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Østre Posten starter nå på årgang 72 
og målet for året er igjen å beskrive lagets 
aktiviteter gjennom året. Noe av det vik-
tigste med en slik klubbavis er å ta vare på 
historien. 

Hvis noen engang i fremtiden leser 
igjennom Østre Posten, så bør de få et godt 
inntrykk av hvordan aktiviteten i laget var. 

I skrivende stund er det meste av 
feltsesongen over. Av resultatene er det lett 
å se at vi har en gjeng med seniorer som 
hevder seg meget godt, men ellers er det 
rimelig tynt. Litt spøkefullt så kan man si at 
for hvert år, så øker gjennomsnittsalderen 
med ett år og det snakkes mer og mer om 
synsutfordringer. 

Vi skulle gjerne sett at flere klasser og 
spesielt at yngre skyttere hadde vært mer 
aktive. Det viktigste er likevel at aktiviteten 
i sin helhet og vi kan glede oss over god 
innendørsaktivitet.  Ungdomsavdelingen 
gjennomførte en skyteskole i januar og 
har ellers hatt mange på trening, både på 
mandag og torsdag.

Seniorene har prøvd å få opp 15m 
skytingen med en egen fast skytedag. Det 
har bidratt til økt aktivitet, men kanskje 
ikke i så stor grad som man hadde håpet på. 
Mange er travle på andre områder og da må 
skytingen til tider vike, selv om interessen 
er til stede. 

Det er gledelig å se at 19 skyttere og 
8 ledsagere har meldt seg på fellesturen 
til Lerumcup. Slike turer er viktige for det 
sosiale i laget. 

Baneåpningen var opprinnelig planlagt 
19. april, men på grunn av snømengdene ble 
den utsatt til 26. april. Da får vi tro at det 
meste av snøen er borte og at banen er klar 
for en ny spennende banesesong. 
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Styreleder
har ordet

Hei dere,

Da er påska på hell, og dugnad og 
baneåpning er rett rundt hjørnet. Dog virker 
det litt rart, da det fortsatt ligger godt med 
snø oppe på Østre. Men med litt temperatur 
de neste ukene vil nok det meste være borte 
før skivene går opp og banesesongen er i 
gang. 

Før den tid er det greit å se litt tilbake 
på hva som har skjedd siden forrige nummer. 
Først vil jeg rette en stor takk til ungdom-
savdelingen og dere som har vært med å 
arrangere skyteskole nå i vinter. 

Ni stykker har nå gjennomført 
skyteskolen, og det er lagt ned både tid og 
energi for å få alt til å gå opp. Opplegget 
har vært eksemplarisk, stemningen god, og 
foresatte har kun hatt lovord å komme med. 
Nå håper jeg bare vi kan få med oss noen av 
de videre ut.

Takk vil jeg også rette til de få iherdige 
feltskytterne vi har i laget. Vinteren har vært 
lang, og til tider kald. Og mens de fleste har 
holdt seg innendørs, har en knippe bedrevet 
feltskyting både nært og fjernt. Ekstra 
moro er det at de har truffet så godt som de 
har. Vi var helt i toppen for seniorer både 
på Samlagsmesterskapet, Viken II og på 
Østlandsmesterskap, samt hatt en rekke top-
plasseringer på lagskytinger. 

De få ungdommene som har vært i 
aksjon har også satt Østre på kartet, ut-
fordringen er bare å få med flere. Det gjelder 
selvsagt på seniorsiden også. Sett under ett 
synes dette har vært den beste feltsesongen 
på lenge.

Før baneåpningen har noen av oss 
startet så vidt opp med å rydde og ordne litt 
på Østre. Lageret utendørs nærmere seg slik 
det er tenkt å være, teknisk rom blir ryddet 
ordentlig slik at det blir det tekniske rommet 
det er ment å være. Bunkeren får også et løft, 
men ta det helt med ro: det er fortsatt nok å 
ta tak i på dugnaden. Det blir container i år 
også.

Håper så mange som mulig av dere 
tar turen både på dugnaden og ikke minst 
baneåpningen. Om ikke for å skyte, så kom 
for å være en del av Østrefamilien og se ig-
jen gamle og nye fjes. Det beste hadde vært 
om alle var med i kampen om åpningsfatene, 
kanskje noen nye foresatte også er lysten på 
å prøve. Ingenting hadde vært bedre.

Vi ses på Østre.

Mvh    I
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Sverre Brovoll (t.v) gikk ut av styret. Eirik Ahdell 
ga han en takk for styreinnsatsen. Siden han har 
gått ut av styret før, så var gaven litt redusert :)..

Kokken Arne Ånneland fikk en velfortjent opp-
merksomhet for hjortegryten, som han har laget til 
konstituerende siden 2009.

Konstituerende styremøte
Styret innleder vanligvis sitt arbeid et-

ter generalforsamling med et konstituerende 
styremøte, utvidet med gjester og servering.

På grunn av meget travle tider før jul i 
fjor, fikk vi ikke avholdt dette møtet. Det ble 
utsatt til onsdag 7. februar.

Deltagelsen ble noe begrenset, blant an-
net av at noen som gjerne deltar, satte laget 
først og prioriterte cupskyting.

De ni som kunne møtte hadde en hyg-
gelig kveld, som nok ble avrundet tidligere 
enn vanlig. 

Arne Ånneland disket opp med en 
utmerket hjortegryte. Kvelden ble avsluttet 
med en runde med poker. Betegnende for 
at tidene endrer seg, så ble det en diskusjon 
om det skulle spilles Texas Hold’em eller 
om det skulle holdes på femkortspokeren. 
Femkortspokeren vant frem.

Sverre Brovoll som gikk ut av styret 
fikk en oppmerksomhet av styreleder Eirik 
Ahdell, som også ga en velfortjent påskjøn-
nelse til kokken Arne Ånneland.

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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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Noen vitale mål: 
Lengde: 550 cm - løp:32,5 cm - Lås:26,7 cm 
Kaliber: 17 m/m - vekt: 2,225 kg

Hjullåsmekanismen er konstruert av 
Leonardo da Vinci og var egentlig ment å 
virke som et fyrtøy. Angivelig er pistolen 
lager i et antall av 50 par for kurfyrste Chris-
tian 1. av Saxsens “Trabantenleibgarde”.

Kurfyrstens livgarde var utstyrt med 
50 hester. På hver side av sadelen hang en 
pistol som min beskrivelse ovenfor.  Med 
årene ble pistolene lagret på Electoral 
Armouries i Dresden. Deretter havnet en del 
pistoler på Dresden Hoff Jagt Musee for så 
å bli solgt på auksjon i 1919 - 1920 - 1927. 
En auksjonskatalog fra 1920 viser at et par 
pistoler ble splittet. 
Den ene ble kjøpt 
av Armee Museet 
i Paris. Den andre 
havnet i London, 
og ble senere 
gjennom flere ledd, 
solgt til Norge. 
Pistolen er nå 
innlemmet i min 
samling. Begge 
pistolene i paret 
er merket med 
smedens initialer 
D.R., som ikke er 
identifisert. Alle 
par-pistoler som 
er kjent i museer 
og samlinger av 

samme type, er identifisert på initialer og 
årstall. Her har jeg en stor oppgave foran 
meg med å identifisere min pistol.

Jeg avslutter historien med et artig 
tilfelle. En eldre kjent samler solgte meg et 
par 1700-talls meget fine sivile rytterpistoler 
til en hyggelig pris. Selgeren var kjent for å 
ta drøye priser i handler. Jeg ble nysgjerrig 
og spurte om det var noe galt med pistolene. 
Svaret var: “Det ergrer meg at jeg ikke har 
funnet smedens navn som står gravert på 
flintlåsene; K. Haun”.  Pistolene var typiske 
danske, og naturligvis var de fra Kjøben-
havn. På 1700-tallet ble bokstavene u og v 
ofte brukt om hverandre. Navn på byer ble 
gjerne forkortet.

Saxsisk hjullås pistol, datert 1591
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Orientering fra jegergruppa
Av Kjell Karlsen

Våren kommer, det nærmer seg baneåpning og skytesesong selv om det i skrivende 
stund er snø i lufta, høye brøytekanter og flere kuldegrader. 

Vi åpner sesongen som i tidligere år med skyting hver tirsdag i mai og videre hver 
tirsdag i juni, august og september.

Mai:           Tirsdag 8. 15. 22. 29.

Juni:                 Tirsdag 5. 12. 19. 26.
Juli:                   Ingen skyting.   
August:             Tirsdag 7. 14. 21. 28.
September:        Tirsdag 4. 11. 18. 25.
Skytetid:            17:00 – 20:00.

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.

Det er foreløpig ikke meldt om noen økning i ammoprisene.

Vi ønsker alle, nye og gamle medlemmer, velkommen til en ny og som tidligere 
hyggelig skytesesong.

Ved eventuelle spørsmål kontakt: Kjell Karlsen, tlf. 90 74 33 35  / 22 32 40 18
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Samlagsmesterskap 15m
SM ble som vanlig arrangert på Østre. 

Det var 63 deltagere og vi stilte med 36 
skyttere. Vi tok også brorparten av med-
aljene. 

Nils Thomas Valand viser stadig at 
han er vår beste skytter. Etter SM kan vi 
trygt påstå at dette også gjelder dersom vi 
inkluderer de øvrige lagene i Oslo. Nils 
Thomas ble mester i kl. 3-5 med solide 247p. 
Seiersmarginen var kun én innertier, men de 
beste har oftest marginene med seg. 

Sara Tveiten, som skjøt sitt første 
mesterskap for oss, ble nr. 4 med 243p. Hun 
vant også klassemedaljen i kl. 4. Videre tok 
vi plassene 8-15. 

I kl. 2 glapp seieren for Anders Madsen 
med en innertiers margin. Han skjøt 243p. I 
kl. 1 var det en duell mellom “skytterpap-
paene” Morten Grøvnes og John Anders 
Ingebo. Morten tok klassemedaljen med 
243p mot John Anders sine 238p. 

Vi har en sterk gruppe med V55-skyt-
tere, men de møtte hard motstand i Nord-
strands Helge Lillekvelland. Noe overrask-
ende, men desto gledeligere, så var det Anne 
Grimstad som ble vår beste. Hun vant like 

godt med 246p, og hadde med det to poengs 
margin ned til samlagsleder Helge. Øivind 
Mørk tok seg av V73 med å skyte 245p. 

Amalie Mortensen Torbal skjøt meget 
gode 249p i kl. R og tok en solid seier. Vetle 
Skagmo kom nærmest med 240p. Thea 
Olivia Grøvnes ble nr. 5 med 231p. 

I kl. ER ble det seier til Simen Sanne. 
Vi tror dette er Simens første seier og da er 
dette spesielt gledelig. Simen skjøt 246p og 
vant med 2p ned til Hans Robert Gaarder. 
Jonas Ingebo tok den tredje medaljen med 
240p. 

I kl. J var seks av de syv deltagerne 
Østre-skyttere. Dette er en åpen klasse med 
mange som kan slå til. Nå var det jentene 
som var best. Emma Trapper Pedersen og 
Inga Kvam skjøt begge 245p. Emma vant 
med ni innertiere mot Ingas syv. Tobias 
Mortensen Torbal tok siste medalje med 
244p. Videre ble Jonas Hofslund nr. 4 med 
243p, Odin Skagmo nr. 6 med 232p og Se-
bastian Sveum Hopmoen nr. 7 med 229p. 

Dette mesterskapet ble igjen meget 
godt for oss. Vi tok 13 av 18 medaljer og 8 
av 10 seire.

Nils Thomas Valand var blant favorittene og ble 
samlagsmester i kl. 3-5.

Anne Grimstad ble, kanskje noe overraskende, 
mester i V55.
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Mesterskap
Kl. 3-5 1. Nils Thomas Valand.......247 Gylt 
 4. Sara Tveiten ..................243  
 8. Sverre Brovoll ................242  
 9. Per Arve Strømstad .......242  
 9. Sondre Ravnanger ........242 
Kl. 2 2. Anders Madsen .............243  
V55 1. Anne Sofie Grimstad .....246 Sølv 
 3. Arne Grøtting .................243  
 4. Arild Båheim ..................240  
 6. Arne Ånneland ...............238  
 7. Hans O Kveli .................231 
R 1. Amalie M. Torbal ............249 Nammo 
 2. Vetle Skagmo ................240 Ungd.m 
 5. Thea Olivia Grøvnes .....231 
ER 1. Simen Sanne .................246 Nammo 
 2. Hans Robert Gaarder ....244 Ungd.m 
 3. Jonas Ingebo .................240 Ungd.m
J 1. Emma Tr. Pedersen .......245 Nammo 
 2. Inga Kvam .....................245 Ungd.m 
 3. Tobias M. Torbal ............244 Ungd.m 
 4. Jonas Hofslund ..............243  

 6. Odin Skagmo .................232  
 7. Sebastian S. Hopmoen .229 
V73 1. Øivind Mørk ...................245 Sølv 
 3. Nils Hovde .....................236 
Hovedskyting
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand.......247 
 6. Sverre Brovoll ................242 
 7. Helge Norberg ...............241 
 8. Bjarne Muri ....................241 
 9. Heidi Olsen Grimstad ....238 
 10. Lars Bugge ..................238
Kl. 4 1. Sara Tveiten ..................243 Kl.med 
 3. Per Arve Strømstad .......242  
 3. Sondre Ravnanger ........242  
 5. Eirik Ahdell .....................239  
 7. Jorunn O. Vallestad .......234  
 8. Henrik Oppen ................232  
 9. Kjetil Jansen ..................228  
 10. Vegard Ånneland .........217 
Kl. 1 1. Morten Grøvnes ............243 Kl.med 
 2. John Anders Ingebo ......238 

Amalie Mortensen Torbal ble mester i kl. R, med 
kveldens beste poengsum.

Simen tok sin første seier og ble samlagsmester 
i kl. ER. 
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Klubbmesterskap 15m
Klubbmesterskapet ble godt besøk med 

37 deltagere, men vi hadde ønsket oss større 
oppslutning i kl. 3-5.

Åtte skyttere deltok i kl. 3-5. Bjarne 
Muri var i en egen klasse og vant suverent. 
Han skjøt 345p, mens de andre syv fordelte 
seg på poengsummene 338-341p. 

To av våre ivrigste feltskyttere kom på 
plassene etter Bjarne. Noe overraskende tok 
Tore Johansen 2. plassen. Mer oppskrifts-
messig var det at Sverre Brovoll plasserte 
seg som nr. 3. Begge skjøt 341p. Per Arve 
Strømstad tok for øvrig kl. 4-medaljen med 
339p. 

V55 er en åpen klasse og nå var det 
Arild Båheim som stakk av med seieren med 
346p. Stein Heggen og Christer Malm kom 
på de neste plassene med 344p. 

I kl. 2 ble det en skikkelig duell mellom 
Christian Ytterhaug Sæther og Anders Mad-
sen. Begge skjøt 345p. Christian ble best 
med 19 innertiere mot Anders sine 11. 

John Anders Ingebo var eneste deltager 
i kl. 1 og han skjøt gode 244p. Han har kun 
kort tid bak seg som skytter og vi tror dette 
er det beste han har skutt. 

I V73 deltok Øivind Mørk og Nils 
Hovde. Øivind vant med 346p, mens Nils 
skjøt 336p. 

I kl. R hadde vi to deltagere i Amalie 
Mortensen Torbal og Vetle Skagmo. Amalie 
skjøt 342p og vant. Vetle fikk 330p. I kl. ER 
hadde vi trioen Simen Sanne, Hans Robert 
Gaarder og Jonas Ingebo. Simen ble best 
med 344p. Videre skjøt Hans Robert 339p 
og Jonas 337p. 

V55 er en åpen klasse og denne gang ble vinneren 
Arild Båheim.

Bjarne Muri ble en sjelden suveren klubbmester 
i kl. 3-5.
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Noe forfall gjorde at kun fire skyttere 
deltok i kl. J. Det var Tobias Mortensen 
Torbal som stakk av med seieren med 345p. 
Inga Kvam kom nærmest med 343p. Ellers 
ble det 332p på Sebastian Sveum Hopmoen 
og 330p på Odin Skagmo. 

NU var største klasse med deltagere fra 
den nettopp avsluttede skyteskolen. De åtte 
som fikk prøvd seg i konkurranse, og klarte 
seg fint. De åtte var Silas Mestad Hansen, 
Sofus Mestad Hansen, Håkon Møen, Viktor 
Elof Nilsson, Ingvald Orthe, Simen Havik 
Samdal, Mathis Skobb og Philip Amandus 
Fiske Vassal. Vi håper samtlige blir med 
videre og utvikler seg som skyttere. 

Åtte av deltagerne på skyteskolen, som ble avsluttet i forkant av KM, deltok.Bak f.v Håkon, Møen, In-
gvald Orthe og Mathis Skobb. Foran f.v Silas Mestad Hansen, Viktor Elof Nilsen, Sofus Mestad Hansen, 
Philip Amandus Fiske Vassal og Simen Havik Samdal.

John Anders Ingebo er ganske ny som skyter og 
skjøt gode 244p i kl. 1.
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3-5 1. Bjarne Muri .......................... 345 
 2. Tore Johansen ..................... 341 
 3. Sverre Brovoll ...................... 341
Kl. 5 1. Bjarne Muri .......................... 345 
 2. Tore Johansen ..................... 341 
 3. Sverre Brovoll ...................... 341 
 4. Kurt Eirik Bekkevold ............. 340 
 5. Lars Bugge .......................... 339
Kl. 4 1. Per Arve Strømstad ............. 339 
 2. Henrik Oppen....................... 339 
 3. Eirik Ahdell ........................... 338
Kl. 2 1. Christian Ytterhaug Sæther . 345 
 2. Anders Madsen .................... 345 
 3. Bjørnar Sæther .................... 329
V55 1. Arild Båheim......................... 346 
 2. Stein Heggen ....................... 344 
 3. Christer Malm ...................... 344 
 4. Arne Grøtting ....................... 339 
 5. Arne Ånneland ..................... 336 
 6. Hans O Kveli ........................ 334

Kl. 1 1. John Anders Ingebo ............. 244
NU Silas Mestad Hansen ............... 193 
 Sofus Mestad Hansen ............. 160 
 Håkon Møen ............................ 221 
 Viktor Elof Nilsson .................... 222 
 Ingvald Orthe ........................... 220 
 Simen Havik Samdal ............... 180 
 Mathis Skobb ........................... 235 
 Philip Amandus Fiske Vassal ... 222
R 1. Amalie Mortensen Torbal ..... 342 
 2. Vetle Skagmo....................... 330
ER 1. Simen Sanne ....................... 344 
 2. Hans Robert Gaarder .......... 339 
 3. Jonas Ingebo ....................... 337
J  1. Tobias Mortensen Torbal ...... 345 
 2. Inga Kvam............................ 343 
 3. Sebastian Sveum Hopmoen 332 
 4. Odin Skagmo ....................... 330
V73 1. Øivind Mørk ......................... 346 
 2. Nils Hovde ........................... 336

Øivind Mørk ble klubbmester i V73.Tobias Mortensen Torbal ble klubbmester i kl. J.
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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 seniorcu-
pen og to lag i Kne/ligg-cupen. 

Det ene laget baserte seg på skyttere i 
ungdomsavdelingen, det andre på veter-
anene.

Kl. 3-5 cupen
1. runde - tap mot Fredrikstad

Vårt lag trakk Fredrikstad borte. Det ble 
dessverre tap, men laget gikk videre som en 
av de beste taperne.

Oslo Østre 1707 - Fredrikstad 1713
Nils Thomas Valand (5) .................349 
Bjarne Muri (5)...............................342 
Helge Norberg (5) ..........................342 
Kurt Eirik Bekkevold (5) .................339 
Tore Johansen (5) ..........................335
2. runde - seier mot Lismarken 

Trekningen ga en ny bortekamp med 
Lismarken som motstander. Med unntak av 

Nils Thomas, så var det noe moderat skyt-
ing, men det ble seier.

Oslo Østre 1697 - Lismarken 1677
Nils Thomas Valand ......................347 
Sverre Brovoll ................................340 
Bjarne Muri ....................................339 
Per Arve Strømstad .......................336 
Tore Johansen ...............................335

Semifinale - tap mot Høland/Bj. 
Trekningen ga verst tenkelig motstand 

i storfavoritt Høland/Bjørkelangen. Det ble 
da også tap, men det må sies at skytingen 
ikke var bedre enn at vi hadde hatt prob-
lemer med å slå enhver motstander denne 
kvelden.

Oslo Østre 1692 - Høland/Bj. 1725
Nils Thomas Valand ......................345 
Kurt Eirik Bekkevold ......................339 
Helge Norberg ...............................338 
Per Arve Strømstad .......................336 
Sverre Brovoll ................................334

Helge Norberg var lagleder for seniorlaget som 
kom til semifinalen.

Nils THomas Valand var lagets klart beste skytter 
i alle rundene.
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Kne/ligg cupen
1. runde - begge lag tapte

Vårt «veteralag» fikk bortematch mot 
Løiten og det ble tap med 12p. Christer 
hadde et lite uhell og endte med ett skudd 
for lite på omgangen. Slikt kan skje enhver, 
og heldigvis fikk det ikke betydning for 
utfallet av matchen. Neste stopp ble dermed 
B-cup.

Oslo Østre V 1703 - Løiten 1715
Arne Grøtting (V55) .......................346
Stein Heggen (V55) .......................344
Anne Grimstad (V55) .....................340
Øivind Mørk (V73) .........................338
Christer Malm (V55) ......................335

Vårt ungdomslag tok imot Blaker. De 
møtte et meget godt Blaker-lag og det ble 
klart tap. Litt tilfeldig, så endte ungdom-
mene våre på identisk poengsum som 
veteranene. Dermed ble B-cup neste stopp 
også for ungdommen.

Oslo Østre U 1703 - Blaker 1729
Jonas Hofslund (J) .........................344 
Hans Robert Gaarder (ER) ............344 
Inga Kvam (J) ................................340 
Amalie M. Torbal (R) ......................339 
Simen Sanne (R) ...........................336

1. runde B-cup - begge lag vant
Vårt veteranlag var vertskap for en trip-

pelmatch mot hhv.Asker og Lismarken. De 
to beste lagene gikk videre. Det var uansett 
ingen tvil – vårt lag tok en klar seier.

Oslo Østre V 1722 - Løiten 1704 - Lis-
marken 1680
Christer Malm (V55) ......................348
Stein Heggen (V55) .......................347
Arne Grøtting (V55) .......................346
Anne Grimstad (V55) .....................343
Arild Båheim (V55) ........................338

Vårt ungdomslag møtte Røyken og 
Hurum borte og tok en klar seier.

Oslo Østre U 1709 - Røyken & H 1678
Vi har ikke enkeltresultatene.

Semifinale B-cup - begge lag vant
Begge våre lag vant også semifina-

lene greit og skjøt seg til finalen i B-cupen. 
Veteranlaget tok en 14p-seier mot Moss og 
Våler 2.

Oslo Østre V 1710 - Moss & V 1696
Stein Heggen (V55) .......................345
Øivind Mørk (V73) .........................345
Christer Malm (V55) ......................341
Hans O Kveli (V55) ........................340
Anne Grimstad (V55) .....................339

Ungdomslaget slo Skarpskytten med 
33p, etter meget jevn skyting. Kun tre poeng 
skilte de fem på laget.

Oslo Ø. U 1716 - Skarpskytten 1683
Inga Kvam (J) ................................345 
Amalie M. Torbal (R) ......................344 
Tobias M. Torbal (J) .......................343 
Hans Robert Gaarder (ER) ............342 
Simen Sanne (R) ...........................342

Stein Heggen var lagleder for Veteranlaget.
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B-cup - finale
Finalen ble arrangert i Alfhallen på 

50m, med skiver skalert opp til å tils-
vare 15m. I de innledende rundene hadde 
veteranlaget vårt vist seg som noe skarp-
ere enn ungdomslaget, men i finalen slo 
ungdommene til. De forbedret seg solid fra 
semifinalen og skjøt 1719p. Det ga en 5p 
ledelse foran Trøgstad før en avsluttende 
10-skuddsfinalen. Trøgstad tok noe innpå i 
finalen, men ungdommene klarte å ta hjem 
seieren med 2p. Vi gratulerer så mye! Selv 
om det er B-finale, så var det moro med en 
slik seier. 

For veteranenes del ble resultatet preget 
av at en skytter kun fikk ut fem skudd på 
omgangen. Men laget hadde uansett ikke 
helt dagen, så det fikk ikke noe å si for plas-
seringen.

1. Oslo Østre U ............. 2207 
2. Trøgstad ................... 2205 
3. Asker ......................... 2199 
4. Oslo Østre V ............. 2115 
Oslo Østre U 
Amalie Mortensen Torbal (R) .........348-447 
Inga Kvam (J) ................................346-443 
Tobias Mortensen Torbal (J) ..........346-443 
Simen Sanne (ER) ........................340-439 
Hans Robert Gaarder (ER) ............339-435

Oslo Østre V 
Øivind Mørk (V73) .........................347-442 
Christer Malm (V55) ......................342-442 
Stein Heggen (V55) .......................344-441 
Arne Ånneland (V55) .....................327-414 
Anne Sofie Grimstad (V55)............285-376

Ungdomslaget øverst på pallen. F.v Hans Robert Gaarder (skjult), Amalie Mortensen Torbal, Tobias 
Mortensen Torbal, Inga Kvam og Simen Sanne.
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Akershusserien
Vi har hatt med to lag, et i 1. divisjon 

og et i 2. divisjon. 
Fem skyttere har skutt på 1. laget og det 

viste seg å være en for liten stamme. Med 
skyttere på reise og opptatt på andre hold, 
ble det dessverre umulig å stable sammen 
lag til de to siste rundene. 

Laget endte likevel opp med tre seire 
og 5. plass i divisjonen.

Endre Hagelund ble lagets beste skytter 
med to ganger 300p og 299p. Spesielt impo-
nerende var skytingen i 3. runde, hvor Endre 
skjøt 24 innertiere. 

Nils Thomas Valand skjøt 300p en 
gang og hadde ellers resultater på 298-299p. 
Marianne Berger deltok oftest og var med i 
alle fem rundene som ble skutt, hun fikk et 
snitt på 296p.

Syv skyttere skjøt på 2. laget. Selv med 
syv skyttere så slet lagleder Per Arve Strøm-
stad litt med å få skyttere til noen runder. 

Laget tok tre seire og i likhet med 
førstelaget, så ble det 5. plass.

Per Arve fikk best snitt på 290p over 
tre runder. Vi velger likevel å kåre førsteårs 
senior Sondre Ravnanger til lagets beste 
skytter. Han hadde snitt på 289p over fem 
runder og han hadde lagets beste resultat 
med ny pers og 294p i 6. runde. 

Sondre er et godt eksempel på at delta-
gelse i Akershusserien er et godt middel til å 
utvikle ståendeskytingen.

Erfaringen i år var at mange er travle 
og selv om lysten til å være med er til stede, 
så blir det mange forfall. Hvis vi skal prøve 
oss med to lag neste år, så må flere melde 
sin interesse.

Oslo Østre 1 ..........1181 
Blaker/Urskog. ......1169 
Nils Thomas Valand ......300 
Marianne Berger............295 
Helge Norberg ...............293 
Kurt Eirik Bekkevold ......293

Oslo Østre 1 ..........1188 
Oslo Østre MSL .....1174 
Endre Hagelund ............300 
Nils Thomas Valand ......299 
Marianne Berger............296 
Kurt Eirik Bekkevold ......293

Oslo Østre 1 ..........1171 
Høland/Bjørkel.1 ...1194 
Endre Hagelund ............300 
Marianne Berger............295 
Helge Norberg ...............290 
Kurt Eirik Bekkevold ......286

Oslo Østre 1 ..........1185 
Nannestad .............1186 
Marianne Berger............298 
Helge Norberg ...............298 
Nils Thomas Valand ......298 
Kurt Eirik Bekkevold ......291

Oslo Østre 1 ..........1184   
Nordstrand 1 .........1192 
Endre Hagelund ............299 
Nils Thomas Valand ......298 
Marianne Berger............294 
Helge Norberg ...............291

Oslo Østre 1 ..........  
Kisen 1 ...................W.O 
Kisen fikk seier på walk over.

Oslo Østre 1 ..........   
Rælingen 1 ............W.O 

1. divisjon
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Endre Hagelund skjøt 300p to ganger og impon-
erte spesielti 3. runde med 24 innertiere.

2. divisjon
Oslo Østre 2 ..........1125 
Rælngen 2 .............1151 
Eirik Ahdell .....................291 
Sondre Ravnanger ........285 
Tore Johansen ...............275 
Eirik Kristiansen .............274

Oslo Østre 2 ..........1133 
Feiring ...................1126 
Per Arve Strømstad .......291 
Sverre Brovoll ................284 
Tore Johansen ...............280 
Henrik Oppen ................278

Oslo Østre 2 ..........1143 
Nordstrand 2 .........1162 
Sondre Ravnanger ........291 
Eirik Ahdell .....................288 
Tore Johansen ...............285 
Eirik Kristiansen .............279

Oslo Østre 2 ..........1148 
Østre Romerike 1 ..1157 
Henrik Oppen ................290 
Per Arve Strømstad .......289 
Sverre Brovoll ................286 
Eirik Kristiansen .............283

Oslo Østre 2 ..........1140   
Rælingen 3 ............1139 
Henrik Oppen ................289 
Sondre Ravnanger ........287 
Tore Johansen ...............284 
Sverre Brovoll ................280

Olo Østre 2 ............1146   
Høland/Bjørkel. 2 ..1137 
Sondre Ravnanger ........294 
Henrik Oppen ................291 
Eirik Kristiansen .............282 
Tore Johansen ...............279

Oslo Østre 2 ..........1141   
Skrpskytten 1 ........1168 
Sondre Ravnanger ........289 
Per Arve Strømstad .......289 
Tore Johansen ...............282 
Eirik Kristiansen .............281

Per Arve Strømstad var lagleder for 2. laget og 
skjøt et snitt på 290p.
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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 42 - oktober
De første av høstens mange stevner ble 

arrangert av hhv. Nittedal og Gjerdrum. Vi 
hadde med hhv. 11 og åtte deltagere. 

Amalie Mortensen Torbal tok sin første 
seier i et åpent stevne i kl. R i Nittedal. Kurt 
Eirik Bekkevold ble nr. 3 kl. 3-5 i Gjerdrum. 
Sondre Ravnanger tok to pallplasser i kl. 
EJ, med 2. plass i Gjerdrum og 3. plass i 
Nittedal. Christer Malm skjøt 349p i V55 
i Nittedal, men ble likevel henvist til en 
annenplass.

Uke 43 - oktober
Vi hadde ni deltagere på stevnet til 

Frogn og Drøbak. V55-skytterne var de 
ivrigste og var seks i tallet. 

De gjorde det også best med dob-
beltseier. Christer Malm vant, og det kun 

få dager etter at han tok i bruk utlagt sikte. 
Arne Grøtting ble nr. 2.  

Uke 44 - november
Denne uken hadde vi deltagere på fire 

stevner hos Moss & Våler, Råde, Fredrik-
stad og Nannestad. Deltagelsen varierte 
mellom fem og åtte.

Christer Malm vant V55 i Moss og 
Våler med 249p. Stein Heggen vant V55 i 
Nannestad. Amalie Mortensen Torbal ble 
nr. 3 i kl. R i Fredrikstad. Øivind Mørk skjøt 
349p i Råde og ble nr. 2 i V73.

 
Uke 45 - november

Denne uken tok stevneaktiviteten seg 
opp for alvor. Vi hadde deltagere på hele 
åtte stevner. Vi hadde flest deltagere på 
dobbeltstevnet til Fet og Blaker med syv 
skyttere. 

Våre V55-skyttere sto for suksessen 
med trippelseier i Blaker. Stein Heggen 
vant foran Christer Malm  og Arne Grøtting. 

Nils Thomas Valand tok syv pallplasser i kl. 3-5. 
Det inkluderte fire seire.

Arne Grøtting har tatt fem seire i V55 og satte 
punktum for 15m-sesongen med seier i Sarpsborg.
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Arne skjøt meget gode 249p i Sem, men det 
ble 2. plass. 

Uke 46 - november
Det var noe avstand til de nærmeste 

stevnene og kun Arne Grøtting var på tur til 
trippelstevne i Hallingdal, samt Brumunddal. 
Beste resultat kom i Hovet og Hol med 2. 
plass i V55.

Uke 47 - november
Vi hadde deltagere på fire stevner og 

antall deltagelser summerte seg til åtte. De 
åtte deltagelsene sto for særdeles gode resul-
tater og ga hele seks seire.

Nils Thomas Valand var i kjempeslag 
og vant kl. 3-5 i Rakkestad, Sarpsborg og 
Tyristrand. Sondre Ravnanger vant kl. EJ i 
Rakkestad. Arne Grøtting vant V55 i Tyris-
trand. Christer Malm vant V55 i Sande. 

Uke 48 - desember
Dette var uken med Oslo Open og 

Østrestevnet. Vi hadde en egen artikkel om 
denne store stevnehelgen i forrige utgave 
av Østreposten, men gjentar at Christian 

Ytterhaug Sæther (kl. 2) og Arne Grøtting 
(V55) kvalifiserte seg for finalen i Oslo 
Open. Begge ble nr. 2.

Nils Thomas Valand gjorde det best av 
våre kl. 3-5 skyttere med 4. plass på hjem-
mebane og kvalifisering til finalen i Norma 
Open, der det ble 10. plass. 

Arne Grøtting vant V55 i Skiptvet med 
å være best rangert av hele fem skyttere på 
249p. Christer Malm skjøt 249p hos Moss 
og Våler, men det ble 2. plass, kun to in-
nertiere fra seieren. 

Uke 49 - desember
Det roet seg ned med 15m-stevner etter 

Oslo Open-helgen og vi hadde kun med tre 
deltagere på ett stevne. 

Stevnet var Søndre Modums og lag-
innsatsen var god. Nils Thomas skjøt 347p 
og ble nr. 4, 1p fra pallen. Bjarne Muri og 
Helge Norberg skjøt begge 344p og ble hhv. 
nr. 6 og 7.

Uke 50 - desember
Denne uken hadde vi med en deltager 

på to stevner. Nils Thomas Valand gjorde 

Amalie Mortensen Torbal tok to medaljer i kl. R, 
med en seier og en 2. plass.

Sondre Ravnanger tok tre medaljer i kl. EJ, med 
en 1., 2. og 3. plass.
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det best med 4. plass i kl. 3-5 i Nordskog-
bygda. Han noterte seg for 346p og var 
fattige fire innertiere fra pallen.

Romjul
I romjulen hadde vi deltagere på 

syv stevner. På alle stevnene hadde vi én 
deltager. Nils Thomas Valand stod for beste 
prestasjon med seier i kl. 3-5 i Søgne.  

Uke 1 – januar
Året startet med at syv skyttere tok 

turen til Numedalstrippelen. Turens beste 
resultat noterteHelge Norberg seg for med 4. 
plass i kl. 3-5 i Rollag og Veggli. Han skjøt 
346p og var 1p fra pallen. Sondre Ravnanger 
skjøt sine første stevner som 4. klassing. 
Hans beste resultat kom i Rollag og Veggli 
med 343p og 2. plass i klassen.

Ellers skjøt Arne Grøtting dobbeltste-
vne i Opland, med 2. plass i V55 i Gjøvik og 
Brusveen som beste resultat.

Uke 2 – januar
Arne Grøtting var vår eneste deltager 

på midtukestevnene til Løiten og Stange & 
Romedal. I Løiten ble han nr. 3 i V55 med 
346p. Han var 1p og noen innertiere fra 
seieren. I Stange og Romedal ble det 243p 
og 8. plass.

Uke 3- januar
Stevnetilbudet var dobbeltstevne med 

Eidsberg og Skiptvet som arrangører. Vi 
hadde med syv deltagere. 

I Eidsberg tok Nils Thomas Valand 
en flott 2. plass i kl. 3-5 med 347p. Helge 
Norberg ble nr. 4 med 345p og var med det  
fire innertiere fra pallen. Nils Thomas tok en 
ny 2. plass i Skiptvet med 345p. 

Uke 4 – januar
Stevnetilbudet tynnes for alvor ut med 

feltsesongen godt i gang,
Løiten arrangerte et stevne de kalte 

Ekstrastevnet. Arne Grøtting var vår eneste 

deltager og han ble nr. 2 med 346p. Det var 
2p opp til vinneren.

Uke 5 – februar
Der var kun ett stevne i nærområdet. 

Arne Grøtting var vår eneste deltager på 
Vinterstevnet til SpudebergSpydeberg. Han 
ble nr. 4 i V55 med 345p.

Uke 6 – februar
Igjen kun et stevne i nærområdet, med 

Midtukestevnet til Råde. Vi hadde med to 
deltagere. Nils Thomas Valand ble nr. 7 i kl. 
3-5 med 344p. Øivind Mørk ble nr. 5 i V73 
med 346p.

Uke 11 – mars
Et langt opphold til neste stevne som 

var Sarpsborg sitt midtukestevne. Arne Grøt-
ting vant V55 med meget gode 249p.

Uke 12 – mars
Sesongens siste stevne ble Aas sitt mid-

tukestevne. Vi hadde med to deltagere. Nils 
Thoms Valand ble nr. 2 i kl. 3-5 med 346p 
og Arne Grøtting nr. 3 i V55 med 347p.. 

Christer Malm tok tre seire i V55.
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Dugnad - bunkers og lager
Som vanlig er det en større dugnad da-

gen før baneåpningen. Styret fant imidlertid 
ut at det var nødvendig med en begrenset 
dugnad i forkant. 

Det gjenstår fortsatt en del etterarbeider 
etter oppussingsprosjektet og det var blitt 

noe rotete rundt omkring. For eksempel har 
det knapt vært ledig gulvplass i bunkersen. 
Styret tok dermed en runde og fikk bedre 
skikk på kontoret, bunkersen og lageret. 
Dermed vil det bli lettere å bevege seg rundt 
når det tas fatt på vårdugnaden.

Per Arve Strømstad ryddet kontoret og fikk organisert IT.-utstyret. 

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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Bunkersen ble omorganisert. Hyller ble flyttet ut til lageret og arkivskuffene ble flyttet inn fra 15m. Her 
vasker Eirik Ahdell deler av gulvet, som ikke har sett vann på årevis.

Arne Ånneland (t.v) og Helge Norberg ruddet på lageret og fikk på plass hyller.
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Damenes pokal
Syv skyttere møtte opp på Sørum for å 

konkurrere om Damenes pokal. Kurt Eirik 
Bekkevold tok pokalen til odel og eie i fjor. 
Det ble dermed skutt om første aksje i en ny 
pokal. 

Det ble jevnt i teten. Stein Heggen 
ble best med 30 treff inkludert respitt, men 
siden han har vunnet pokalen før, kan han 
ikke vinne på nytt. Aksjen gikk dermed til 
den neste på listen, som var Tore Johansen 
med 29/19. Han var to innertreff foran 
Bjarne Muri.

 
Hold 1: C25 200m ligg 60 sek 
Hold 2:  1/6   250m  kne  75 sek 
Hold 3:  B65 540m ligg 60 sek 
Hold 4:  B45 400m ligg 60 sek 
Hold 5:  10x30  150m  kne  75 sek
1. Stein Heggen (V55) ............30/18
2. Tore Johansen (5)...............29/19
3. Bjarne Muri (5) ....................29/17 
4. Kurt Eirik Bekkevold (5) ......29/16 

5. Arne Ånneland (V55) ..........28/11 
6. Sverre Brovoll (5) ...............27/14 
7. Arne Grøtting (V55).............28/2 
V55 - 1 treff respitt.

Styrets krus
Fire skyttere deltok. Det ble prestert 

jevnt god skyting fra samtlige, to skyttere 
skjøt 29 treff og to skjøt 28 treff. 

Kampen om seieren stod mellom Lars 
Bugge og Sverre Brovoll. Lars fikk trøbbel 
med våpenet og fikk bare ut fem skudd på 
hold 2. Da benyttet Sverre anledningen til å 
snike seg foran på flere innertreff – tross en 
bom på andre kneserie.

Løypelegger Arne Grøtting presenterte 
følgende opplegg:
 
Hold 1: 30x10 150m kne 75 sek  
Hold 2: 1/6 290m ligg 60 sek  
Hold 3: 1/8 250m kne 75 sek 
Hold 4: S25H 350m ligg 60 sek 
Hold 5: 1/4 V 400m ligg 60 sek
Stående utgangsstilling.

1. Sverre Brovoll (5) ................29/17
2. Lars Bugge (5) ....................29/13
3. Arne Ånneland (V55) ..........28/15
4. Arne Grøtting (V55) ............28/13

Klubbmesterskap grovfelt
Med forfall fra to som tilhører den 

harde kjerne av feltskyttere, samlet 
klubbmesterskapet i grovfelt kun 10 skyt-
tere. Vi hadde en KM-debutant i Jorunn 
Ospedal Vallestad. Det er blitt noen år siden 
forrige gang vi så et nytt feltskytterfjes på 
Sørum. 

To skyttere skilte seg ut med å være de 
eneste som skjøt fullt. Det var en av favorit-Sverre Brovoll vant Styrets krus.
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tene, Nils Thomas Valand, og Henrik Oppen. 
Henrik fikk nok et bevis på at han har hatt 
en god feltsesong. Nils Thomas tok seieren 
med solide 12/8 i finalen mot Henriks 12/2. 

Det var tre skyttere både på 30, 29 og 
28 treff. Finalen var noe krevende med korte 
skytetider og figurer over maksavstand. Det 
var to skyttere på 28 treff, som skjøt seg 
frem til omskyting om den tredje medaljen, 
etter fullt hus i finalen. 

Bjarne Muri og Lars Bugge skjøt begge 
12/5. I omskytingen ble skytetidene redusert 
med 5 sek., men Bjarne skjøt enda bedre 
med 12/8 og ble nr. 3. Lars skjøt 11/4 med 
ett skudd i feil skive.

Vinneren av 30-skudden fikk aksje i 
Krag Long Rifle-pokalen og den gikk til 
Nils Thomas.

Mesterskap
1. Nils Thomas Valand ........6/3 6/5 ...42/8 
2. Henrik Oppen  ................6/1 6/1 ...42/2 
3. Bjarne Muri  ................6/3 6/2 ...40/5  
4. Lars Bugge  ................6/2 6/3 ...40/5 
5. Arne Grøtting  ................5/2 6/2 ...40/4 

6. Sverre Brovoll  ................4/4 5/1 ...38/3 
7. Tore Johansen  ................5/0 4/1 ...38/1 
8. Stein Heggen  ................3/0 4/1 ...37/1 
9. Jorunn O. Vallestad ........2/1 5/2 ...35/3 
10. Arne Ånneland ..............4/1 5/3 ...29/4

Hold 1: C35  350m  Kne  45 sek.  
Hold 2:  1/8  290m Ligg  40 sek.

Hovedskyting 
1. Nils Thomas Valand ...................30/15 
2. Stein Heggen .............................30/13 
3. Henrik Oppen ............................30/12 
4. Sverre Brovoll ............................29/16 
5. Arne Grøtting .............................29/13 
6. Tore Johansen ...........................29/7 
7 Lars Bugge .................................28/16 
8  Jorunn O. Vallestad ...................28/13 
9. Bjarne Muri ................................28/10 
10. Arne Ånneland .........................20/5

Hold 1: S25H 350m ligg 50 sek. 
Hold 2: 1/3 400m kne 60 sek. 
Hold 3: B65 540m ligg 50 sek. 
Hold 4: 1/6 290m kne 60 sek.
Hold 5: C25 250m ligg 50 sek.

Medaljevinnerne i KM grovfelt. F.v nr. 3 Bjarne Muri, klubbmester Nils Thomas Valand og nr. 2 Henrik 
Oppen.
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Kl. R  
1. Amalie Mortensen Torbal ..... 29/18-12/7 ...41/7 
2. Vetle Skagmo ...................... 28/20-11/4 ...39/4 
3. Thea Olivia Grøvnes............ 26/15-10/2 ...36/2
Kl. ER  
1. Hans Robert Gaarder .......... 29/21-12/8 ...41/8 
2. Jonas Ingebo ....................... 29/16-12/7 ...41/7 
3. Simen Sanne ....................... 29/16-11/5 ...40/5
Kl. J  
1. Stian Stafsberg Klyve .......... 29/17-12/7 ...41/7 
2. Inga Kvam ........................... 29/23-11/9 ...40/9 
3. Tobias Mortensen Torbal ..... 28/21-11/2 ...39/2 
4. Emma Trapper Pedersen .... 26/21-12/8 ...38/8 
5. Sebastian Sv. Hopmoen ...... 27/11-11/6 ...38/6 
6. Odin Skagmo ....................... 26/19-11/5 ...37/5 
7. Jonas Hofslund .................... 25/17-9/6 .....34/6

V73  
1. Oddbjørn Nyhagen .............. 29/17-9/5 .....38/5 
2. Øivind Mørk ......................... 28/15-10/4 ...38/4 
3. Nils Hovde ........................... 28/13-7/5 .....35/5
NU  
Håkon Møen ............................ 30/18-10/3 ...40/3 
Ingvald Orthe ........................... 26/14-10/3 ...36/3 
Mathias Skobb......................... 27/15-12/9 ...39/9 
Philip A. Fiske Vassal .............. 16/8-8/1 .......24/1 
Simen Havik Samdal ............... 28/15-12/5 ...40/5

Klubbmesterskapet	finfelt
Klubbmesterskapet i finfelt hadde 

gledelig god deltakelse med 21 skyttere. Det 
var mye god skyting i alle klassene. I kl. R 
ledet Amalie Mortensen Torbal med ett treff 
på Vetle Skagmo før finalen. Amalie rykket 
ytterligere i fra med en feilfri finale, og vant 
med 41/7. Vetle ble nr. 2 med 39/4 og Thea 
O. Grøvnes inntok tredje trinn på pallen 
med 36/2. 

I kl. ER skjøt alle de tre deltakerne 29 
treff i hovedskytingen. Det ble nesten like 
jevnt etter finalen. Hans Robert Gaarder tok 
seieren med 12/8. Jonas Ingebo fulgte tett 
på med 12/7. Simen Sanne skjøt 11/5.  

Kl. J er en meget åpen klasse og det er 
umulig å plukke ut favoritter. Stian Stafs-
berg Klyve og Inga Kvam hadde det beste 
utgangspunktet før finalen med 29 treff. 
Stian vant med å skyte 12/7 i finalen. Inga 
ble nr. 2 etter 11/9. Tobias Mortensen Torbal 
tok den tredje medaljen med 28 + 11/2. 

Oddbjørn Nyhagen fikk endelig skutt 
igjen og han vant like godt V73 med 38/5. 
Han slo Øivind Mørk med knappest mulig 
margin, nemlig ett innertreff.

Vi hadde fem deltagere i NU. De fikk 
også skyte 42 skudd og som vi kan se av 
resultatene så var det mye flott skyting. 

Oddbjørn Nyhagen kar omtrent ikke fått skutt i 
vinter, men stilte opp, slet seg igjennom skytingen 
og vant V73 med et innertreff.
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Samlagsstevnet grovfelt, Båstad
Som kjent skyter Oslo sitt samlagsste-

vne sammen med Follo i Follo. Stevnet gikk 
denne gang i Båstad med glimrende skyte-
forhold – vindstille og noen få kuldegrader. 
Snøforholdene har vært gode i hele år, så det 
ble en flott ramme. 

Deltagelsen var ikke spesielt imponer-
ende med 21 skyttere, men det er ihvertfall 
flere enn fjorårets 16. Det var kun oss og 
Nordstrand som stilte med deltakere. Vi med 
12, Nordstrand med ni.

Opplegget innledningsvis var moderat 
og det gjorde at finalegrensen ble på 29 treff. 
Hele 11 skyttere kvalifiserte seg for kl. 2-5-
finalen. Fem av disse hadde 30 treff. Dette 
var Nils Thomas Valand, Sverre Brovoll, 
Tobias Lillekvelland (Nordstrand), Stein 
Heggen og Lars Bugge. Vi hadde også tre 
skyttere med 29 treff; Kurt Eirik Bekkevold, 
Tore Johansen og Eirik Kristiansen.

De med 29 treff og to V55-skyttere 
skjøt i første lag i finalen. Det deltok kun 
to V55-skyttere og begge skjøt finalen 
(Stein meldte seg på i kl. 5). Pål Tvedt 
(Nordstrand) ledet med 22 treff, foran Arne 
Ånneland som hadde 20 treff. 

Arne hadde en vanskelig start på skyt-
tersøndagen da han oppdaget at han hadde 
tatt med seg feil børse. Det røk endel treff i 
den innledende skytingen, men han hadde 
tydeligvis fått justert seg inn til finalen. Arne 
slo til med 11 treff i finalen, spesielt bra var 
det med 6 treff på kneholdet. Dermed vant 
han V55 klart.

Eirik Kristiansen var den eneste av de 
på 29 treff som skjøt fullt i finalen og han 
måtte vente spent på anvisningen til de fem 
med 30 treff. Sverre rotet seg vekk med å 
stille feil på kneholdet og fikk 0 treff. Stein 
tapte noen treff på begge holdene og skjøt 

Lars Bugge jubler for sitt første samlagsmesterskap i grovfelt i Oslo. Lars er flankert av, t.v nr. 2 Tobias 
Lillekvelland (Nordstrand) og Nils Thomas Valand.
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seg også ut av medaljekampen. 
De tre siste gjorde imidlertid ingen feil 

og gjorde dermed opp om de tre medaljene. 
Aller best ble Lars som skjøt en imponer-
ende finale med 6/4 på liggholdet og 6/5 
på kneholdet. Lars tok også aksjen i Ing. 
Nygårds vandrepokal, som går til vinneren 
av mesterskapet. T. Lillekvelland ble nr. 2 
med 12/7 i finalen. Nils Thomas var nok 
ikke helt på med 12/2, men tok den siste 
medaljen.

Det deles også ut klassevise medaljer 
og vi hadde deltagere i kl. 4. Der vant Eirik 
Ahdell med 28/8, foran Henrik Oppen som 
skjøt 27/18. Ellers skjøt Jorunn Ospedal 
Vallestad og Bjarne Muri sitt først feltstevne 
i år. Jorunn gjorde det bra med 26/17 og 3. 
plass i kl. 4. Bjarne skjøt 27/15 og ble nr. 12 
i kl. 5.

I lagskytingen vant vi med 118 treff 
mot Nordstrands 117 treff. Laget vårt besto 
av Nils Thomas, Sverre, Kurt og Eirik K.

Mesterskap
Kl. 2-5 1. Lars Bugge ..................42/9 Gylt 
 3. Nils Thomas Valand .....42/2 Sølv 
 4. Eirik Kristiansen ...........41/3  
 7. Tore Johansen .............29/2  
 7. Kurt Eirik Bekkevold .....39/2  
 10. Stein Heggen .............37/3  
 11. Sverre Brovoll ............36/1 
V55 1. Arne Ånneland  ............1/3 Sølv

Hovedskyting
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand .........30/24 
 2. Sverre Brovoll ..................30/23 
 4. Stein Heggen ...................30/16

 5. Lars Bugge ......................30/15 
 6. Kurt Eirik Bekkevold .........29/24 
 7. Tore Johansen .................29/20 
 9. Eirik Kristiansen ...............29/15 
 12. Bjarne Muri ....................27/15
Kl. 4 1. Eirik Ahdell .......................28/8  Kl. med 
 2. Henrik Oppen ...................27/18 
 3. Jorunn O. Vallestad ..........26/17
V55  2. Arne Ånneland  ................20/11 

Lagskyting grovfelt
1. Oslo Østre ...............................  118/86 
Nils Thomas Valand, Sverre Brovoll, Kurt Eirik 
Bekkevold og Eirik Kristiansen.

Arne Ånneland tok tittelen i V55 med meget god finale skyting.
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Samlagsstevnet	finfelt,	Løvenskiold
SM i finfelt ble skutt på Løvenskiold-

banen, med Østre Bærum som arrangør. Ste-
vnet samlet 18 deltagere, hvorav 11 var våre. 
Dette betød at  Oslos to samlagsstevner i 
feltskyting totalt samlet 39 deltagere.

Mesterskapets beste resultater kom i kl. 
J. Inga Kvam og Tobias Mortensen Torbal 
var de eneste som skjøt 30 treff på hoved-
skytingen. De fulgte opp den gode skytingen 
i finalen og begge to skjøt 12/7. 

Dermed måtte de ut i omskyting. Vi 
tolker av resultatene at omskytingen ble ens-
pennende og nervepirrende opplevelse. Inga 
gikk seirende ut med 11/5 mot Tobias’ 10/3. 

Østre tok også de tre neste plassene. Emma 
Trapper Pedersen tok den siste medaljen 
med 39/7. Videre ble Odin Skagmo nr. 4 og 
Jonas Hofslund nr. 5.

Simen Sanne var eneste deltager i 
kl. ER. Han var nok ikke helt innskutt og 
endte på 18/0. Vetle Skagmo var en av tre 
deltagere i kl. R. Han tok 2. plass med 31/1. 
Øivind Mørk var eneste deltager i V73 og 
vant da greit med 39/5.

Tre av våre deltok i NU og alle skjøt 
godt, med over 20 treff på alle tre. De tre 
var Håkon Mørn, Ingvald Orhte og Mathias 
Skobba.

Mesterskap
Kl. R 2. Vetle Skagmo ..........  31/1 Ungd.m
Kl. ER 1. Simen Sanne...........  18/0 Nammo
Kl. J 1. Inga Kvam ...............  42/7 Nammo e.o 
 2. Tobias M. Torbal ......  42/7 Ungd.m e.o 
 3. Emma Tr. Pedersen  39/7 Ungd.m 
 4. Odin Skagmo ..........  35/6 
 5. Jonas Hofslund .......  33/0
V73 1. Øivind Mørk .............  39/5 Sølv

Hovedskyting
NU Håkon Mørn ..................... 25/3 
 Ingvald Orthe ................... 22/9 
 Mathias Skobba ............... 22/7
Kl. R 2. Vetle Skagmo ..........  231/6
Kl. ER 1. Simen Sanne...........  16/4
Kl. J 1. Tobias M. Torbal ......  30/19 
 2. Inga Kvam ...............  30/17 
 3. Emma Tr. Pedersen  28/15 
 4. Jonas Hofslund .......  24/14 
 6. Odin Skagmo ..........  24/6
V73 1. Øivind Mørk .............  29/16

Inga Kvam ble samlagsmester i kl. J Vetle Skagmo ble nr. 2 i kl. R
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Viken II felt, Ørje
Viken II ble i år arrangert av Østfold i 

Ørje. Det var et godt og effektivt arrange-
ment, spesielt var resultatservicen og infor-
masjonen rundt finalene av høy klasse. 

Skyteforholdene var gode innlednings-
vis og feltløypa var godt lagt opp. De yngste 
som skjøt med cal. 22 opplevde riktignok at 
vinden skapte noen problemer. 

Dette sto i sterk kontrast til forholdene 
for 10 år siden da mesterskapet sist ble 
arrangert i samme området. Alle som deltok 
da, har sterke minner om et særdeles vått og 
sølete stevne.  

Stevnet samlet i år 268 skyttere, hvorav 
19 var fra Østre. De 19 fordelte seg med 9 
på grovfelten og 10 på finfelten. Det var to 

færre enn i fjor.
Fem av våre skyttere på grovfelten 

skjøt seg til finalen. Lars Bugge, Bjarne 
Muri og Nils Thomas Valand med 30 treff, 
og Stein Heggen og Sverre Brovoll med 28 
treff. Det var 11 skyttere med 30 treff. 

Finalen ble preget av snøvær og ar-
rangørene måtte korte inn avstandene på 
finaleholdene en del for å være sikre på at 
man fikk gjennomført med tilfredsstillende 
sikt for alle. Dette bidro til at finalen ble 
av det enklere slaget, der hele 10 av 26 
finalister skjøt 12 treff. Lars og Nils Thomas 
var blant disse. Lars fulgte opp innsatsen fra 
forrige helgs SM og tok en flott 2. plass med 
åtte innertreff. Han var kun ett innertreff bak 

Våre finalister på finfelten. F.v Amalie Mortensen Torbal som var i kl. R- finalen, Tobias Mortens Torbal 
som tok Ungdomsmedalje i kl. J og Inga Kvam som skjøt fullt i kl. J.
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vinneren Tobias Lillekvelland (Nordstrand). 
Nils Thomas ble nr. 5 med seks innertreff. 

Stein skjøt også 12 treff og avanserte 
til 11. plass, en plassering han delte med 
Bjarne som skjøt 10/6. For Bjarne betød det 
medalje, mens Lars, Nils Thomas og Stein 
tok stjerne. Sverre skjøt 7/4 og ble nr. 24. 

Denne flotte skytingen resulterte også i 
seier i lagskytingen. Deltagerne på laget var 
Lars, Nils Thomas, Stein og Sverre.

Vi fikk også meget gode resultater på 
finfelten. Både Tobias Mortensen Torbal 
og Inga Kvam skjøt seg til finalen i kl. J 
med 30 treff. Begge skjøt også meget godt i 
finalen med 12 treff. 

Tobias hadde seks innertreff, og fikk 
Ungdomsmedaljen for delt 4. plass. Inga var 
ikke like heldig med treffbildene. Hun fikk 
fire innertreff og endte dessverre utenfor 
medaljegrensen på 7. plass, men det er 
uansett imponerende å skyte fullt. Ellers 
skjøt både Sebastian Sveum Hopmoen og 

Odin Skagmo 23 treff i kl. J.  
I kl. R skjøt Amalie Mortensen Torbal 

seg til finalen med 24 treff og 4. plass. I 
finalen ble det 7/3, et resultat Amalie ikke 
var helt fornøyd med. Vetle Skagmo skjøt 18 
treff og ble nr. 13 på 30-skudden. Det var en 
del vind og krevende med cal. 22, så man 
må ha litt flaks for å lykkes.

I kl. ER var Jonas Ingebo ett treff fra 
finalen med 28/12. Det ga 23. plass. Hans 
Robert Gaarder skjøt 26 treff og Simen 
Sanne 14 treff. Alt i alt var ungdommens 
innsats over det vi kunne forvente, siden 
ingen har vært med på åpne stevner tidligere 
i vinter.

Øivind Mørk var vår eneste represen-
tant i V73. Han ble nr. 13 med 26 treff. 

I sum tok våre skyttere åtte finale-
plasser, fem medaljer/stjerner og seks begre. 
Tallene i fjor var hhv. seks, fire og fem. Med 
en lagseier i tillegg, må vi konkludere med 
at dette var et meget godt mesterskap for oss.

Laget som vant lagskytingen på grovfelten. F.v Nils Thomas Valand, Stein Heggen, Lars Bugge og 
Sverre Brovoll.
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Mesterskap
Kl. 3-5 2. Lars Bugge ..................42/8 Stjerne 
 5. Nils Thomas Valand .....42/6 Stjerne 
 11. Bjarne Muri .................40/6 Medalje 
 11. Stein Heggen .............40/6 Stjerne 
 24. Sverre Brovoll ............35/4 
Kl. R 6. Amalie Mortensen Torbal ...31/3  
Kl. J 4. Tobias Mortensen Torbal ...42/6 ungd.m 
 7. Inga Kvam .........................42/4 

Hovedskyting
Kl. 5 5. Bjarne Muri .....................30/18 Beger 
 6. Lars Bugge .....................30/18 Beger 
 8. Nils Thomas Valand ........30/16 Beger 
 18. Sverre Brovoll ...............28/14  
 19. Stein Heggen ................28/10  
 25. Tore Johansen ..............27/15 
Kl. 4 23. Henrik Oppen ...............25/10  
 29. Jorunn O. Vallestad ......24/7  
V55 18. Arne Ånneland ..............16/2  
R 4. Amalie M. Torbal .............24/10 Beger 
 13. Vetle Skagmo ...............18/4  
ER 23. Jonas Ingebo ................28/12  
 31. Hans Robert Gaarder ...26/13  
 40. Simen Sanne ................14/1  

 J 6. Inga Kvam ......................30/18 Beger 
 8. Tobias M. Torbal .............30/17 Beger 
 31. Sebastian S. Hopmoen 23/13  
 33. Odin Skagmo ................23/8  
V73 13. Øivind Mørk ..................26/15 

Lag grovfelt  1. Oslo Østre ......116/58 
Lars Bugge, Nils Thomas Valand, Sverre Brovoll 
og Stein Heggen

Samlagsskyting grovfelt   
3. Oslo  .............. 270/137  (6 av 10 fra Østre) 
Lars Bugge, Nils Thomas Valand, Sverre Brovoll, 
Stein Heggen, Tore Johansen og Henrik Oppen.

Samlagsskyting ungdom   
3. Oslo ............... 161/83  (6 av 6 fra Østre) 
Amalie Mortensen Torbal (R), Hans Robert 
Gaarder (ER), Jonas Ingebo (ER), Tobias 
Mortensen Torbal (J), Inga Kvam (J) og Sebas-
tian Sveum Hopmoen (J)

Samlagsskyting veteran   
4. Oslo ............... 57/21  (2 av 3 fra Østre) 
Arne Ånneland (V55) og Øivind Mørk (V73)

Odin Skagmo var en av våre skyttere i kl. JJonas Ingebo var ett treff fra finalen i kl. ER.
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Østlandsmesterskapet ble arrangert av 
Østerdal skyttersamlag og foregikk inne på 
Terningmoen på Elverum. Skivene, stand-
plassene og feltløypa var av beste klasse 
og været spilte med. Det var knallsol hele 
dagen. Selv om skytterne våknet til 20 mi-
nusgrader, varmet sola etter hvert så godt at 
det ble en meget behagelig tur rundt løypa. 
Vi kan enkelt konkludere med at dette var et 
meget godt arrangement.

Det er nesten «uendelige» muligheter 
inne på Terningmoen, og disse ble godt 
utnyttet. På papiret så opplegget overkom-
melig ut, men skulle vise seg krevende for 
noen og enhver, til tross for silkeføre. Vi 
måtte faktisk helt ned på 38 treff for å finne 
vinneren, mensde to andre medaljene gikk 
på 37 treff. 

Mange, inkludert flere av favorittene, 
opplevde en tøff start med en 1/4-figur på 

kne på 380m, fulgt opp S25H på ligg på 
400m på hold 2. Det røk endel treff på disse 
to holdene. De neste holdene bød på  god 
variasjon i både avstander og skytetider.

Oslos tropp besto av Østre-skytterne 
Sverre Brovoll, Nils Thomas Valand, Henrik 
Oppen, Lars Bugge, Tore Johansen og Eirik 
Kristiansen, samt Gunstein Lauvrak og To-
bias Lillekvelland fra Nordstrand. Kurt Eirik 
Bekkevold var tatt ut, men måtte melde 
forfall. Han ble erstattet av Gunstein.

Det var god laginnsats av Oslos skyt-
tere. Syv ble premiert og alle skjøt 30 treff 
eller bedre. Sverre ble Oslos beste med 
36/12 og 6. plass. Han var ett treff fra 2. 
plassen. Nils Thomas ble best rangert av 
skytterne med 35 treff og ble nr. 7. Henrik 
var ØM-debutant og kan være godt fornøyd 
med 33/11 og 18. plass. Lars skjøt 33/9 og 
ble nr. 19. Tore kom 27. plass med 31/20. 

Østlandsmesterskap - grovfelt

Sverre Brovoll (t.h) ble Oslos beste på en 6. plass, ett treff fra medalje. Henrik Oppen var ØM-debutant 
og gjorde en god debut.
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Oslo plasseringer:
(N) -Nordstrand ............................. H1 .. H2 .. H3a .H3b .H4 ... H5 ...H6a .H6b . H7a H7b ... Sum 
6. Sverre Brovoll ............................ 6/2 .. 4/3 .. 3/1 ...1/0 ..6/2 .. 6/4 ...3/0 ...2/0 .. 3/0 .. 2/0 ..... 36/12  
7. Nils Thomas Valand ................... 4/2 .. 6/1 .. 2/1 ...1/0 ..6/5 .. 6/1 ...3/2 ...3/1 .. 1/0 .. 3/2 ..... 35/15 
16. Gunstein Lauvrak (N) ............... 2/0 .. 6/2 .. 3/0 ...1/0 ..6/5 .. 6/0 ...2/0 ...2/1 .. 3/1 .. 3/0 ..... 34/9  
18. Henrik Oppen ........................... 6/0 .. 3/1 .. 3/0 ...2/0 ..6/3 .. 6/3 ...2/0 ...2/1 .. 0/0 .. 3/3 ..... 33/11 
19. Lars Bugge .............................. 3/0 .. 6/2 .. 3/1 ...0/0 ..6/3 .. 6/0 ...1/0 ...3/1 .. 3/1 .. 2/1 ..... 33/9 
24. Tobias Lillekvelland (N)............ 2/0 .. 4/0 .. 2/0 ...0/0 ..6/0 .. 6/5 ...3/2 ...3/2 .. 3/0 .. 3/0 ..... 32/9 
27. Tore Johansen ......................... 5/4 .. 5/4 .. 2/2 ...0/0 ..6/3 .. 4/4 ...3/0 ...2/0 .. 1/1 .. 3/2 ..... 31/20 
40. Eirik Kristiansen ....................... 4/0 .. 4/1 .. 3/1 ...0/0 ..6/1 .. 6/4 ...1/0 ...3/2 .. 2/1 .. 1/0 ..... 30/10
Samlagsskyting   2. Oslo ......171/56  
Sverre Brovoll, Nils Thomas Valand, G. Lauvrak (N) , Henrik Oppen og Lars Bugge.

Han hadde forøvrig flest innertreff av samt-
lige skyttere, med 20. Eirik ble nr. 40 med 
30/10. Nordstrandsskytterne Gunstein og 
Tobias ble hhv. nr. 16 og 24. Man skulle tro 
at dette skulle holde til seier i lagskytingen, 
men den gang ei. Hedmark var hakket bedre 
og snek seg inn treffet foran oss.

Våre skyttere var greit fornøyd med 
avstandsbedømmingen, såpass fornøyd 
at det var en gjennomgående følelse av at 
dette burde gitt enda bedre resultater. De 
aller største blemmene ble unngått, men det 
kunne berettes om for mange småfeil. Bom 
pga. ladekluss, tidstrøbbel, dårlige avtrekk 
tillates ikke om man skal klatre helt til topps.  

Vi får ta med oss en god laginnsats, på 
en dag preget av en del “stang-ut”.

Opplegg 
Hold 1 ....1/4 ......... 382m ....Kne..... 45 sek 
Hold 2 ....S25H ..... 401m ....Ligg .... 40 sek 
Hold 3a ...C30 ....... 319m ....Ligg .... 50 sek 
Hold 3b ..B65 ....... 589m ....Ligg 
Hold 4 ....1/6 ......... 222m ....Kne..... 35 sek 
Hold 5 ....1/8 ......... 253m ....Ligg .... 35 sek 
Hold 6a ...Småen ... 319m ....Ligg .... 45 sek 
Hold 6b ..C25 ....... 278m ....Ligg 
Hold 7a ...13x40V .228m ....Kne..... 55 sek 
Hold 7b ..B100 ..... 443m ....Kne

Det er forbud mot bruk  av mobiltelefon og kamera i feltløypa, både for skyttere og ledsagere. Bruk kan 
medføre diskvalifikasjon. Vi tar med et arrangørbilde som viser litt av de gode skyteforholdene.
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Østlandsmesterskap	-	finfelt
Finfeltmesterskapet ble arrangert av 

Tangen dagen før grovfeltmesterskapet. 
Det er få fra Oslo som har deltatt på åpne 
feltstevner i år, og det viste seg at det ble 
utfordrende å stille fulltallig.

Med noen forfall i forhold til påmeldte 
skyttere, endte Oslo opp med kun to delt-
agere i kl. ER og to i kl. J. Alle var våre. Det 
var for få til å få tellende lag i lagskytingen.

Inga Kvam fikk beste plassering med 
14. plass i kl. J. Hun skjøt gode 40/25. To-
bias Mortensen Torbal ble nr. 28 med 37/20. 
I kl. ER ble Jonas Ingebo nr. 25 med 38/17 
og Hans Robert Gaarder nr. 30 med 33/10. 

Det er synd at troppen ble så liten, men 
de som deltok fikk ihvertfall med seg verdi-
full erfaring.

ER 25. Jonas Ingebo ......................... 38/17 
 33. Hans Robert Gaarder ............ 33/10
J 14. Inga Kvam ............................. 40/25  
 28. Tobias Mortensen Torbal ....... 37/20

Hans Robert Gaarder var en av ungdommene som 
fikk prøvd seg i ØM.

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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Østlandsk feltrally måtte avlyses
I forrige nummer skrev vi noe om dug-

nad med rydding av skog for å gjøre klart 
for Østlandsk feltrally. Som dere ser, så kom 
det ingen artikkel fra stevnet. Primus motor 
bak stevnet, Kurt Eirik Bekkevold, jobbet 
hardt for å få alt på plass, men fikk stopp 
hos politiet. 

Politiet må gi tillatelse for stevneopple-
gget og det har normalt vært en enkel sak, 
i følge tidligere års praksis i Akershus. 
Oppleggene til de ulike arrangørene er gode 
sikkerhetsmessig og politiet trenger bare en 
enkel befaring. 

Men i år dro vedkommende i poli-
tiet frem en instruks ment for permanente 

baneanlegg. Det stiller krav til bakgrunn, 
som i praksis er umulig å etterfølge for 
feltstevner. Et eksempel er kravene til vollen 
bak skivene, som ville resultert i tilkjøring 
av enorme mengder snø. Det hjelper ikke 
om det er tett skog bak skivene og området 
er uten ferdsel.

Hvis dette blir gjeldende praksis, så vil 
mange andre feltarrangører få problemer. 
Kurt var uansett i kontakt med Skytterkon-
toret og også skytterpresident Brovold. Det 
blir spennende å følge denne utviklingen. 

Vi får håpe at det ikke får videre følger 
for feltskytingen, selv om Østlandsk feltrally 
ble stoppet. 

Kurt Eirik Bekkevold brukte mye tid på å få i stand Østlandsk feltrally, blant annet på å organisere og 
delta på dugnad for å rydde skog for nye hold.. Svært skuffet så måtte han se at feltopplegget møtte veg-
gen hos politiet og at alt arbeidet var bortkastet.
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Her følger et kort sammendrag av resul-
tatene fra vinterens feltstevner.

Uke 51 - desember
Sverre Brovoll var først ute i feltseson-

gen med deltagelse i et stevne hos Imenes. 
Han ble nr. 5 på grovfelten med 27/11.

Uke 1 – januar
Feltsesongen åpnet for alvor med Trøg-

stadstevnet. Vi hadde med syv på grovfelten, 
fordelt på seks skyttere i kl. 3-5 og en i V55.

Sverre Brovoll skjøt seg til 3. plass på 
grovfelten med 29 treff innledningsvis og 
feilfri finale med 12 treff. Lars Bugge tok en 
god 6. plass med 30 + 10 treff. I lagskytin-
gen ble det 2. plass på laget bestående av 
Lars, Sverre og Kurt Eirik Bekkevold.

Uke 2 – januar
Hemnesfelten har vært en kald op-

plevelse de siste årene, men i år var det 
glimrende skyteforhold med rundt tre 
minusgrader og nesten vindstille. Våre 

syv deltagere på grovfelten sto for en god 
laginnsats. Innledningsvis hadde vi tre skyt-
tere med 30 treff og tre med 29 treff. Nils 
Thomas Valand hadde 30/22, Sverre Brovoll 
30/19 og Lars Bugge 30/16. På 29 treff fant 
vi Kurt Eirik Bekkevold med 29/12, Tore 
Johansen 29/10 og Arne Ånneland 29/10.

Finalen ble en noe blandet opplevelse. 
Sverre gjorde det best med 11 treff og en 
4. plass totalt, ett innertreff fra pallen. Lars 
skjøt 10 treff og endte på 9. plass med 40/20. 
Tore skjøt 11 treff og tok 11. plass med 
40/13. 

Uke 3 – januar
Fine forhold og en ikke altfor vanskelig 

runde gjorde at det måtte skytes meget godt 
for å hevde seg på Rådefelten. Vi hadde fem 
deltagere på grovfelten og det så lovende 
ut etter 30-skudden. Nils Thomas Valand 
og Sverre Brovoll skjøt 30 treff, mens 
Eirik Kristiansen og Henrik Oppen hadde 
29 treff. Arne Ånneland lå meget bra an 
med fullt hus etter fire hold, men da han 

Henrik Oppen vant kl. 4 i Søndre Odalen og i 
Sigdal.

Sverre Brovoll ble nr. 3 på grovfelten i Trøgstad 
og nr. 2 i Sigdal.

Felt - åpne stevner
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skrudde opp istedenfor ned på hold 5, ble 
det med 24 treff. Nils Thomas vant aksjen i 
30-skuddspokalen med å krydre sine 30 treff 
med hele 25 innertreff. 

Ingen av våre klarte å fylle finalen. Nils 
Thomas, Eirik og Sverre endte alle på 40 
treff og inntok plassene 10, 12, og 13. 

Uke 4 – januar
Blaker presenterte en fin feltløype med 

fem ukjente hold. Innledningsvis var ut-
fordringen å skru siktet lavt nok. Finalen var 
to lange hold, begge med figurer godt over 
maks og med en vanskelig vind. Vi hang 
bra med etter 30-skudden, der Lars Bugge 
skjøt 30 treff og Eirik Kristiansen og Sverre 
Brovoll skjøt 29 treff. 

Finalen gikk ikke like bra. Sverre 
gjorde det best med 8 treff og endte på 37 
treff, selv med et så beskjedent resultat holdt 
det til 9. plass totalt.  Eirik og Lars endte på 
35 treff og plasserte seg på henholdsvis 24. 
og 26. plass.

Uke 5- februar
Denne helgen hadde vi deltagere på 

fem feltstevner. Lørdag dro syv skyttere til 
dobbeltstevnet i Sigdal og Søndre Modum. 
Det ble skutt fra fem standplasser og på hver 
standplass skjøt man et hold på hvert av 
stevnene. Denne effektive arrangementsme-
toden gjorde at det ikke tok mer enn ca. 2,5 
timer å skyte de to stevnene. 

I Sigdal var Sverre Brovoll en av fire 
skyttere med 30 treff. Rangering ga 2. plass, 
to innertreff fra seieren. Henrik Oppen 
ble beste 4. klassing med 28/9. I Søndre 
Modum var Stein Heggen en av åtte som 
skjøt 30 treff. Det ga 2. plass i V55, to 
innertreff fra seieren. Eirik Kristiansen og 
Sverre skjøt begge 29 treff. Eirik ble rangert 
til 11. plass og Sverre til 12. plass. 

På søndag hadde vi fire skyttere på 
Raumnesfelten. På tross av nytt terreng, 
skapte lav motsol store problemer for skyt-
terne. Det var en 36-skudds runde. Eirik 

Kristiansen ble nr. 9 med 35/15. Tore Johan-
sen og Henrik Oppen skjøt begge 33 treff. 
De tre nevnte vant lagskytingen.

Øivind Mørk skjøt finfeltstevnet til 
Rakkestad, der hanble nr. 8 i V73 med 28/16. 
Vårt nye medlem Simen Havik Samdal 
deltok i kl. NU i finfeltstevnet til Gjerdrum. 
Det ble 10/2 i feltdebuten.

Disse to deltagelsene ble to av tre regis-
trerte deltagelser på finfelten i åpne stevner.

Uke 6 – februar
Sverre Brovoll var på Sørlandet og fikk 

med seg to stevner. Det gikk best i Imenes, 
der Sverre var en av fem med 30 treff. 
Rangering ga 4. plass.

Uke 7  – februar
Lygnafelten til Tingelstad ble amputert 

på grunn av tåke, men våre fem skyttere 
var med i de lagene som ble gjennomført 
før siktutfordringene ble for store.  Lag-
innsatsen var god. Nils Thomas Valand 
skjøt 30 treff og ble nr. 4, ett innertreff fra 
pallen. Sverre Brovoll og Tore Johansen 
skjøt 29 treff og Eirik Kristiansen 27 treff. I 
V55 skjøt Stein Heggen 28 treff, med hele 

Eirik Kristiansen har hatt en god feltsesong.



Østre Posten 1-18 37

21 innertreff. Det ga 3. plass, ett treff fra 
seieren. Det litt spesielle skjedde at samtlige 
bommer for våre skyttere kom på samme 
figur – knestående på vertikal 13x40 stripe 
på 200m.

Sverre og Nils Thomas dro også til 
Telemark for to stevner i Telecupen. Nils 
Thomas tok to pallplasser. Det ble 2. plass 
med 30 treff i Lunde og 3. plass med 29 
treff i Kilebygda og Bolvik.

Uke 8  – februar
Vi hadde deltagere på to stevner. Fem 

av våre kl. 5-skyttere skjøt Gransjøfelten til 
Tangen. Tore Johansen var en av syv skyt-
tere med 30 treff og ble rangert til 4. plass. 
Nils Thomas Valand var best av skytterne på 
29 treff og ble nr. 8. 

Åtte skyttere tok turen til Dølifelten til 
Søndre Odalen. Seks av skytterne skjøt i kl. 
5 og de hadde kollektivt sin dårligste dag på 
årevis, med plasseringer fra 51. til 80. plass 
og bestemann på 21 treff. Lyspunktet ble 
Henrik Oppens 27 treff. Med dette vant han 
kl. 4 og ble nr. 8 i kl. 3-5. Stein Heggen ble 
nr. 3 i V55 med 24 treff.
Uke 9  – mars

Lørdag hadde vi deltagere på to 
feltstevner. Syv skjøt Løitenfelten og to av 
de ivrigste tok også turen til Vestre Toten 
samme dag. Eirik Kristiansen var en av hele 
18 som skjøt fullt i Løiten. Med 13 innertreff 
ble han rangert til 16. plass. Sverre Brovoll, 
Kurt Eirik Bekkevold og Nils Thomas 
Valand skjøt 29 treff og tok plassene 22, 25 
og 27. 

Både Eirik og Henrik Oppen skjøt 29 
treff i Vestre Toten. Henrik ble best rangert 
med 22 innertreff og ble nr. 12.

Uke 12  – mars
Etter flere mesterskap må vi til Palme-

helgen for å finne de neste åpne stevnene.
Stein Heggen skjøt stevnet til Jordet 

og Tenaasen og Kjemsjøstevnet til Bjørnen. 
Det ble to andreplasser i V55 med 28 treff 

i begge stevnene. Øivind Mørk skjøt Skur-
lagsstevnet til Alvdal og ble nr. 17 i V73 
med 28 treff.

Påsken  – mars/april
I påsken hadde vi deltagere på fem 

stevner. Skjærtorsdag dro Tore Johansen 
og Stein Heggen til Kroksjøstevnet i Åsnes. 
Tore skjøt 29 treff og kvalifiserte seg for 
finalen. Med 10 treff ble det 12-13. plass. 
Stein skjøt 28 treff og ble nr. 3-4 i V55 
(resultatene er ikke publisert).

Kurt Eirik Bekkevold dro til Påskerally 
i Nord-Sverige, som besto av tre stevner 
med seks hold. Det gikk best i Övertorneä 
med 31 treff og 11. plass i kl. Elit. Kurt 
kunne rapporterte om flotte opplegg og 
skyteforhold med noe vind, mye snø og 
sterk sol. Det siste ga noen utfordringer med 
mirage. Det var mange lange hold. Gjen-
nomsnittsavstanden på de tre stevnene var 
450m, 445m og 415m.

2. Påskedag arrangerte Sigdal som van-
lig Bajasfelten. Henrik Oppen var vår eneste 
deltager. I det spesielle opplegget skjøt han 
39 treff og ble nr. 25 totalt og nr. 5 i kl. 4.

Nils Thomas Valand kom to ganger på pallen i 
grovfelt i Telecupen.
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Terminliste
Dag Dato Begivenhet
Onsdag 25.apr Banedugnad 
Torsdag           26.apr Baneåpning. Åpningsfatene 1. avdeling. 
Torsdag 26.apr Serieskyting III 100m (Løvenskiold) 
Mandag            30.apr Trening
Torsdag 03.mai Damenes Pokal og Underavdelingenes Vandrepremie VI 
Mandag            07.mai Forberedelser til Østrestevnet 
Ons-torsdag      9-10.mai   Østrestevnet 
Mandag            14.mai Trening på 200m / Serieskyting IV 100m (Løvenskiold) 
Torsdag 24.mai Trening 
Tors - lørdag     24-27.mai NC bane (Elverum/Åmot/Nordskogbygda) 
Tors - lørdag     24-27.mai NC S&F (Elverum/?/?)  
Mandag            28.mai Trening 
Onsdag 30.mai Uttak Viken II/LS (Løvenskiold) 
Torsdag 31.mai Trening
Mandag 04.jun Trening 
Torsdag 07.jun Trening 
Tor-søndag 7-10. juni Viken II (Moss og Våler) 
Mandag            11.jun Trening på 200m / Serieskyting V 100m (Nordstrand/Årvoll) 
Tirsdag 12.jun SM S&F (Asker) 
Torsdag           14.jun Dugleikskruset og Dugleiksmerket, for alle klasser 
Mandag            18.jun Trening / Formannsmøte (åpent møte) 
Tirsdag 19.jun KM S&F (Asker) 
Torsdag        21.jun Trening 
Lørdag 30.jun Innskyting felt (Sørum)
Tir-lørdag       31/7-4/8 NC bane (Steinkjer/Namdalseid og Lyngen/Øvre Ogndal) 
Tir-lørdag       31/7-4/8 NC S&F (Henning/Forr/Namdalseid og Lyngen)  
Tor-fredag       3-10.aug   Landsskytterstevnet (Stjørdal) 
Onsdag 15.aug Organisasjons- / Oslomedaljen (Løvenskiold) 
Torsdag           16.aug   Trening 
Lørdag            18.aug SM bane (Østre) 
Mandag            20.aug Trening, oppsamling Dugleiksmerket. 
Fre-søndag        24-26.aug   NC bane (Storfjord/Øvre Målselv/Målselv) 
Mandag            27.aug Skarpskytterkruset, Erterkongens vandrekjede 
Torsdag           30.aug Trening på 200m. Serieskyting finale 100 meter
Mandag            03.sep Klubbmesterskap bane 
Torsdag           06.sep Baneavsl., Åpn.fat 2. avd, Vennskapspokalen, Vandrekjede kl.1 
Lørdag 08.sep Erterfesten 
Torsdag 27.sep Dugnad, klargjøring 15m / opprydding bane
Lørdag 13.okt Høstmanøver  
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Torsdag 08.nov Generalforsamling 
Ons-søndag 14-18. nov Viken II 15m 
Onsdag 21.nov Ombudsmøtet 
Mandag 26.nov Forberedelser til Østrestevnet 
Tir-søndag 27.11-2.12 Østrestevnet 15m
Styret tar forbehold om endringer i denne terminlista. 
Datoene for Hurtigcupen i Stang og felthurtigskyting var ikke endelig bestemt før redak-
sjonen avsluttet arbeidet. Disse kan etterhvert finnes på kalenderen på hjemmesidene.

Det er mange år siden vinteren har vært så snørik som i år. Det blir spennende å se hvor mye som er 
borte til baneåpningen, som ble utsatt en uke i forhold til opprinnelig plan.. 



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 1. april 2018

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Husk baneåpningen 26. april og 
dugnaden dagen før.


