ble godt gjennomført. Det 

var noen utfordringer, spesielt i løpet av 
finaledagen, men alt ble løst greit av en 
rutinert stab uten at skytterne merket noe. 
Finaledagen forløp nærmest perfekt til 
oppsatt tidsplan. Det var en fin veksling 
mellom anvisningen på hhv. 100m og 200m, 
og det hele ble avrundet med anvisningen 
av «Kongelaget». Dessverre var det mye 
regn under hele stevnet og vi fikk ikke satt 
den ekstra spissen på arrangementet, med 
grilling og uteliv, som vi hadde lagt opp til. 
Det ble til tider noe trangt inne i lokalene. 
Parkeringen ble også strukket til bristepunk-
tet, men med aktive vakter gikk det greit.

Vi fikk en god dose med skryt fra Viken 
II-kretsens leder ved stevneavslutningen. 

Arne Grøtting (t.v) vant V55-bane i Viken II for åttende gang. Stein Heggen ble nr. 3.
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Styreleder Eirik Ahdell kunne sende en 
meget velplassert takk til lagets medlemmer 
etter stevnet. For å få til et godt arrangement 
må alt fungere, fra parkering, via kjøkken, 
til standplassledelse og resultatservice. Vi 
får til dette takket være stor innsats fra 
mange. Oppgavene ble løst med samme 
smidighet og profesjonalitet, uansett hvem 
som bemannet den enkelte posisjon. Dette er 
reen luksus og noe vi skal sette stor pris på. 

Vi fant også noen forbedringsområder. 
Med den planlagte opprustningen av uteom-
rådet, noe finjustering av IT-anlegget, opp-
sett av et permanent lydanlegg og justering 
av rutinene, så har vi et anlegg og stab som 
vil være meget godt rustet for fremtidige 
arrangementer. 

Deltagelse
Antall forhåndspåmeldinger passerte 

så vidt 500 og det deltok 482 skyttere. Vi 
hadde den klart største troppen med 40 
skyttere. Viken II-stevnet er jevnt over det 
største av de ni landsdelskretsmesterskapene. 

Resultatene
Daniel Sørli (Høland/Bjørkelangen) 

hadde skive 1 i finalen. Han skjøt en 
suveren finale med ti innertiere og forsvarte 
med dette fjorårstittelen. Ingrid Finnestad 
(Skjeberg) fulgte nærmest og hun ryddet 
godt av premiebordet gjennom å bli nr. 2 i 
mesterskapet, beste kvinne og beste skytter 
20 år og yngre. Thomas Krogtorp (Råde) tok 
tredjeplassen etter omskyting med lagkam-
eraten Pål Øyvind Ørmen. Trond Bråthen 
(Nord-Odal) ble beste skytter over 55 år. 
Medaljegrensen gikk så høyt som på 343p, 
det tror vi kun har skjedd en gang før.

Noe skuffende innsats i kl. 3-5
Vår innsats i kl. 3-5 må kunne sies 

å være noe skuffende. Vi kunne kanskje 
unnskylde oss med at vi brukte krefter på ar-
rangementet, men vi må nok bare konstatere 
at vi ikke lyktes helt. Det var imidlertid 
lyspunkter. 

Nils Thomas Valand skjøt 343p og tok 
stjerne. Henrik Oppen satte årsbeste med 
342p. Heidi Grimstad ble nr. 4 i kl. 4 med 

Christian Ytterhaug Sæther ble Viken II mester på 
banen i kl. 2 for tredje gang.

Sondre Ravnanger ble Viken II’s  første mester i 
kl. EJ.
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årsbeste på 241p. Joakim Mortensen ble nr. 
7 i kl. 3 med 232p. Alle de ovennevnte fikk 
beger. 

Hvis innsatsen i kl. 3-5 var noe 
skuffende, så var den over all forventning i 
andre klasser.

Arne Grøtting mester for åttende gang
 I V55 slo klassens store Viken II-

spesialist til. I uken før mesterskapet skjøt 
Arne Grøtting tre stevner med 343p som 
beste poengsum, men Viken II bringer ofte 
frem det beste i Arne. Han skjøt seg til skive 
1 i finalen med 247p. Stein Heggen og to 
andre skyttere hadde 246p, med Stein som 
best rangert. 

Før Stein og Arne fikk anvist sine skiv-
er i finalen var ledelsen på 345p. Stein måtte 
ha 99p med 6 innertiere for å ta ledelsen. 
Det så lenge an til å bli 100p, men det ble 
nier på det siste skuddet. Stein endte dermed 
på tredjeplass og sikret seg siste medalje. 

Arne kunne tåle en nier, men det var 
ikke noe tvil. Arne skjøt en av sine beste 
omganger for året og la inn 100p med hele 
åtte innertiere. 

Arne tok dermed sin åttende seier i V55 
i Viken II-bane. En meget imponerende 
rekord, som ikke vil bli slått med det første.

Hans O. Kveli var også kvalifisert for 
finalen med gode 245p. Omgangen satt ikke 
helt og han ble til slutt nummer 10 med 
340p.

Christian Y. Sæther vant kl. 2
I kl. 2 hadde vi Christian Ytterhaug 

Sæther, som skyter svært få skudd i året. Det 
blir stort sett med mesterskap som Viken II 
og landsskytterstevnet og kanskje et og an-
net stevne. Tynt grunnlag til tross, Christian 
har den nødvendige roen og klarer som 
regel å presteregode resultater. Denne gang 
ble det 242p og skive 3 i finalen. 

God omgangsskyting krever gjerne 
regelmessig trening, men Christian klarte 
seg overraskende godt. Han skjøt 99p og 

knep seieren med ett poengs margin. 
Dette var Christians tredje Viken II-

seier i kl. 2. Vi lar oss imponere. Man kan 
sikkert mene at Christian bør satse mer, men 
andre prioriteringer er helt greit og vi setter 
pris på at han er med i miljøet.

Sondre Ravnanger vant kl. EJ
På 100m hadde vi flere finalister. Det 

største håpet var Sondre Ravnanger i den 
nye klassen eldre junior (EJ). Sondres skyt-
ing varierte noe inn mot mesterskapet, men 
i mesterskapet var han på høyden.  Sondre 
skjøt sin nest beste 25-skudd for året med 
242p. 

Dette ga skive 1 i finalen. Før han 
fikk anvist var det klart at Sondre måtte ha 
minst 99p for å vinne. Han syntes selv at det 
hadde gått bra og han skvatt litt da det ble 
en 9,9 på det første skuddet. Det var imi-
dlertid ikke noen fare, resten av skuddene 
satt i tieren og Sondre ble vår tredje Viken 
II – mester.

Vetle Skagmo i R-finale
I kl. R fikk Vetle Skagmo beger og fi-

naleplass med 245p. I finalen ble det 97p og 
det endte med en fin 9. plass. Dette var godt 
prestert, med tanke på at dette var Vetles 

Nils Thomas Valand ble den eneste på medalje-
plass i kl. 3-5. Her viser han frem stjernen.
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Vetle Skagmo skjøt seg til beger og finaleplass i 
kl. R.

andre stevne i år. 
Vi hadde flere flotte prestasjoner i 

klassen. Jonas Ingebo tangerte persen sin 
med 243p og ble nr. 15. Litt surt, for dette 
var første plassering etter siste beger. Simen 
Sanne skjøt årets nest beste 25-skudd med 
242p og ble nr. 17. Amalie Mortensen Tor-
bal var så uheldig som det er mulig å være. 
På første serie skjøt hun to skudd i feil skive. 
Hun endte med 228p, så uhellet frarøvet 
henne en nesten garantert finaleplass. 

Uheldige eldre rekrutter
I kl. ER ble Odin Skagmo nr. 26 med 

245p. Videre skjøt Sebastian Sveum Hop-
moen 231p og Hans Robert Gaarder 225p. 
Både Sebastian og Hans Robert var uheldig 
og endte opp med ett skudd for lite.

To finalister i kl. J
Våre juniorer hadde vist fin fremgang 

i forkant av mesterskapet og gjorde det da 
også bra. Både Jonas Hofslund og Stian 
Stafsberg Klyve skjøt seg til beger og finale-
plass, Jonas med 247p og Stian med 246p. 

I finalen skjøt Stian 100p og Jonas 
99p, begge endte dermed på 346p. Jonas 
hadde hele syv innertiere og ble rangert til 
10. plass, mens det ble 11. plass på Stian. 

Tobias Mortensen Torbal skjøt 244p og var 
kun 1p fra beger. Emma Trapper Pedersen 
endte på 239p.

Oddbjørn Nyhagen med årsbeste
Oddbjørn Nyhagen har fått skutt lite i 

år og han overrasket nok da han skjøt 250p 
i V73. Det ga selvsagt finaleplass og god 
mulighet til topplasseringer. 

Oddbjørn skjøt en god finale, det ble 
riktignok en nier på det syvende skuddet. 
Tross nieren endte Oddbjørn på 4. plass, kun 
en innertier fra pallen. Uansett en meget 
god prestasjon av Oddbjørn, dette var kun 
den andre gangen i år han skjøt fullt 35-
skuddsprogram.

Gledelig ungdomsseier
Vi  har skrevet om mange gode prestas-

joner ovenfor, men vi må si at høydepunktet 
ble servert i samlagsskytingen for ungdom. 

Alle fem samlag stilte med to lag. 
Begge Oslos lag var rene Østre-lag. Det 
sier mye om vårt gode ungdomsarbeid, men 
dessverre det motsatte i samlaget som helhet. 

Målt mot resultatene tidligere i år, så 
satset vi på god innsats og fin erfaring for 
ungdommene. De andre lagene stilte med 
mer erfarne skyttere, og eksempelvis var 

Oddbjørn Nyhagen skjøt årsbeste og var kun en 
innertier fra medalje i V73.
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det kun på Oslos lag man fant skyttere fra 
klasse R, samtidig som alle våre juniorer var 
førsteårs juniorer.

Vårt førstelag besto av Amalie 
Mortensen Torbal (R), Odin Skagmo (ER) 
og juniorene Stian Stafsberg Klyve og Jonas 
Hofslund. Amalie debuterte som sam-
lagsskytter på førsteetappe. Det kunne man 
ikke se, for hun taklet oppgaven utmerket 
med å skyte 100p. I alt seks lag skjøt 100p. 

På den andre etappen hadde vi Odin. 
Odin viste senest på landsskytterstevnet i 
fjor at han takler samlagsskyting godt og 
hever eget nivå. Nå kom hans beste prestas-
jon for året med 100p. Antall lag med full 
pott vår nå redusert til tre. 

Lagets juniorer, Stian og Jonas har hatt 
ganske lik utvikling. Begge har forbedret 
skytingen gradvis og nådd et høyt nivå, men 
det er ennå noe igjen til toppen. Det var 
derfor spennende å se hvordan de håndterte 
situasjonen som var ny for begge. De har 
begge skutt samlagsskyting før, men aldri 
som juniorer med knestående skyting og 
aldri fra tetposisjon. 

Begge håndterte situasjonen på beste 

måte og de gjorde det også helt likt. Stian 
skjøt tredjeetappen og han skjøt opp mot 
sitt beste med 98p, med en nier på kne og 
en på ligg. Oslo lå nå på tredjeplass, 1p etter 
Østfold, likt med Follo, men rangert bak på 
færre innertiere.

Før siste etappe ble rekkefølgen stokket 
om etter resultatene og skivene ble anvist 
en og en. Når anvisningen kom til Jonas sin 
skive var det klart at Jonas måtte ha 98p for 
at Oslo skulle ta ledelsen. Jonas klarte dette, 
og akkurat som Stian fikk han  en nier på 
kne og en på ligg. 

Anvisningen av de neste skivene ble 
eksempler på at det er ekstra hardt å ha an-
keretappen. Allerede etter fire anviste skudd 
var det klart at Follo ikke kunne slå Oslo. 
Etter tre anviste skudd hadde ikke Østfold 
noe mer å gå på i forhold til Oslo, men Øst-
folds skytter hadde deretter klart å roe seg 
ned og endte opp med 97p. Det måtte telles 
innertiere for å kåre vinnerlaget.

Det viste seg at Oslo vant med én fattig 
innertier og overraskelsen var et faktum. Vi 
viste at skytterne hadde nivået inne, men at 
alle fikk ut sitt beste samtidig, kunne vi ikke 

Eirik Ahdell var speaker hele finaledagen. Speakertjenesten ble kjørt fra kontoret.
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Alle ungdommene som skjøt på Oslo to lag i samlagsskytingen. F.v Emma Trapper Pedersen, Jonas 
Hofslund, Vetle Skagmo, Tobias Mortensen Torbal, Amalie Mortensen Torbal, Simen Sanne, Odin 
Skagmo og Stian Stafsberg Klyve.

forvente. Vi gratulerer laget og ungdom-
savdelingen med denne svært gledelige 
prestasjonen. 

Oslos andrelag ble nr. 10 med 382p. 
Laget besto av Simen Sanne (R), Vetle 
Skagmo (R) og junioretappene ble skutt av 
Tobias Mortensen Torbal og Emma Trapper 
Pedersen. De fikk fin lagskytingserfaring, 
som kan bli nyttig ved senere anledninger. 
Disse skytterne har også sin del i triumfen 
til Oslo.

I samlagsskytingen for veteraner var 
våre representanter Christer Malm og Arne 
Grøtting. De skjøt V55-etappene. Oslo fors-
vant imidlertid tidlig ut av kampen da Oslos 
skytter på første etappe kun fikk ut ni skudd. 
Det ble 5.plass på Oslo. Christer skjøt 99p 
og Arne 97p.

Oslo hadde også to lag med i se-
niorenes samlagsskyting. Nils Thomas 

Valand og Bjarne Muri deltok på førstelaget 
og Endre Hagelund på andre laget. Nils 
Thomas skjøt første etappe, fikk det ikke til, 
og skjøt 93p. Bjarne skjøt 97p og laget ble 
til slutt nr. 8.

Dermed var det Oslo andrelag som 
gjorde det best. Endre skjøt første etappe og 
han åpnet meget godt med fem tiere, men så 
kom det fem niere. De andre på laget skjøt 
alle 98p og Oslo 2 ble nr. 2, tre poeng etter 
vinneren Akershus.

Oppsummert
Mesterskapet ga 5 medaljeplasser 14 

begre og 12 finaleplasser. Det er ganske likt 
fjorårets 5 medaljeplasser, 15 begre og 10 
finaleplasser. Men med tre mestere, og ikke 
minst et rent Østrelag som vinnere av un-
gdommenes samlagsskyting, så må vi si at 
dette var et meget godt mesterskap for oss.
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Mesterskap
Kl. 3-5  21. Nils Thomas Valand .......343 Stjerne 
 25. Henrik Oppen.................342  
 40. Endre Hagelund .............338 
V55 1. Arne Grøtting .....................347 Gylt 
 3. Stein Heggen .....................345 Sølv 
 10. Hans O Kveli....................340 
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther ............341 Gylt
R 9. Vetle Skagmo ....................342
J 10. Jonas Hofslund ................346 
 11. Stian Stafsberg Klyve ......346
EJ 1. Sondre Ravnanger ............348 Nammo
V73: 4. Oddbjørn Nyhagen ............349

Hovedskyting
Kl. 5 12. Nils Thomas Valand ..........245 Beger 
 26. Henrik Oppen ...................243 Beger 
 32. Endre Hagelund................242  
 52. Kurt Eirik Bekkevold .........239  
 65. Marianne Berger ...............237  
 70. Bjarne Muri .......................237  
 75. Tore Johansen ..................235  
 76. Morten Musiol ...................235  
 87. Lars Bugge .......................232  
 89. Fredrick Bjerke .................230 
Kl. 4 4. Heidi Olsen Grimstad .........241 Beger 
 37. Eirik Kristiansen ................229  
 54. Jenny Aardalen .................219 
Kl. 3 7. Joakim Mortensen ..............232 Beger 
 13. Jorunn O. Vallestad ..........225 
Kl. 2 3. Christian Y. Sæther .............242 Beger 
 17. Bjørnar Sæther .................234 
V55 1. Arne Grøtting ......................247 Beger 
 2. Stein Heggen ......................246 Beger 
 9. Hans O Kveli.......................245 Beger 
 17. Arild Båheim .....................242  
 19. Christer Malm ...................242  
 27. Arne Ånneland ..................238  
	 30.	Anne	Sofie	Grimstad.........236 
R 9. Vetle Skagmo .....................245 Beger 
 15. Jonas Ingebo ....................243  

 17. Simen Sanne ....................242  
 39. Amalie Mortensen Torbal ..228 
ER 26. Odin Skagmo ....................245 
 58. Sebastian S. Hopmoen.....231 
 61. Hans Robert Gaarder .......225
J 10. Jonas Hofslund .................247 Beger 
 12. Stian Stafsberg Klyve .......246 Beger 
 20. Tobias Mortensen Torbal ..244  
 39. Emma Trapper Pedersen .239 
EJ 1. Sondre Ravnanger .............242 Beger
V73 4. Oddbjørn Nyhagen .............250 Beger 
 19. Nils Hovde ........................246  
 21. Øivind Mørk ......................245  
NV 2. Morten Grøvnes..................246 Beger

Samlagsskyting 
N = Nordstrand, S = Skarpskytten
Kl.3-5 2. Oslo 2 .................... 389
Endre Hagelund 95, Sidsel Lillekvelland (N) 98, 
Rasmus Lillekvelland (N) 98 og Helene Lillekvel-
land (N) 98 
 8. Oslo 1 .................... 385  
Nils Thomas Valand 93, Daniel Tveiten Haig (N)  
98, Tobias Lillekvelland (N) 97 og Bjarne Muri 
97. 

Veteran  5. Oslo  ...................... 386
Birk Jan Oftedal (ØB, V65) 90, Arvid Meek (S, 
V65) 100, Arne Grøtting (V55) 97 og Christer 
Malm (V55) 99. 

Ungdom 1. Oslo ....................... 396
Amalie Mortensen Torbal (R) 100, Odin Skagmo 
(ER) 100, Stian Stafsberg Klyve (J) 98 og Jonas 
Hofslund (J) 98. 
 10. Oslo 2 .................. 382  
Simen Sanne (R) 97, Vetle Skagmo (R) 94, To-
bias Mortensen Torbal (J) 94 og Emma Trapper 
Pedersen (J) 97 
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Det var til tider noe hektisk i påmeldingsbua med oppsett av finaler og oppdatering av resultater. F.v 
sees Nils Thomas Valand, Morten Musiol og samlagsleder Helge Norberg (Nordstrand) som håndterte 
standardpremiene på vegne av kretsen.

Bjørnar Sæther var som alltid, en blid stevnefunk-
sjonær.

Lucas Grøvnes gjorde en god jobb som parker-
ingsvakt.
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Viken II forberedelser

Projektor og skjerm ble installert inne på 200m standplass for finaleanvisning. Jenny Aardalen hjelper 
til med å teste løsningen.

Nye vimpler og nyslått gress av Per Olsen, gir et fint inntrykk av at ting er på stell.
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Morten Grøvnes (nærmest) og Tor Klyve i gang med å sjekke gummirullene på 100m

Nils Thomas Valand i gang med 100m, som blant annet ble utstyrt med nye frontskiver.
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Arne Grøtting (f.v), Christer Malm og Vidar Kvam i trer ny gummirull inn på en av skivene på 200m.

Steinar Sveum og Jorunn Ospedal Vallestad setter på papp bak skivene på 200m.
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Østlandscup senior
I år stiller vi med to lag i seniorenes 

Østlandscup.

1. runde - A-laget slo Trøgstad
A-laget fikk bortekamp mot Trøgstad 

og måtte finne seg i å bære favorittstempelet. 
Med meget solid skyting av hele gjengen 
innfridde de greit. Sluttsummen ble så god 
som 2734p. Denne summen er identisk med 
resultatet fra fjorårets dramatiske 1. runde 
match mot Høland/Bjørkelangen, og kun to 
poeng fra lagsrekorden.

På en god dag for laget, var Bjarne og 
Nils Thomas noen poeng bedre enn de andre 
og skjøt 346p.

Oslo Østre A 2734 - Trøgstad 2673 
Bjarne Muri ....................................247/346 
Nils Thomas Valand ......................248/346 
Stein Heggen .................................244/344 
Helge Norberg ...............................243/343 
Sverre Brovoll ................................245/341 
Christer Malm ................................241/339 
Kurt Eirik Bekkevold ......................238/338 
Lars Bugge ....................................240/337

1. runde: B-laget tapte mot Nord-
strand A

B-laget tok turen til Løvenskiold for å 
møte Nordstrand A. Nordstrand var klare 
favoritter og det ble aldri spennende. Nord-
strands lag endte på solide 2720p, mens vårt 
lag skjøt 2663p. Det var en ok poengsum, 
med tanke på at Kjetil hadde en tellefeil og 
endte med kun ni skudd på omgangen. La-
get hadde forøvrig to debutanter. For både 
Sondre og Jorunn var det første opptreden i 
Østlandscupen og de gjorde en fin innsats.

I neste runde blir det B-cup for laget.

Nordstrand A 2720 - Oslo Østre B 
2663
Arild Båheim ..................................243/340 
Eirik Kristiansen .............................242/337 
Henrik Oppen ................................240/337 
Tore Johansen ...............................238/336 
Arne Ånneland ...............................338/334 
Sondre Ravnanger ........................234/331 
Jorunn O. Vallestad .......................231/329 
Kjetil Jansen ..................................234/319

Jorunn Vallestad debuterte som cupskytter for 
Østre i matchen mot Nordstrand.

Arild Båheim ble B-lagets beste skytter i matchen 
mot Nordstrand.
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Baneåpning
Det var en noe kald ettermiddag, men 

oppmøtet til baneåpningen var godt. Over 
60 personer møtte, hvorav 40 skyttere. 

Baneåpningen ble foretatt på tradis-
jonelt vis. Styreleder Eirik Ahdell åpnet 
med noen ord om skyteaktiviteten vår, 
rekrutteringen som er god og han passet på 
å fremheve Arne Ånnelands innsats som 
drivende kraft i det gjennomførte oppussing-
sprosjektet. 

Våre eldste skyttere foretok så flaggheis 
med Østreflagget, Det norske flagget og 
DFS’. 

Eirik hadde klart å få en gammel kjen-
ning, Johnny Wilhelmsen til å stille opp. 
Johnny fikk æren av å skyte åpningsskuddet. 
Med lånt våpen og sitt første skudd på syv 
år, så var det absolutt godkjent at han skjøt 
en nier. 

Videre ble det skutt om Åpningsfatene 
1. avd. Som kjent regnes dette sammen 
med Åpningsfatene 2. avd. som det skytes 
om på baneavslutningen. Etter skyting var 
det samling inne i lokalene, til hyggelig 
prat, resultatoppsummering, informasjon 
om eiendomssaker og kommende stevnear-
rangement, samt kakespising. Det siste for å 
feire de nyoppussede lokalene.

I skytingen fikk vi en overraskelse i 
kl. 5. Tore Johansen slo til med 148p og ble 
beste klasseførte skytter. Det var imidlertid 
jevnt, for på 147p kom Morten Musiol og 
Nils Thomas Valand. 

I kl. 4 ble Per Arve Strømstad best med 
145p. Heidi Grimstad kom nærmest med 
142p. Joakim Mortensen var eneste skytter i 
kl. 3 og han skjøt 136p. 

Styreleder Eirik Ahdell foran en det store antall oppmøtte.
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I kl. 2 ble det meget jevnt, kun 1p skilte 
fire skyttere. I “far og sønn”-kampen hadde 
Bjørnar Sæther håp om seier med 147p i 
første lag. Christian skjøt 147p i andre lag, 
man hadde flere innertiere. Anders Madsen 
og Johnny Wilhelmsen skjøt begge 146p. 

I V55 fikk vi en annen overraskelse da 
Arne Ånneland skjøt 146p og slo Arne Grøt-
ting med 1p. Videre skjøt Anne Grimstad 
144p og Arild Båheim 143p.

På 100m hadde vi med flere nyb-
egynnere. Morten Grøvnes skjøt i den nye 
klassen “Nybegynner voksen” (NV) og fikk 
meget respektable 147p. 

Aspirantklassen er døpt om til “Nybeg-
ynner ungdom” (NU). Her hadde vi tre skyt-
tere i David Kristiansen, Henrik Nymoen og 
Jakob Nymoen. 

Vetle Skagmo ble beste skytter i kl R 
med 146p. Simen Sanne kom nærmest med 

144p. Ellers besto klassen av de ganske nye 
skytterne Niklas Bjørkeng, Thea Olivia 
Grøvnes og Sebastian Svendsen. 

I kl. ER hadde vi to skyttere. Sebastian 
Sveum Hopmoen ble best med 147p. Hans 
Robert Gaarder skjøt 145p. 

I kl. J måtte det skilles på innertiere for 
å kåre bestemann. Det ble Jonas Hofslund 
som skjøt 148 med syv innertiere. Stian 
Stafsberg Klyve hadde fem innertiere. To-
bias Mortensen Torbal skjøt 145p. 

Sondre Ravnanger stilte i den nye klas-
sen Eldre junior (EJ) og skjøt 137p. 

I V73 er det alltid åpent om hvem som 
blir best. Denne gang ble det Oddbjørn 
Nyhagen med 148p og 8 innertiere. Øivind 
Mørk var tett på med 148p og 4 innertiere. 
Nils Hovde skjøt 146p.

Johnny Wilhelmsen skyter åpningsskuddet med lånt våpen av Eirik Ahdell, som følger med.
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Åpningsfatene 1. avd.
Kl. 5 1. Tore Johansen ...................148 10* 
  2. Morten Musiol ....................147 9* 
  3. Nils Thomas Valand ...........147 6* 
  4. Bjarne Muri ........................146 7* 
  5. Kurt Eirik Bekkevold ..........144 8* 
  6. Sverre Brovoll ....................142 6* 
  7. Henrik Oppen ....................142 4* 
  8. Lars Bugge ........................138 3*
Kl. 4 1. Per Arve Strømstad ...........145 4* 
  2. Heidi Grimstad ...................142 1* 
  3. Eirik Ahdell .........................141 2* 
  4. Eirik Kristiansen .................140 5* 
  5. Jenny Aardalen ..................128 2*   
Kl. 3 1. Joakim Mortensen .............136 6*   
Kl. 2 1. Christian Y. Sæther ............147 9* 
  2. Bjørnar Sæther ..................147 3* 
  3. Anders Madsen..................146 4* 
  4. Johnny Wilhelmsen ...........146 3*
V55 1. Arne Ånneland ...................146 5* 
  2. Arne Grøtting .....................145 2* 

  3. Anne Grimstad ...................144 2* 
  4. Arild Båheim ......................143 6*
NV 1. Morten Grøvnes.................147 7*   
NU David Kristiansen...................138 
  Henrik Nymoen ......................117 
  Jakob Nymoen.......................134
R 1. Vetle Skagmo ....................146 5* 
  2. Simen Sanne .....................144 6* 
  3. Niklas Bjørkeng .................130 
  4. Thea Olivia Grøvnes ..........115 
 5. Sebastian Svendsen..........106  
ER 1. Sebastian Sv. Hopmoen ....147 5* 
  2. Hans Robert Gaarder ........145 5*   
J 1. Jonas Hofslund ..................148 7* 
  2. Stian Stafsberg Klyve ........148 5* 
  3. Tobias Mortensen Torbal ...145 8*
EJ 1. Sondre Ravnanger ............137 3*   
V73 1. Oddbjørn Nyhagen ............148 8* 
  2. Øivind Mørk .......................148 4* 
  3. Nils Hovde .........................146 4*

Nils Hovde er klar til å heise DFS flagget.
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Pokalskytinger
Damenes pokal XII

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

Det ble imidlertid hard kamp om 
Damenes pokal og kun 1p skilte de tre beste. 
Både Helge og Tore skjøt 296p, men Helge 
hadde klart flest innertiere og vant. Kurt 
skjøt 295p. 

Helge, Arne Grøtting og Lars Bugge har 
etter årets skyting to aksjer i pokalen, mens det 
er fem skyttere med en aksje.
1. Helge Norberg ...........................296 17* 
2. Tore Johansen ...........................296 13* 
3. Kurt Eirik Bekkevold ..................295 12* 
4. Per Arve Strømstad ...................287 4* 
5. Arne Ånneland ...........................286 4*

Underavdelingens vandrepr. VI
Helge var i godt slag og vant også 

Underavdelingens vandrepremie med 149p. 
Det gjorde han med ganske klar margin. 
Tore kom igjen nærmest med 146p. Kurt 
skjøt også 146p.

Av våre aktive skyttere har Helge og 
Kurt har to aksjer i pokalen, mens det er to 
skyttere med en aksje. 
1. Helge Norberg ..................... 148 
2. Tore Johansen ..................... 146 
3. Kurt Eirik Bekkevold ............ 146 
4. Per Arve Strømstad ............. 145 (3p respitt) 
5. Arne Ånneland ..................... 140 (3p respitt)

Dugleiksmerket /-kruset III
Det var dårlig oppmøte til skytingen 

om Dugleiksmerket. Kun seks skyttere stilte.
Kl. 3-5 skjøt også om Dugleikskruset. 

Kurt  Kruset er det tredje i rekken og dette 
var den andre skytingen om kruset. 

Kurt vant med 1p foran fjorårsvinneren 
Endre. 
Kl. 3-5 1. Kurt Eirik Bekkevold .......... 247 
 2. Endre Hagelund ................ 246 
 3. Tore Johansen .................. 240 
 4. Eirik Kristiansen ................ 146
Kl. 1 Nicolai Brodin ........................

V55 Stein Heggen ........................ 246

Helge Norberg vant både Damenes pokal og 
Underavdelingens vandrepremie VI.Kurt Eirik Bekkevold vant Dugleikskruset.
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Åpne banestevner
April - uke 13

Arne Ånneland, Joakim Mortensen, 
Stian Stafsberg Klyve og Tobias Mortensen 
Torbal tyvstartet banesesongen i begyn-
nelsen av april, med en tur til Vårtreffene til 
Knipenborg, Farnes og Aurland. 

Joakim skjøt sitt første stevne i kl. 3 
og perset naturlig nok. Men han skjøt også 
bedre for hvert stevne og perset i alle tre 
og han ble også beste 3. klassing i det siste. 
Stian og Tobias skjøt sine første stevner i 
kl. J og deres perser endte på 244/342p for 
Stian og 243/340p på Tobias.

April - uke 16
For mange var åpnet banesesongen 

helgen etter påske. Vi hadde med 13 skyt-
tere på til sammen fem stevner. Nils Thomas 
Valand åpnet medalje kontoen med to med-
aljer i kl. 3-5. Det ble 2. plass i Halden og 3. 
plass i Buer/Kornsjø. 

Kurt Eirik Bekkevold skjøt beste grunn-
lag i Buer/Kornsjø og fikk aksje i Grunnlag-
spokalen. Joakim Mortensen satte ny pers i 
Buer/Kornsjø med 237/336p. Han ble beste 
3. klassing og sikret opprykk til kl. 4.

April - uke 17
Banesesongen tok av for alvor og vi 

hadde deltagere på åtte stevner, når vi også 
tar med Løitens 1. mai stevner. Vår delta-
gelse var fra 1 til 16. Høydepunktet kom 
med Bjarne Muris seier i kl. 3-5 i Nord-
Odal med toppresultatet 249/349p. 

Arne Grøtting var i et godt sig i V55 og 
vant hele tre stevner, to av dem med 348p. 
Sondre Ravnanger vant kl. EJ i Skogbygden 
med ny pers på 240/340p. 

I Løiten var det skyting på tre baner. 
I tillegg til 100m og 200m, fikk 200m 
skytterne prøvd seg på papp på 300m. For 
mange er det eneste sjansen i løpet av året. 
På 200m var det avsluttende finale og Helge 
Norberg, Bjarne Muri og Nils Thomas 
Valand kvalifiserte seg. Helge gjorde best 
med 6. plass etter 247/346p. På 100m satte 
Stian Stafsberg Klyve en flott ny pers med 
247/347p.

Mai - uke 18
Denne uken hadde vi deltagere på syv 

stevner og deltagelsen varierte fra 1 til 20. 
Vi hadde flest deltagere i Blaker og der dom-
inerte våre V55-skyttere stort. De tok de fire 

Bjarne Muri vant kl. 3-5 i Nord-Odal med 349p. Sondre Ravnanger har flere seire i kl. EJ.
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første plassene, med Stein Heggen i spissen. 
I Frogn og Drøbak ble det dobbeltseier 

i V55 med Arne Grøtting som vinner. Arne 
vant også i Degernes. Amalie Mortensen 
Torbal tok sin første medalje i åpent stevne 
med 3. plass i kl. R i Blaker.

Mai - uke 19
Vi hadde deltagere på ni stevner, flest 

var det i Urskog hvor antallet var 17. Den 
store prestasjonen kom med Nils Thomas 
Valands 249/349p og seier i kl. 3-5 i Saul-
and. Nils Thomas ble også nr. 2 i Nøtterø. 

Våre V55-skyttere tok seks seire. Arne 
Grøtting tok fire av dem, tre kom på en tur 
til Møre og Romsdal og den fjerde kom i 
Fet. Christer Malm vant i Nøtterø og Stein 
Heggen vant i Gransherad. 

Sondre Ravnanger vant kl. EJ i Fet med 
ny pers på 342p.

Mai - uke 20
I uke 20 var det fellestur til Lerumcup, 

oppslutningen var god med 18 skyttere. I 
følge rapportene fra turen, var det en hyg-
gelig samling med nær 30 deltagere på 
lørdagskvelden. 

Seks ungdommer deltok og alle perset 
eller tangerte persen. I kl. R slo Amalie 
Mortensen Torbal til med 248/348p i 

Knipenborg. Det resulterte i ny pers og 2. 
plass. Simen Sanne imponerte nesten mer. 
Han skjøt også 248/348p og ble rangert til 4. 
plass. Han forbedret persen sin med hele 9p. 

I kl. J sto Tobias Mortensen Torbal for 
det beste enkeltresultatet. Det kom med 
249/348p i Sogndal. Det var klar ny pers og 
ga 15. plass. Stian Stafsberg beste resultat 
kom i Farnes med tangering av persen på 
247/347p og 16. plass. Jonas Hofslund 
tangerte persen i Knipenborg med 246/345p. 
I NU fikk Thea Olivia Grøvnes prøvd seg. 
Hun er ganske fersk som skytter og fikk se 
200 tallet. Pappa Morten deltok i NV og 
hans beste resultat kom i Knipenborg med 
240p. 

Stein Heggen ble vår beste V55-skytter 
med 3x343p som de beste resultatene. Åtte 
seniorer deltok. Bjarne Muri gjorde det best 
med 14. plass sammenlagt. Han skjøt best i 
Sogndal og Hafslo med 346p. I Hafslo ble 
det 7. plass og i Sogndal 13ende. 

Mai - uke 21
Dette var Norgescup uken eller Fren-

decup som det nå heter. For Frendecup 
vises det til egen artikkel. Ellers var det tre 
stevner i tilknytning til Kr. Himmelfartsdag. 
Et av de var vårt eget Østrestevne som vi 
har en egen artikkel. De andre stevne var i 

Amalie Mortensen Torbal tok sin første medalje i 
åpent stevne med 3. plass i kl. R i Blaker..

Stian Stafsberg Klyve skjøt 350p for første gang i 
Sande. Han vant også stevnet.
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Ski og Enebakk. Christer Malm perset i Ski 
med 250/349p og vant V55 klart.

Juni - uke 22
Dette var uken med pinsehelgen og vi 

tar også med stevnene som gikk 2. pinsedag. 
Vi hadde deltagere på hele 13 stevner, men 
det må sies at vi hadde kun en deltager på 
de fleste.

Christer Malm tok tre seire i V55; på 
Løvenskiold, i Spydeberg og i Kråkstad. 
Nils Thomas Valand ble nr. 2 i kl. 3-5 på 
Løvenskiold. Amalie Mortensen Torbal ble 
nr. 3 i kl. R i Rælingen. To av våre juniorer 
perset; Inga Kvam på Løvenskiold og Jonas 
Hofslund i Nittedal. 

Juni - uke 24
Uken etter Viken II mesterskapet hadde 

vi deltagere på hele 15 stevner. 
Stian Stafsberg Klyve skjøt 350p for 

følrste gang i kl. J i Sande. Det ble også 
seier. Ellers vant Stein Heggen V55 i Båstad 
og Sverre Brovoll ble nr. 3 i kl. 3-5 i Lom 
& Skjåk.

Juni - uke 25
Denne uken hadde vi deltagere på 

syv stevner. Deltagelsen varierte fra 1 til 
14. Sondre Ravnanger skjøt årets beste 
resultater med 344p og 343p og vant kl. EJ i 
Steinsgård og Eidsvoll Verk.

Arne Grøtting skjøt 348p og vant V55 
med en innertier i Steinsgård.

Organisasjons-/Oslomedaljen
Skytingen ble avlyst tidligere i år og 

flyttet til 15. juni.  18 skyttere møtte opp og 
vi bidro med kun fem skyttere. Skytingen 
gikk tett på Viken II-mesterskapet og var 
sikkert noe av årsaken. 

Deltagelsen tilsa at det skulle skytes 
om en gylt og tre sølvmedaljer. Den 
gylte medaljen gikk på 289p og den siste 
sølvmedaljen på 270p. Som kjent kan man 
kunne vinne medalje av hver valør en gang. 
Tre av våre tidligere vinnere av gylt medalje 
fikk stjerne. De var Lars Bugge, Kurt Eirik 
Bekkevold og Eirik Kristiansen.

Oslomedaljen gikk inn i skytingen. 
Antall medaljer beregnes ut fra deltagelsen 
og det ble skutt om fire medaljer. Det gis 
klassevis respitt og dermed ble resultatene 
noe endret fra Organisasjonsmedaljen. 

De offisielle resultatene var ikke klare i 
skrivende stund, men så vidt vi kan skjønne  
så gikk den siste medaljen på 295p. Da ble 
Lars vår eneste vinner av Oslomedaljen.

Organisasjonsmedaljen
2. Lars Bugge ........................295 stjerne 
3. Kurt Eirik Bekkevold ..........294 stjerne 
9. Eirik Kristiansen .................289 stjerne 
12. Arne Ånneland .................284 
17. Øivind Mørk .....................269

Oslomedaljen
4. Lars Bugge ........................295 + 0 295 med. 
5. Kurt Eirik Bekkevold ..........294 + 0 294  
9. Eirik Kristiansen .................289 + 5 294  
7. Øivind Mørk .......................269 + 25 294 
13. Arne Ånneland .................284 + 5  289
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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).

Terminliste

Dag Dato Begivenhet
Tirsdag 04.jul Hurtigcupen 4 (Høland og Bjørkelangen)
Tir-lørdag  25-29.jul FC bane (Hafslo/Sogndal/Aurland)
Tir-lørdag     25-29.jul FC Stang- og felthurtigskyting (Knipenborg/Tønsjum) 
Fre-fredag       28/7-4/8    Landsskytterstevnet (Førde)
Mandag            14.aug    Trening
Torsdag           17.aug   Skarpskytterkruset, Erterkongens vandrekjede
Lørdag            19.aug   Samlagsmesterskap bane (Løvenskiold)
Mandag            21.aug    Trening, oppsamling Dugleiksmerket.  
   Serieskyting finale 100 meter
Torsdag           24.aug   Trening
Fre-søndag        25-27.aug   NC bane (Harran/Høylandet/Overhalla)
Mandag            28.aug Trening
Tirsdag 29.aug Hurtigcupen finale (Oslo Østre/Askerbanen)
Torsdag           31.aug Klubbmesterskap bane
Torsdag           07.sep   Baneavsl., Åpn.fat 2. avd, Vennskapspokalen, Vandrekj. kl.1
Lørdag 09.sep   Erterfesten
Torsdag 28.sep Dugnad, klargjøring 15m / opprydding bane
Lørdag 14.okt Høstmanøver
  
Lørdag 04.nov Feltforberedelser
Torsdag 09.nov Generalforsamling
Ons-søndag 15-19. nov Viken II 15m
Tirsdag 21.nov Ombudsmøtet
Mandag 27.nov Forberedelser til Østrestevnet
Tir-søndag 28.11-3.12 Østrestevnet 15m
Lørdag 25.nov Feltforberedelser
Styret tar forbehold om endringer i denne terminlista. 

Nedenfor sees terminlisten for siste del av banesesongen. Legg spesielt merke til datoene for 
Erterfesten og generalforsamlingen.
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Påmeldte Landsskytterstevnet

Navn  ............................. Klasse
Aardalen, Jenny....................... 4
Bekkevold, Kurt Eirik ............... 5
Berger, Marianne ..................... 5
Bjerke, Fredrick ....................... 5
Brendnes, Edvard .................... 4
Brovoll, Sverre ......................... 5
Bugge, Lars ............................. 5
Båheim, Arild ........................... V55
Grimstad,	Anne	Sofie .............. V55
Grimstad, Heidi-Iren Olsen ...... 4
Grøtting, Arne .......................... V55
Hagelund, Endre ..................... 5
Heggen, Stein .......................... V55
Hofslund, Jonas ....................... J
Hovde, Nils .............................. V73
Ingebo, Jonas .......................... R
Iversen, Silje Christine ............. 4
Jansen, Kjetil ........................... 4
Johansen, Tore ........................ 5

Navn  ............................. Klasse
Kristiansen, Eirik ...................... 4
Kveli, Hans O .......................... V55
Madsen, Anders ...................... 2
Malm, Christer ......................... V55
Mortensen Torbal, Amalie ........ R
Mortensen Torbal, Tobias ........ J
Mortensen, Joakim .................. 3
Muri, Bjarne ............................. 5
Musiol, Morten ......................... 5
Mørk, Øivind ............................ V73
Norberg, Helge ........................ 5
Oppen, Henrik ......................... 5
Stafsberg Klyve, Stian ............. J
Sveum Hopmoen, Sebastian ... ER
Valand, Nils Thomas ................ 5
Vallestad, Jorunn Ospedal ....... 4
Ånneland, Arne ........................ V55
Ånneland, Vegard .................... 4

I det forhåndspåmeldingen gikk ut var 
det 4.535 påmeldte til Landsskytterstevnet 
i Førde. For 9 år siden i 2008 var det 5.190 
påmeldte.  

Vi har 37 påmeldte, som to flere enn 
deltagelsen i fjor. Våre skyttere er fordelt på 
ni forskjellige klasser og de store klassene 
er kl. 5, kl. 4 og V55. For Amalie Mortensen 
Torbal og Sebastian Sveum Hopmoen er det 
snakk om det første landsskytterstevnet.

Førde har tidligere vært arrangør i 1988, 
1997 og i 2008. I 1988 var Stein Heggen i 
Kongelaget og i 1997 vant Magne Landrø 
Normapokalen. Ellers er det lite å si om de 
landsstevnene, men i 2008 sto prestasjonene 
i kø og vi hadde et fantastisk landsstevne.

Vi hadde hele 62 deltagere og var det 
klart største laget. Arne Grøtting vant V55-

bane. Sverre Brovoll var i Kongelaget og 
ble nr. 8. I tillegg ble det stjerne/medalje på 
Eivind Rørhuus-Øie, Tommy V. Storsveen, 
Jan Håkon Jørgensen, Stian Eliassen og 
Lars Bugge. Avdøde Arne Engejordet fikk 
sølvmedalje for 4. plass i V65-bane. 

Kurt Eirik Bekkevold, Roy Yttri 
og Stian Eliassen tok medalje/stjerne på 
grovfelten. Kurt var også i finalen i både 
Stang- og felthurtigskytingen. Han ble fak-
tisk blant de ti beste i alle tre feltøvelsene. 
Oslos veteraner ble nr. 3 i samlagsskytingen 
med Arne Engejordet, Øivind Mørk og Arne 
Grøtting på laget. 

Vi kan ikke forvente å gjent slike resul-
tater, men det blir helt sikkert mye moro og 
spennende skyting.
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