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Per Jorsett har gått bort
Østre Posten starter nå på årgang 73. 

Det leder oss over til den triste beskjeden 
om Per Jorsetts bortgang. Hans store innsats 
og betydning for laget og skyttersaken er 
behørig beskrevet i styreleder Eirik Ahdells 
minneord på side 4 og 5. Her nøyer vi oss 
med å fremheve Pers betydning for Østre 
Posten og at avisen fortsatt gis ut. Han var 
med på å starte opp Østre Posten i 1947 
og var redaktør i ufattelige 60 år. En slik 
innsats er i seg selv  grunn til å videreføre 
avisen. Det er med stor ydmykhet at 
redaksjonen, godt støttet av styret, og laget 
forøvrig, har videreført Østre Posten. 

En gledelig nyhet var Skytterlinkens 
kåring av Oddbjørn Nyhagen som Årets ild-
sjel for 2018. Det var hovedsaklig for hans 
mangeårige innsats for ungdomsavdelin-
gen, men Oddbjørns innsats for laget i sin 
helthet er også meget betydelig, Det er ikke 
tvil om at kåringen er velfortjent og vi grat-
ulerer så mye. Dette er nærmere beskrevet i 
en egen artikkel i denne utgaven.

På den sportslige siden så er 15m-
sesongen på det nærmeste over. Aktiviteten 
har vært på nivå med fjoråret. Ungdom-
savdelingen har gjennomført en skyteskole 
på nyåret. Noen har fått trent godt, andre 
ikke så mye som planlagt. Kort sagt så 
kan vi møte banesesongen med tilvarende 
forventninger som i fjor.

Det meste av felstsesongen er også 
over. Dessverre må vi si at utviklingen i ak-
tiviteten går i feil retning. Vi har en erfaren 
gjeng med grovfeltskyttere som presterer 
godt, for eksempel med seks stjerner i  
Viken II, men ellers har det vært meget tynt. 

I alle tilfeller, vi ser frem til en spen-
nende banesesong og er ikke i tvil om at det 
vil være mye å skrive om.

Til slutt minner vi om banedugnaden 
onsdag 24. april og baneåpningen torsdag 
25. april.
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Styreleder
har ordet

Hei dere,

Vinteren er på hell, og her sitter jeg 
i solveggen og nyter en kald en utenfor 
blokka med en gradestokk som viser 13 
grader. Barna har funnet frem sykkelen og 
hengt vinterdressen i klesskapet. Det er tegn 
på at våren er her, og at skivene snart skal 
opp og frem på 100 og 200m. VI har snart 
lagt en lang innendørssesong bak oss, og 
banesesongen kan skimtes i tunnelåpningen 
foran oss. Mange har lagt et godt grunnlag i 
vinter, og alt ligger til rette for en fin og god 
banesesong. 

Samtidig som vi har bredden, tror jeg 
vi også har spissen som skal til for topplas-
seringer. Det sier jeg vel og merke hvert år, 
men troa det må man alltid ha. Vi har fått 
inn et par toppskyttere i løpet av høsten/
vinteren, skyttere som har vært med å 
heve laget og som fått kan blande seg inn 
i toppen når vi begynner ute. Vi har en fin 
ungdomsgruppe, med sunn intern kniving, 
der ikke det alltid er den samme som står 
øverst på pallen. Det tror jeg er sunt for alle, 
både sportslig men også for gruppa generelt. 
Det er en utrolig god stemning, de trives og 
har det gøy sammen. Hyggelig er det også at 
vi i år har 3-4 eldre juniorer, som forhåpen-
tligvis løfter hverandre utover sommeren. 
Som sagt er litt kniving seg imellom bare 
sunt.

Snart er det baneåpning (torsdag 
25.april), en lang tradisjon som alltid bringer 
skytterne i Østre sammen. I tillegg til åpn-

ingsskuddet og kampen om åpningsfatene, 
kommer vi som vanlig til å avslutte dagen 
med info fra styret. Det er ikke all infor-
masjon som egner seg å spre hverken via 
Østreposten eller epost, så vi benytter an-
ledningene når vi er samlet på Østre til dette. 
Husk at dere da selvsagt kan stille spørsmål 
om ting dere lurer på, men ikke vær redd for 
å sende en epost eller ta en telefon til meg 
eller noen andre i styret. Dagen før er det 
dugnad, og som alltid er det noe som skal 
kastes, ryddes, vaskes, fikset eller monteres. 
Håper så mange som mulig kan setter av de 
to dagene, og at vi ses på Østre.

Før den tid starter det opp påmeldinger 
til større arrangement, som NC, Lerumcup 
osv. Laget ønsker å støtte opp økonomisk 
rundt disse fellesturene. Laget støtter opp 
med en sum til hver av deltakelsene, men at 
da skytteren må være med på det opplegget 
laget legger opp til. Litt av vitsen til sport-
slig satsning er også å styrke det sosiale 
miljøet i laget, og at det fra styrets side 
ønskes at laget drar sammen på disse opple-
ggene. Følg med på epost og hjemmesiden 
for mer info. Om du som aktiv skytter ikke 
får felles e-postene, så send en melding til 
noen i styret så fikser vi det.

Da vil jeg bare til slutt ønske dere en 
riktig god påske, og lykke til, til dere som 
har tenkt å skyte stevner før vi ses igjen.

Vi ses på Østre.

Mvh    I
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Minneord til Per Jorsett

30.januar fikk jeg beskjeden som jeg 
fryktet kom til å komme, nemlig om at Per 
Jorsett hadde gått bort. For de fleste nord-
menn var han kjent som skøytekommen-
tatoren sammen med Knut Bjørnsen, men 
for oss er han vel så kjent for sin innsats 
for DFS og Oslo Østre skytterlag. Per ble 
medlem av laget på midten av 1930-tallet og 
var dermed medlem i over 80 år. 

Første gang jeg var på besøk hos han 
sa han at han håpet han ikke kom til å bli 
husket for sin skytterkarriere, og det kan 
vi si oss enig i. Han har vel og merke både 
gavepremier og begre fra Landskytterste-
vner, men det er nok først og fremst for sin 
administrative innsats vi vil huske han. Han 
begynte tidlig å interessere seg for føring av 
statistikk, og har gjennom hele sitt liv sam-
let og utgitt historikk både for Det frivillige 
skyttervesen, og ikke minst Oslo Østre. 

Han har både vært styreleder i laget, 
hatt verv i NSF. Gjennom sitt arbeid som 
redaktør for Østreposten i 60 år utga han 
både jubileumsberetninger og «Hvem er 
hvem i Oslo Østre». Helt til det siste op-
pdaterte han listene sine, og viste nøyaktig 
hvordan alle lå an både på LS, Landsdel-
skretsstevne og Samlagsstevne. For sin 
innsats var han selvfølgelig Æresmedlem 
i laget, han hadde DFS hederstegn og 
fortjenestemedalje, Oslo Skyttersamlags 
fortjenestemedalje, og en rekke utnevnelser 
og hederstegn fra både nordiske og internas-
jonale skytterforbund. 

Med rette kunne man titulere Per 
Jorsett som en legende. Han hadde en unik 
evne til å huske detaljer og historikk som 
ingen andre var han lik. Så nøyaktig og 
presis i all sin jobb, ja så presist at jeg som 

unge var sikker på at skøytesendingene 
gikk i opptak. Jeg mente det var umulig å 
ha slik oversikt om man ikke visste hvordan 
det gikk på forhånd. I tillegg hadde han en 
fortellerevne som trollbandt deg og fikk 
deg til å leve deg inn i historien, om det var 
den tøffe barndommen, livet under krigen 
eller skytterhistorie han delte. Om å ofre tid 
med familien fordi han ikke hadde mer ferie 
igjen, og måtte jobbe mens familien dro på 
ferie. For tiden fløy gjerne hjemme hos Per, 
selv om det alltid var kjekt å omgås han.

Jeg kunne brukt side opp og side ned 
med gode historier og minner etter Per. 
Likevel synes jeg den siste samtalen jeg 
hadde med Per er verdt å nevne. Jeg hadde 
fått spørsmål om et tidligere medlem fra 
Vestlandet, som nå var gått bort. Man jobbet 
med å samle historikk og hadde funnet ut at 
vedkommende hadde vært innom Østre på 
60-tallet. De delte det de visste, og lurte på 
om jeg kunne hjelpe de videre. 

Jeg kunne nok slått opp i «Hvem er 
hvem i Oslo Østre» og fått svar, men tenkte 
det var en fin mulighet å slå av en prat. Mar-
it hadde fortalt meg at formen var delvis bra, 
så jeg tok sjansen og ringte. Etter litt prat 
om låst og fast, om helse og livet generelt, 
kom jeg inn på hvorfor jeg ringte. 

Jeg fortalte litt av det de hadde fortalt 
meg, men ble fort avbrutt av Per. «Nei, det 
der stemmer ikke Eirik. Han kom ikke til 
laget i 65, han kom ikke før høsten 66 etter 
LS.» Per fulgte opp med å korrigere meg 
med at han var en helt grei skytter, men ikke 
noen toppskytter. 

For det året han hadde gjort det så bra 
på det store stevnet, var de fleste andre 
toppskyttere opptatt med Nordisk og andre 

Av Eirik Ahdell
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arrangement. Så den andreplassen de skrøt 
av, var kanskje ikke det store likevel. Jeg 
spurte forsiktig om han satt med fasiten 
foran seg, men det gjorde han ikke. Han 
trengte bare litt tid for å kjenne igjen navnet, 
men når det var på plass kom historikken av 
seg selv, sa Per.

Etter at samtalen var over, må jeg 
innrømme at jeg ble litt usikker på om alle 
detaljer stemte. Jeg ville jo at informasjonen 
jeg ga videre skulle være korrekt, og det 
kunne jo være at alderen og hukommelsen 
gjorde at han faktisk rotet. Så ja, jeg tok 
meg selv i å tvile på Per Jorsett. 

Jeg krøp til korset og slo opp i fasiten 
for å sjekke. Men der ble all tvil slått til 
grunne. Alt han hadde fortalt med stemte, 
ned til minste detalj. Selv i en alder av 98 år 
var Per Jorsett fasiten, som alltid.

På vegne av styret og alle i Oslo Østre 
skytterlag er vi evig takknemlig for all den 
jobben og all den tid Per har lagt ned i laget. 
Vi er stolte og heldige som fikk lære han å 
kjenne, og tilbringe tid med. Han vil bli dypt 
savnet, men samtidig vil han være med oss i 
videre i alt arbeidet han har gjort for oss.

Vi lyser fred over Per Jorsett sitt minne.
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Mine munnladningspistoler er laget av 
Tsjekkoslovakias beste børsemaker i 1840 
- årene: Anton Vincenz  Lebeda fra Czerno-
schitz, Praha. 

Noen vitale mål på hver pistol: 
Lengde: 38 cm - løp: 23,5 cm - lås: 10 cm 
kaliber: 13 m/m - vekt 900 gr.

Skrinet, som er laget i tre, inneholder 
pistoler, krutthorn, kruttmål, krutt-trakt 
i horn, kulestøpetang, hammer i horn, 
ladestokk i horn, knallperleboks i horn, 

knallperlemagasin, to stk reserve pistonger, 
pistongtrekker med skaft i horn, verktøy for 
slagfjær, pussestang med hornskaft.

Pistolene er likt gravert. Motivet er 
engel , bue og jakthund, barnefigur, sittende 
kvinne med harpe, mannsfigur med instru-
ment.

Lebea ble født 1. 5. 1795 i Czerno-
schitz, som ligger 12 km syd for Prag. Han 
dør den 2.7.1857. Han går i børsemakerlære 
i Prag, og blir svend i 1813. Så går turen til 

To offiserspistoler, perkusjon, i skrin
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Tyskland, senere til Wien, hvor han arbeider 
hos den kjente børsemakeren Contriner.  I 
1820 returnerer han til Prag og overtar verk-
stedet til avdøde børsemaker M. Brandeis.  I 
1820 blir han Mester og lager for det meste 
kvalitetsvåpen. Et gevær kunne koste opptil 
100 gylden, som den gang var en høy pris.

I 1827 får han patent på sin “kasselås”, 
som fikk innpass i store deler av Europa 
under navnet Pragerlås.  Hans to sønner, 
Anton og Ferdinand, ble begge børsemakere 
og kjente våpengravører.

I 1841 var Lebeda kjent som geværfab-
rikant, og i 1852 ble han Hoffbørsefabrikant.  
Hans siste arbeid var i 1854 da han laget 21 
stk forskjellige jaktgevær for keiser Franz 
Josef 1.

Sønnen Anton, 1823 - 1860, overtok 
deretter bedriften. 

Kilde: 
Johan F, Stockel:  (1838) Haandskydevaap-
ens Bedømmelse I - II

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.

IT administrative endringer
Siden forrige utgave har styret besluttet 

å gjøre noen endringer på det IT-administra-
tive området. Endringer er nye hjemmesider 
og overgang til sentral kjøring av medlem-
skontingent. 

Nye hjemmesider
Skytterkontoret avviklet ved nyttår 

hjemmesideløsningen som ble kjøpt av 
Idium. Erstatningen var en løsning kalt 
DFSgrasrot. Våre sider ble konvertert til 
DFSgrasrot, men dette passet dårlig med vår 
bruk av hjemmesidene.

I siste liten ble det bestemt å gå over til 
en ny løsning og en tjeneste fra Wordpress 
ble valgt.

I løpet av noen uker før jul fikk Bjarne 
Muri og Tore Johansen opp nye hjemme-
sider, som kan sees på www.osloostre.no.

Sentral kjøring av medlemskontin-
gent

Fra og med i år tilbyr Skytterkon-
toret en tjeneste for sentral utsendelse av 
medlemskontingent. Til lettelse for sekretær 
og kasserer, så har styret besluttet å kjøpe 
denne tjenesten. 

Skytterkontoret sender krav om in-
nbetaling på SMS, e-post eller brev. SMS/
Epost er prioritet 1. Hvis dette ikke er reg-
istrert så sendes det ut brev med giro. SMS/
Epost inneholder en lenke som tar medlem-
met direkte til betaling i NETS.

Det blir sendt ut en betalingspåmin-
nelse pr epost/SMS. Etter dette foretas det 
en purring pr. brev. Videre må vi selv ta 
ansvar for videre oppfølgning.

I det dette leses så er medlemskontin-
gent sendt ut og alle medlemmer skal ha fått 
den.
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Stian Eliassen ble takket av
De som har vært i Østre noen år kjenner 

godt til Stian Eliassen. Han var en av våre 
beste skyttere, og også aktiv i styret gjen-
nom kassererrollen. Selv om børsa ble lagt 
på hylla for noen år siden, har Stian over 
flere år vært med i forvaltningsutvalget, som 
har sørget for at Østres formue har blitt tatt 
godt vare på. Med sin kompetanse, er det 
riktig å si at han ledet utvalget – på en helt 
utmerket måte.

Stian har bidratt av ren interesse for 
faget, samt at dette engasjementet har sørget 
for at han har holdt en liten fot innenfor 
miljøet. Endret jobbsituasjon, familie og 
andre interesser, har ført til at Stian mener at 

han ikke får mulighet til å utføre forvalt-
ningsjobben på samme grundige måte 
fremover.  

En løsere og løsere tilknytning til Østre 
er en annen faktor. Summen av dette har 
ledet ham frem til konklusjonen om å trekke 
seg fra denne oppgaven. 

Styreleder Eirik Ahdell inviterte 
Stian til et styremøte for å gi han en stor 
velfortjent takk og en oppmerksomhet for 
denne enorme dugnadsinnsatsen. 

De som har fulgt med på regnskaps-
gjennomgangen på generalforsamlingene de 
siste årene har sett de gode resultatene av 
Stians innsats. 

Stian Eliassen (t.v) fikk en stor takk og rosende ord for innsatsen i kapitalutvalget av Eirik Ahdell.
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Orientering fra jegergruppa
Av Kjell Karlsen

Viktig melding til alle som ønsker å trene, for å forberede seg, til kommende jak-
tsesong og selvfølgelig med avlagt godkjent skyteprøve.

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

Mai:  Tirsdag 7. 14. 21. 28.
Juni: Tirsdag 4. 11. 18. 25.
Juli:     Banen stengt, ingen skyting.
August:   Tirsdag  6. 13. 20. 27.
September:     Tirsdag  3. 10. 17. 24.
Skytetid:            17:00 – 20:00.

Det blir ingen økning i avgiftene for jegerskytingene i år, samme priser som i fjor. 

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

Vi har i skrivende stund ikke fått melding om noen økning i ammoprisene, så vi 
kjører foreløpig med samme priser som i fjor. Vi har meget gunstige priser på 
ammo, både til trening og jakt.

Vi ønsker alle, nye og gamle medlemmer, velkommen til en ny og som tidligere 
hyggelig skytesesong. Og husk, det er tidlig  i sesongen det er best plass på skyte-
banen.

Ved eventuelle spørsmål kontakt:

Kjell Karlsen, telf. 90 74 33 35  / 22 32 40 18.
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Samlagsstevne 15m
Årets samlagsstevne samlet 60 delt-

agere, det var tre færre enn i fjor. Vi stilte 
med 36 skyttere, nøyaktig samme antall 
som i fjor. Ubeskjedent nok kan vi si at våre 
skyttere dominerte stevnet nok en gang. 

Seieren i kl. 3-5 gikk til Nils Kåre 
Midtflå i hans samlagsstevnedebut i Oslo 
skyttersamlag. Han skjøt 246p og tok en 
klar seier med 2p ned til nr. 2 Nils Thomas 
Valand. Bjarne Muri sørget for en ren 
Østre-pall med å bli nr. 3 med 243p. Helge 
Norberg og Lars Bugge kom på de neste 
plassene, slik at vi la beslag på de fem første 
plassene.

Klassemedaljene for seniorene ble 
også vunnet av Østre-skyttere.. Jorunn 
Ospedal Vallestad vant kl. 4, Eirik Ahdell 
kl. 3 og John Anders Ingebo kl. 1. Det var 

meget jevnt i disse klassene. Jorunn og John 
Anders vant på rangering, mens Eiriks seier 
var på 1p.

I V55 var det flere vinnerkandidater, 
men Christer Malm viste seg som den klart 
beste med 248p. Han vant med 3p. Arne 
Grøtting ble vår nest beste med 244p og 3. 
plass. 

Øivind Mørk ble vår beste i V73 med 
242p og 3. plass.

I kl. R skilte det kun 1p mellom de tre 
medaljevinnerne. Det var Amalie Mortensen 
Torbal som gikk seirende ut med 249p. Si-
men Havik Samdal ble nr. 4 med 239p.

I de andre ungdomsklassene gikk alle 
medaljene til Østre-skyttere. Det var tre 
deltagere i kl. ER. Simen Sanne vant med 
247p. På de neste plassene kom Jonas 

Samlagsmester Nils Kåre Midtflå (t.v) og nr 2 Nils Thomas Valand.
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Ingebo og Thea Olivia Grøvnes.
Juniorklassen besto av fire skyttere, alle 

fra Østre. Odin Skagmo ble juniormester 
med 242p. Videre ble Sebastian Sveum 
Hopmoen nr. 2, Hans Robert Gaarder nr. 3 
og Ingvald Orthe nr. 4.

Det var også fire skyttere i kl. EJ, alle 
våre. Mester ble Inga Kvam, som tok en 

klar seier med 238p. Stian Stafsberg Klyve 
og Jonas Hofslund tok de neste plassene og 
Tobias Mortensen Torbal ble nr. 4.

Oppsummert så fikk vi seks av ni 
mestere og tok 17 av de 23 medaljene som 
ble delt ut. Dette er ikke første gang vi 
dominerer på denne måten, men det er et 
tankekors for Oslo skyttersamlag.

Medaljevinnerne i kl. ER. F.v Jonas Ingebo (nr. 2), Simen Sanne (mester) og Thea Oliva Grøvnes (nr. 3)

Medaljevinnerne i kl. EJ. F.v Stian S. Klyve (nr. 2), Inga Kvam (mester) og Jonas Hofslund (nr. 3)
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Kl. 3-5 1. Nils Kåre Midtflå ............246 Gylt 
 2. Nils Thomas Valand.......244 Sølv 
 3. Bjarne Muri ....................243 Sølv
Kl. 5 1. Nils Kåre Midtflå ............246  
 2. Nils Thomas Valand.......244  
 3. Bjarne Muri ....................243  
 4. Helge Norberg ...............241  
 5. Lars Bugge ....................240  
 8. Tore Johansen ...............238  
 10. Sverre Brovoll ..............236  
 12. Sondre Ravnanger ......234  
 13. Henrik Oppen ..............234 
Kl. 4 1. Jorunn O. Vallestad .......239 Kl.med. 
 4. Kim Andre Korsmo ........237  
 6. Eirik Kristiansen .............235 
Kl. 3 1. Eirik Ahdell .....................239 Kl.med. 
 2. Per Arve Strømstad .......238 
V55 1. Christer Malm ................248 Sølv  
 3. Arne Grøtting .................244  
 4. Anne Sofie Grimstad .....243  

 5. Arne Ånneland ...............237  
 6. Hans O Kveli .................235 
KL. 1 1. John Anders Ingebo ......245 Kl.med. 
 3. Morten Grøvnes ............244 
R 1. Amalie Mort. Torbal ........249 Nammo 
 4. Simen Havik Samdal .....239 
ER 1. Simen Sanne .................247 Nammo 
 2. Jonas Ingebo .................244 Ungd.m 
 3. Thea Olivia Grøvnes .....234 Ungd.m
J 1. Odin Skagmo .................242 Nammo 
 2. Sebastian S. Hopmoen .237 Ungd.m 
 3. Hans Robert Gaarder ....232 Ungd.m 
 4. Ingvald Orthe .................225 
EJ 1. Inga Kvam .....................238 Nammo 
 2. Stian Stafsberg Klyve ....233 Ungd.m 
 3. Jonas Hofslund ..............227 Ungd.m 
 4. Tobias Mort. Torbal ........211 
V73 3. Øivind Mørk ...................242  
 4. Nils Hovde .....................241  

Christer Malm vant V55 med en ganske god 
margin. John Anders Ingebo vant klassemedaljen i kl. 1.
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Eirik Ahdell vant klassemedaljen i kl. 3.Hans Robert Gaarder ble nr. 3 i kl. J. De andre 
medaljevinnerene var ikke til stede.

Amalie Mortensen Torbal vant kl. R. Her er hun flankert av nr. 2 Henriette Isene (Skarpskytten) og nr. 3 , 
Lars J. K Olsen (Skarpskytten).
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Klubbmesterskap 15m
Klubbmesterskapet samlet 36 deltagere. 

Det var ganske likt fjorårets oppslutning på 
37 skyttere.

Feltet i kl. 3-5 besto av 14 skyttere og 
det ble jevnt om pallplassene. Nils Thomas 
Valand tok riktignok en ganske klar seier 
med 347p, mens tre skyttere endte på 345p. 
Bjarne Muri ble best rangert med 16 inner-
tiere og ble nr. 2. Kim Andre Korsmo skjøt 
13 innertiere og tok siste medalje. Eirik 
Ahdell hadde syv innertiere og ble nr. 4. Han 
endte med dette utenfor pallen, men kunne 
trøste seg med klassemedaljen som beste 
skytter i kl. 3. Kim Andre ble best i kl. 4, 
men det deles ikke ut klassemedalje i tillegg 
til mesterskapsmedaljen han vant.

I V55 ble det et oppgjør mellom Anne 
Grimstad og Arne Grøtting. Dette kom 
Anne best ut av med 342p mot 341p. John 
Anders Ingebo har vunnet en del i kl. 1, men 
han fikk denne gangen sterk motstand fra 
Morten Grøvnes. Morten trakk det lengste 
strået med pene 244p mot John Anders sine 
240p.

Øivind Mørk vant V73-duellen mot 
Nils Hovde. Resultatene var noe under 
normalen med hhv. 334p og 331p.

Det deltok videre 14 ungdomsskyttere. 
Det var ingen i kl. R, men det var meget 
hyggelig å se at fire debutanter deltok i NU. 
De var Theo Hofslund, Wilhelm Ingebo, 
Runa Kristiansen og Torjus Lindeland. Alle 
viste fine takter.

Det deltok fire i kl. ER. Simen Sanne 
var favoritt og vant også med 341p. Jonas 
Ingebo kom nærmest med 339p. Mathias 
Skobba skjøt 333p og Thea Olivia Grøvnes 
323p.

I kl. J var det tre skyttere. Odin Skagmo 
var favoritt, men han måtte se seg slått av 
Ingvald Orthe, som skjøt 339p mot Odins 
336p. Sebastian Sveum Hopmoen skjøt 
325p.  

Tre skyttere stilte i kl. EJ og dette ble 
den jevneste klassen. Det skilte kun 1p 
mellom de tre skytterne. Stian Stafsberg 
Klyve og Jonas Hofslund fulgte hverandre 
tett gjennom hele konkurransen. Differansen 

Morten Grøvnes vant klassemedaljen i kl. 1.Anne Grimstad bl klubbmester i V55.
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3-5 1. Nils Thomas Valand ............347 Gylt 
 2. Bjarne Muri .........................345 Sølv 
 3. Kim Andre Korsmo..............345 Bronse
Kl. 5 1. Nils Thomas Valand ............347  
 2. Bjarne Muri .........................345  
 3. Sondre Ravnanger .............343  
 4. Nils Kåre Midtflå .................342  
 5. Helge Norberg ....................342  
 6. Sverre Brovoll .....................340  
 7. Henrik Oppen .....................339  
 8. Morten Musiol .....................336  
 9. Tore Johansen ....................335  
 10. Marianne Berger ...............330 
Kl. 4 1. Kim Andre Korsmo..............345  
 2. Jorunn Ospedal Vallestad ...324 
KL. 3 1. Eirik Ahdell ..........................345 Kl.med. 
 2. Per Arve Strømstad ............339 
V55 1. Anne Sofie Grimstad...........342 Sølv 
 2. Arne Grøtting ......................341  
 3. Hans O Kveli.......................339  

 4. Arne Ånneland ....................325 
Kl. 1 1. Morten Grøvnes..................244 Kl.med. 
 2. John Anders Ingebo............240 
NU Theo Hofslund ........................218  
 Wilhelm Ingebo .......................234  
 Runa Kristiansen ....................236  
 Torjus Lindeland .....................222 
ER 1. Simen Sanne ......................341 Gylt 
 2. Jonas Ingebo ......................339 Sølv 
 3. Mathias Skobba ..................333 Bronse 
 4. Thea Olivia Grøvnes ...........323 
J 1. Ingvald Orthe ......................339 Gylt 
 2. Odin Skagmo ......................336 Sølv 
 3. Sebastian S. Hopmoen.......325 Bronse
EJ 1. Stian Stafsberg Klyve .........332 Gylt 
 2. Jonas Hofslund ...................332 Sølv 
 3. Inga Kvam ..........................331 Bronse
V73 1. Øivind Mørk ........................334 Sølv 
 2. Nils Hovde ..........................331 

Øivind Mørk ble klubbmester i kl. V73.Simen Sanne ble klubbmester i kl. ER.

var aldri på mer enn 1p og tilslutt endte 
begge på 332p. Stian ble best rangert. Inga 
Kvam var noe på etterskudd etter 25-skudd, 
men med kveldens beste omgang, 100p og 
7 innertiere, kom hun nesten ajour med sine 

331p.
Underveis i hele mesterskap så sørget 

“mammaene” Mortensen Torbal og Sanne for 
rikelig påfyll av kaffe, saft og vafler, som 
alle fritt kunne forsyne seg fra.
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Østlandscup 15m, Blaker
I  år stilte vi med et lag i kl. 3-5 cupen 

og ett i kne/ligg-cupen.

Kl. 3-5 cupen
1. runde 

Runde 1 var en ren naboduell mot 
Nordstrand. Denne ble vunnet ganske 
komfortabelt..

Oslo Østre 1711 – Nordstrand 1693
Nils Thomas Valand  .....................345 
Bjarne Muri  ...................................344  
Kurt Eirik Bekkevold  .....................344  
Helge Norberg  ..............................341  
Endre Hagelund  ...........................337

2. runde 
Vårt lag besøkte Grasåsen for 2. runde-

match mot Høland/Bjørkelangen 2. Det er 
ikke tvil om at H/B har en meget god bredde, 
for vi røk på et tap mot deres 2. lag. 

Vårt lag ble imidlertid beste taper i 
runden og kvalifiserte oss med det til den 
siste plassen i semifinalen.

Oslo Østre 1716 – Høl./Bj. II 1721
Nils Kåre Midtflå ............................347  
Nils Thomas Valand  .....................346 
Helge Norberg  ..............................344 
Bjarne Muri  ...................................340 
Kurt Eirik Bekkevold  .....................339

Semifinale
Semifinaletrekningen ble gunstig for 

oss. Vi trakk Nannestad på bortebane, og vi 
tok en klar seier.

Oslo Østre 1699 – Nannestad  1680
Nils Thomas Valand ......................348  
Bjarne Muri  ...................................343  
Helge Norberg  ..............................340 
Sverre Brovoll  ...............................338 
Kim Andre Korsmo ........................330

Laget som ble nr. 3 i finalen. F.v Nils Thomas Valand, Nils Kåre Midtflå, Helge Norberg, Kim Andre 
Korsmo og Sondre Ravnanger.
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Finale
Blaker arrangerte finalen i Alfhallen. 

Høland/Bjørkelangen, Løiten og Fredrikstad 
var våre finalemotstandere. Programmet var 
en 35-skudd med en avsluttende “svenskefi-
nale” (5 kne + 5 enkeltskudd stå). Favoritten 
Høland/Bjørkelangen tok en klar seier. 

For vårt lag ble det kamp om 3. plassen 
med Fredrikstad. Vi hadde en 8p ledelse et-
ter 35-skudden, men Fredrikstad kom sterkt 
mot slutten og etter 180 tellende skuddene 
lå lagene helt likt. Det måtte fintelling til, og 
vi tok den siste pallplassen på rangering.

Sondre Ravnanger ble vår beste og 
han imponerte med solid skyting. Det ble 
346p, og ny pers, på 35-skudden. Når han så 
avsluttet med 98p i “svenskefinalen”, kan vi 
konstatere at Sondre skal bli en tøff mann å 
slå når banesesongen kommer i gang. Med 
pene 344p skjøt han beste finaleresultat, likt 
med tre andre skyttere.

De andre på laget var Nils Thomas 
Valand, Nils Kåre Midtflå, Helge Norberg 
og Kim Andre Korsmo. Vi kan ane at 
våre gutter var noe mellomfornøyd med 
innsatsen. Den avsluttende skytingen ble 
for svak denne gang, men, vi gratulerer med 
pallplassen!

Høland/Bjørkelangen ....... 1717-2203 
Løiten  ............................... 1721-2190  
Oslo Østre ......................... 1710-2184 (94*)  
Fredrikstad ........................ 1702-2184 (85*)
Sondre Ravnanger ........................346-444  
Nils Kåre Midtflå  ...........................343-441  
Nils Thomas Valand  .....................343-437  
Helge Norberg  ..............................344-436  
Kim Andre Korsmo  .......................334-426

Kne/ligg cupen
1. runde 

Vårt ungdomslag tok turen til Jondalen 
for å skyte 1. runde. Det ble en meget jevn 
match, som endte med tap på 3p. Resultatet 
holdt likevel til å være blant de to beste 
taperne og følgelig avansement til 2. runde.

Oslo Østre 1715 – Jondalen 1718
Tobias Mortensen Torbal (J) ..........346  
Jonas Hofslund (J)  ........................345  
Inga Kvam (J)  ...............................343 
Amalie Mortensen Torbal (R)  ........343 
Jonas Ingebo (ER)   .......................343

2. runde
I 2. runde kom Kongsberg på besøk til 

Østre. Det ble en klar seier med 12p.

Oslo Østre 1723 – Kongsberg 1711
Amalie Mortensen Torbal (R) .........349 
Hans Robert Gaarder (ER) ............346 
Simen Sanne (ER) ........................344 
Inga Kvam (J) ................................343 
Stian Stafsberg Klyve (J) ...............341

Semifinale
Nord-Odal kompå besøk i semifinalen. 

Det ble så jevnt som det nesten er mulig å få 
til – tap med kun 1p. Det kan ikke beskrives 
som annet enn surt.

Oslo Østre 1714 – Nord-Odal 1715
Vi har ikke enkeltresultatene.

Ungdomslaget i 1. runde, f.v Jonas Hoflsund, 
Tobias Mortensen Torbal, Inga Kvam, Amalie 
Mortensen Torbal, og Jonas Ingebo.
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Akershusserien
Vi har hatt med to lag, et i 1. divisjon 

og et i 2. divisjon. 13 skyttere deltok på 
minst en runde. Noen ble med hovedsakelig 
fordi vi sto i fare for ikke å stille lag. All 
ære til disse –  det er viktig å stille når man 
først har meldt seg på. Mange er travle på 
kveldene. Lærdommen er at stammen for 
hvert lag bør bestå av 7-8 interesserte skyt-
tere før vi melder på et lag i Akershusserien 
igjen.

Resultatene ble ikke det helt store. 1. 
laget vant en match og 2. laget to, inklud-
ert en seier på walk over. Det viktigste er 
uansett å få konkurransetrening. 

Helge Norberg var den eneste som 
deltok i alle rundene og fikk sin belønning 
med å skyte 300p for første gang.

Nils Thomas Valand ble vår beste med 
et snitt på imponerende 299p, inkludert tre 
runder med makspoengsummen 300p.

Oslo Østre 1 ..........1183 
Rælingen 1 ............1192 
Nils Thomas Valand ......300 
Helge Norberg ...............297 
Per Arve Strømstad .......296 
Henrik Oppen ................290

Oslo Østre 1 ..........1179 
Oslo Østre SS .......1195 
Nils Thomas Valand ......300 
Per Arve Strømstad .......296 
Marianne Berger............295 
Helge Norberg ...............288

Oslo Østre 1 ..........1168 
Skarpskytten 1 ......1169 
Nils Thomas Valand ......299 
Marianne Berger............296 
Helge Nordberg .............295 
Tore Johansen ...............278

Oslo Østre 1 ..........1184 
Kisen 1 ...................1194 
Marianne Berger............297 
Helge Norberg ...............297 
Per Arve Strømstad .......295 
Nils Thomas Valand ......295

Oslo Østre 1 ..........890   
Hølans/Bj. 1 ...........895 
Marianne Berger............299 
Nils Thomas Valand ......299 
Helge Norberg ...............292 

* 3 på laget ble avtalt.

Oslo Østre 1 ..........1177  
Rælingen 2 ............1156 
Nils Thomas Valand ......300 
Marianne Berger............298 
Helge Norberg ...............291 
Per Arve Strømstad .......288

Oslo Østre 1 ..........1164 
Nordstrand 1 .........1191 
Helge Norberg ...............300 
Marianne Berger............297 
Sverre Brovoll ................287 
Tore Johansen ...............280 

1. divisjon

Sondre Ravnanger perset med 295p i siste runde.
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Helge Norberg skjøt 300p for første gang i 
matchen mot Nordstrand.

2. divisjon
Oslo Østre 2 ..........1154 
Østre Romerike 1 ..1151 
Kim-Andre Korsmo ........292 
Eirik Ahdell .....................289 
Kurt Eirik Bekkevold ......287 
Sondre Rananger ..........286

Oslo Østre 2 ..........1163 
Nannestad .............1167 
Kim-Andre Korsmo ........294 
Sondre Rananger ..........294 
Kurt Eirik Bekkevold ......292 
Tore Johansen ...............284

Oslo Østre 2 ..........1161 
Høland/Bjørkel. 2 ..1174 
Kurt Eirik Bekkevold ......294 
Kim-Andre Korsmo ........293 
Sondre Ravnanger ........290 
Henrik Oppen ................284

Oslo Østre 2 ..........1152 
Skarpskytten 2 ......wo 
Kim Andre Korsmo ........294 
Kurt Eirik Bekkevold ......288 
Henrik Oppen ................288 
Eirik Kristiansen .............282

Oslo Østre 2 ..........1156    
Nittedal ..................1166 
Kim Andre Korsmo ........294 
Kurt Eirik Bekkevold ......290 
Morten Musiol ................288 
Sverre Brovoll ................284

Oslo Østre 2 ..........1114   
Blaker/Urskog .......1169 
Kim Andre Korsmo ........294 
Kurt Eirik Bekkevold ......285 
Eirik Kristiansen .............285 
Tobias Mort. Torbal ........250

Oslo Østre 2 ..........1145   
Nordstrand 2 .........1169 
Sondre Ravnanger ........294 
Eirik Ahdell .....................287 
Eirik Kristiansen .............283 
Henrik Oppen ................280 

Kim-Andre Korsmo skjøt meget stabilt med 
4x294p, 293p og 292p.
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15m - åpne stevner
Her følger et kort sammendrag av resul-

tatene fra innendørssesongen. Det første 
setvnet ble arrangert i oktober 2018, mens 
det siste gikk av stabelen i mars. 

Uke 41 - oktober
Sesongen åpnet hos Såner. Vi hadde 

med to deltagere, nemlig Nils Thomas 
Valand og Amalie Mortensen Torbal. Nils 
Thomas endte 1p fra pallen i kl. 3-5. Amalie 
ble nr. 7 i kl. R.

Uke 42 - oktober
Uken etter var det stevner hos 

Gjerdrum og Nittedal. Vi stilte med hhv. 
9 og 16 skyttere. I Gjerdrum åpnet Nils 
Thomas Valand medaljekontoen med 248p 
og 2. plass i kl. 3-5. Jenny Aardalen ble 
nr. 4 med 246p. Hun ble med dette beste kl. 
3-skytter. Amalie Mortensen Torbal var kun 
en innertier fra pallen i kl. R. 

I Nittedal tok Nils Thomas en ny 
medalje med 347p og 3. plass i kl. 3-5. Inga 
Kvam ble nr. 3 i kl. J med 348p. Amalie tok 

en ny 4. plass i kl. R med 348p.

Uke 43 - oktober
De neste stevnene gikk i Aas og Frogn 

og Drøbak. Vi hadde med hhv. 11 og 13 
skyttere. Det ble mange gode plasseringer 
i flere klasser. Høydepunktet ble Amalie 
Mortensen Torbals bronse i kl. R i Aas.

Uke 44 - november
Vi hadde 7-10 deltagere på stevnene til 

Moss & Våler, Fredrikstad og Råde. Nils 
Thomas Valand vant kl. 3-5 i Moss og Våler 
med 348p. I Råde tok Amalie Mortensen 
Torbal 2. plass i kl. R med 348p. Christer 
Malm skjøt gode 348p i V55, men det man-
glet fire innertiere på å kunne innkassere 
seieren. 

Etter mange gode resultater slo Simen 
Sanne til i Fredrikstad med 349p. Det ga 
delt seier i kl. ER. Det var hans første seier 
i et åpent stevne og vi gratulerer! Amalie 
tok en ny medalje i kl. R med 347p og 3. 
plass. I V55 var det tre skyttere med 347p. 

Vi har registret hele 12 medaljer til Amalie 
Mortensen Torbal i kl. R, inkludert fire seire.

Nils Thomas Valand har tatt ni medaljer i kl. 3-5 
og inkluderer tre seire. 
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Best rangert og vinner av klassen, ble Arne 
Grøtting. 

Uke 45 – november
Vi hadde deltagere på hele 10 stevner. 

Flest var det i Blaker med 12 skyttere. Der 
vant Nils Thomas Valand kl. 3-5 med meget 
gode 349p. Christer Malm og Arne Grøtting 
skjøt 347p og tok dobbeltseier i V55. Chris-
ter vant med 12 innertiere mot Arnes 9. 

Nils Thomas skjøt også 349p i Fet, men 
der holdt dette, utrolig nok, kun til 3. plass. 
Amalie kom på pallen i kl. R med 349p og 3. 
plass. Det ble også medalje på bror Tobias 
som skjøt 347p og ble nr. 3 i kl. J. 

I Hedmark fikk 3-4 skyttere plasserin-
gene 2-6 på tre stevner. I Stange og Rom-
edal ble Arne Grøtting nr. 2 i V55 og Simen 
Sanne nr. 3 i kl. ER.

Uke 47 – november
Viken II ble arrangert i uke 46 og i 

påfølgende uke hadde vi deltagere på seks 
stevner. Deltagelsen varierte fra en til 
seks. Christer Malm vant V55 i Tyristrand 
og Ådal. Nils Thomas Valand vant kl. 3-5 
i Ådal. Arne Grøtting vant V55 i Sande. 

Amalie Mortensen Torbal ble nr. 3 i kl. R i 
Rakkestad.

Uke 48 - desember
Dette var den store stevneuken med 

Oslo Open og seks andre stevner, inkludert 
Østrestevnet. Dette ble omtalt i en egen 
artikkel i forrige utgave av Østreposten, 
men vi gjentar at Amalie Mortensen Torbal 
skjøt seg til finale i Oslo Open i kl. R og ble 
nr. 5, samt at Inga Kvam ble nr. 10 i kl. J i 
Norma Open.

Uke 50 - desember
Stevnetilbudet avtar etter Oslo Open-

helgen og vi må til Nordskogbygdas stevne 
for å finne neste Østre-deltagelse. Den sto 
Nils Thomas Valand for med 7. plass i kl. 
3-5.

Romjulen
Aktiviteten var ikke spesielt høyt. To 

skyttere deltok på til sammen fire stevner. 
Nils Thomas Valand 4. plass i Fana ble beste 
resultat.

Jonas Hofslund har tre seire i kl. EJ.Christer Malm har tre seire i V55.



Østre Posten 1-1922

Uke 1 – januar
12 skyttere tok turen til Numedal og 

trippelstevne. Amalie Mortensen Torbal vant 
kl. R i Kongsberg med 248p. Fire skyttere 
skjøt sine første stevner i kl. EJ. Inga Kvam 
gjorde det best med 4. plass i Kongsberg. 

Uke 2 – januar
Vi hadde deltagere på tre stevner. 

Amalie Mortensen Torbal ble nr. 2 i kl. R 
både i Stange & Romedal og i Løiten. Si-
men Sanne ble nr. 3 i kl. ER i Stange & 
Romedal. Inga Kvam ble nr. 3 i kl. EJ i 
Løiten.

Uke 3 – januar
Denne uken var det stevner hos Eids-

berg og Skiptvet, samt ungdomsstevner i 
Andebu og Sem.

Helge Norberg vant kl. 3-5 i Eidsberg. 
Jonas Hofslund vant kl. EJ i Skiptvet. 

Amalie Mortensen Torbal vant kl. R i 
Andebu og ble nr. 3 i Sem. Simen Sanne ble 
nr. 3 i kl. ER i Andebu.

Uke 5 - februar
Vi hadde 4-5 deltagere på stevnene til 

Aas og Spydeberg. Inga Kvam vant kl. EJ 
i Spydeberg og Jonas Hofslund vant kl. EJ 
i Aas. Amalie Mortensen Torbal var eneste 
deltagere på ungdomsstevnet til Moss og 
Våler. Der vant hun både innledende skyting 
og superfinalen i kl. R.

Uke 6- februar
Kurt Eirik Bekkevold var på salgstur 

i Nord-Norge. Han fikk med seg stevnet til 
Austerbygda og ble nr. 2 i kl. 3-5.

Uke 7 – februar
Ski og Råde arrangerte midtukestevner. 

Vi hadde med hhv. fire og seks deltagere. 
I Råde besto feltet i kl. EJ av tre Østre 
skyttere. Kun 1p skilte skytterne, Jonas 
Hofslund vant med 331p. Inga Kvam og 
Stian Stafsberg Klyve skjøt 330p.

Uke 11 – mars
Med feltsesongen godt i gang må vi til 

mars for neste stevne. Fem skjøt midtukeste-
vnet til Sarpsborg. Amalie Mortensen Torbal 
vant kl. R og Tobias Mortensen Torbal ble 
nr. 2 i kl. EJ. Dette er også det siste vi får 
med i denne rapporteringsrunden.

Tobias Mortensen Torbal fikk med seg en medalje 
i kl. J før han gikk over til kl. EJ.

Inga Kvam har en medalje i kl. J og en seier i 
kl. EJ.
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Oddbjørn Nyhagen - Årets ildsjel
Skytterlinken AS har en årlig kåring 

av Årets ildsjel. Årets ildsjel for 2018 ble 
Oddbjørn Nyhagen. 

Skytterlinkens presentasjon av kårin-
gen og begrunnelsen for valget.

Prisen “Årets ildsjel” deles ut årlig 
av firmaet Skytterlinken AS. Den gis til 
ildsjeler i skytterlag eller samlag tilknyttet 
Det Frivillige Skyttervesen og består av et 
trofe, et diplom og et gavekort til ildsjelens 
skytterlag. En jury, bestående av ansatte i 
Skytterlinken AS, vurderer kandidater ut 
fra nominasjoner sendt inn fra skytterlag, 
samlag eller enkeltpersoner i en forutgående 
nominasjonsperiode. Nominasjonens in-
nhold danner grunnlag for drøftingene i 
juryen og veier tungt i utvelgelsesprosessen. 
Prisen ble første gang utdelt for året 2012.

 Oddbjørn Eyolf Nyhagen tildeles 
prisen Årets Ildsjel 2018 for sitt bidrag til 
skyttersaken gjennom et helt liv. Han kom 
til Oslo Østre skytterlag i 1968 og har vært 
lojalt medlem av laget siden. Han har sittet 
som nestformann i hovedlagets styre, hatt 
flere perioder i styret utenom samt vært 
leder av ”Skilaget”, en underavdeling i 
skytterlaget. De siste 25 årene har han vært 
frivillig under det meste av aktiviteter i Oslo 
Østres Ungdomsgruppe. Det er for innsatsen 
med ungdomsarbeid juryen vil belønne med 
denne prisen.

 Oslo Østre er et av landets største 
skytterlag og medlemmene er veldig aktive 
deltakere på stevner rundt om. Skytterlaget 
har alltid hatt en god og aktiv ungdoms-
gruppe med mange skyttere på ulike nivåer. 
Selv om Nyhagen de siste årene ikke har 

Kurt Eirik Bekkevold fra Skytterlinken overrekker prisen til Oddbjørn Nyhagen.
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hatt offisielt verv har han alltid vært til stede 
for ungdommene. Han sørger for å være 
ferdig med egen trening i god tid slik at alt 
er klart til ungdommene kommer. Han er 
den siste som slukker lyset. I nominasjonen 
fra lagets Ungdomsgruppe, og en tidligere 
ungdomsskytter, beskrives han som en bauta 
og et leksikon. Han har alltid en løsning, i 
alle fall når det gjelder skyting. Han er en 
meget dyktig instruktør og en god veileder 
når man står fast i skytetekniske problemer. 
Om man trenger å få hentet noe, få noe 
levert, trenger noen til å kjøre eller noe som 
trengs å repareres, så er det ofte ordnet før 
noen rekker å spørre.

 Oddbjørn Eyolf Nyhagen har viet all 
sin tid til Oslo Østre, både gjennom sine 
verv og ved å alltid ha stilt opp på ungdom-
streningene de siste 25 årene. For dette har 
han mottatt Oslo Østre skytterlag og Skilag-
ets Hederstegn. I 2016 ble han utnevnt til 
Æresmedlem. Nå skal han også motta prisen 

Årets Ildsjel 2018. Skytterlinken gratulerer!

Markering på Østre
Kåringen ble behørig markert på Østre. 

Lagets medlemmer inkludert nåværende 
og tidligere ungdomsskyttere møtte i stort 
antall, samt generalsekretær Jarle Tvin-
nereim fra Skytterkontoret og samlagsleder 
Helge Lillekvelland. Pressen var også til 
stede ved Groruddalens avis og Skytterti-
dende.

Kurt Eirik Bekkevold fra Skytterlinken 
overrakte prisen til Oddbjørn og gjenga be-
grunnelsen. Kurt kunne også overbringe en 
hilsen fra Oslos ordfører. Prisen var diplom 
og vase, samt 15 000,- til laget og Oddbjørn 
bestemmer hva det skal brukes til. 

Oddbjørn takket for prisen og uttrykte 
han han var veldig glad og overrasket, men 
at utnevnelsen egentlig tilhørte alle.

Videre vanket det taler og blomster fra 
styreleder Eirik Ahdell og samlagsleder 

Oddbjørn Nyhagen omkranset av f.v, Helge Lillekveland (samlagsleder), Kurt Eirik Bekkevold (leder 
Skytterlinken), Eirik Ahdell (styreleder) og Heidi Grimstad (ungdomsleder).
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Helge Lillekvelland. Eirik overrakte Odd-
bjørn en Orkide, for denne blomsten er et 
symbol på det evigvarende og var et godt 
symbol. Han understreket at laget er meget 
takknemlig for Oddbjørns innsats for ung-
domsavdelingen gjennom mange år.

Ungdomsleder Heidi Grimstad sa at 
hun traff Oddbjørn for første gang for 19 
år siden, da hun begynte å akyte. Oddbjørn 
er alltid flink å terpe på ting og med et 

smil, trakk Heidi frem punktene «stilling-
skontroll», «husk å puste» og «plukke opp 
tomhylsene». Videre sa hun at Oddbjørn er 
en ressurs som aldri slutter å overraske og 
er tryggheten selv. Han ser og har tid til alle. 
Oddbjørn er også en som har glimt i øye, 
et godt smil og råd å komme med når det 
trengs. Han er kort sagt vår alles bestefar.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og en 
stor kake.

Markeringen ble godt besøkt.

En fin kake var selvfølgelig anskaffet for anledningen.
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Damenes pokal
Åtte skyttere møtte opp for å skyte om 

Damenes pokal. Det var sjelden god spredn-
ing på antall klasser og meget moro var 
det at det stilte to skyttere i kl. EJ. I denne 
pokalskytingen er det respitt for alle klasser 
utenom kl. 5.

Det var da også en EJ som stakk av 
seieren. Stian Stafsberg Klyve imponerte og 
skjøt så godt at han ikke trengte respitt for 
å vinne. Det ble 30 treff med 18 innertreff. 
Vi må få lov å si at det var en overraskende 
seier for den ferske grovfeltskytteren, men 
desto mer gledelig. Det var et ganske sterkt 
felt på startstrek. Eirik Ahdell og Sverre 
Brovoll skjøt også 30 treff.

 
Hold 1:  1/6 300m ligg 50 sek  
Hold 2:  1/8 250m kne 60 sek 
Hold 3:  S25V 350m ligg 50 sek 
Hold 4:  1/3 400m kne 60 sek 
Hold 5:  B65 540m ligg 40 sek

1. Stian S. Klyve (EJ) ..............30/18
2. Eirik Ahdell (3) ....................30/15
3. Sverre Brovoll (5) ...............30/10
4. Tobias M. Torbal (EJ) ..........29/11
5. Stein Heggen (V55) ............29/10
6. Lars Bugge (5) ....................28/17
7. Arne Grøtting (V55).............  26/6
8. Henrik Oppen (5) ................  25/6
V55 - 1 treff respitt. EJ - 3 treff respitt. 

Styrets krus
Ni skyttere møtte til skyting om aksje 

i Styrets krus. Det var mye god skyting og 
fire skyttere skjøt fullt. Bjarne, som skjøt sitt 
første feltstevne for året, vant med 20 inner-
treff. De andre med 30 treff var Nils Thomas 
Valand (17 innertreff), Lars Bugge (16 in-
nertreff) og Tore Johansen (12 innertreff).

1. Bjarne Muri ............................. 30/20
2. Nils Thomas Valand ................ 30/17
3. Lars Bugge ............................. 30/16
4. Tore Johansen ........................ 30/12
5. Henrik Oppen ......................... 29/13
6. Sverre Brovoll ......................... 28/17
7. Arne Ånneland ........................ 27/11
8. Jorunn Ospedal Vallestad ...... 25/5 
Kurt Eirik Bekkevold deltok også, men gikk over 
i treningsmodus etter feilskruing og 1 treff på 
først hold. 

Hold 1 1/8 250m Kne 75 sek.*
Hold 2 1/6 300m Ligg 60 sek. *
Hold 3 S25V 350m Ligg 60 sek. *
Hold 4 1/4V 400m Ligg 60 sek. *
Hold 5 B65 540m Kne 75 sek. * 

* Stående utgangsstilling.

Stian Stafsberg Klyve vant Damenes pokal.
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Klubbmesterskap grovfelt
Åtte skyttere møtte opp til klubbmester-

skapet. Vi hadde håpet på langt bedre 
deltakelse, men det er aktiviteter på flere 
fronter og det ble noen forfall.

Nils Thomas Valand var den eneste 
som skjøt 30 treff på hovedskytingen, men 
han måtte dra før finalen. Dermed måtte 
han nøye seg med aksje i Krag Long rifle-
pokalen.

Det var jevnt mellom de andre, kun to 
treff skilte før finalen. Finalen bestod i et 
ganske stramt opplegg, med korte skytetider. 
Sverre Brovoll og Lars Bugge klarte begge 
å skyte fullt og de la da også beslag på 
de to første plassene, med Sverre som 
klubbmester. Stein Heggen skjøt 11 treff og 
tok 3. plassen.

1. Sverre Brovoll ....................29/14 - 41/4 gylt 
2. Lars Bugge ........................28/19 - 40/6 sølv 
3. Stein Heggen .....................28/17 - 39/5 bronse 
4. Bjarne Muri ........................29/17 - 38/7 
5. Tore Johansen ...................28/15 - 38/3 
6. Arne Grøtting .....................27/10 - 35/4 
7. Nils Thomas Valand ...........30/18 
8. Jorunn O. Vallestad ...........23/8

Finaleopplegg: 
Hold 1: Småen 290m Kne 45 sek 
Hold 2: 40/13H 250m Ligg 40 sek
Hovedskyting 
Hold 1: C20 200m Ligg 50 sek 
Hold 2: 1/3 400m Kne 60 sek-
Hold 3: 1/4 350m 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. 2 Lars Bugge, klubbmester Sverre Brovoll og nr. 3 Stein Heg-
gen.
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Klubbmesterskapet finfelt
10 skyttere møtte opp til mesterskapet. 

Det var varierende deltagelse i klassene. 
Amalie Mortensen Torbal var eneste deltager 
i kl. R, men hun skjøt dagens beste resultat 
med 41 treff og hadde uansett vært vanske-
lig å slå.

I kl. ER deltok Simen Sanne og Thea 
Olivia Grøvnes. Simen hadde to treffs le-
delse etter 30-skudden, en ledelse han holdt 
på gjennom finalen.

Kl. J var største klasse med fire delt-
agere. Ingvald Orthe stakk av med seieren 
etter en flott finale på 11 treff.  Dermed pas-
serte han både Odin Skagmo som ble nr. 2 
og Sebastian Sveum Hopmoen som ble nr. 3.

I V73 hadde vi igjen nen duell mellom 
Nils Hovde og Øivind Mørk. Denne gang 
var det Nils som seiret, med å ha beste final-
eresultat. De to lå likt før finalen.

I NU deltok Theo Hofslund. Han vartet 
opp med mye god skyting.

Kl. R  
1. Amalie Mortensen Torbal ...30/15 - 41/3 gylt
Kl. ER 
1. Simen Sanne .....................27/07 - 34/1 gylt 
2. Thea Olivia Grøvnes .........25/16 - 32/2 sølv
Kl. J  
1. Ingvald Orthe .....................24/15 - 35/3 gylt 
2. Odin Skagmo  ....................26/20 - 34/6 sølv 
3. Sebastian Hopmoen ..........26/17 - 32/3 Bronse 
4. Hans Robert Gaarder ........23/12 - 31/2
V73  
1. Nils Hovde .........................27/12 - 35/2 sølv 
2. Øivind Mørk .......................27/21 - 34/3
NU  
Theo Hoflsund .......................26/08 - 35/4
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Samlagsstevnet grovfelt, Moss og Våler
Oslo sitt mesterskap gikk som vanlig 

sammen med Follo sitt. Oppmøte var på 
banen til Moss og Våler, der vi ble busset 
ut til hovedrunden, mens finalene gikk inne 
på baneområdet. Mildværet gjorde sitt til 
at arrangøren slet noe med å få plassert ut 
skivene, men de fikk laget en fin løype. Vi 
skal være takknemlige for at Oslo har en slik 
avtale med Follo. Oslo Østre og Nordstrand 
bidro til arrangementet med å bemanne et 
grovfelthold hver.

Et flott opplegg til tross, feltinteressen i 
Oslo er laber og kun 15 skyttere deltok. Det 
var 11 fra Østre og 4 fra Nordstrand. Selv 
om deltagelsen er lav, så kan vi ikke si noe 
på nivået. Åtte skyttere hadde 29 eller 30 

treff.  Lars Bugge og Lars Rasmus Sandvik 
(Nordstrand) skjøt 30 treff på hovedrunden, 
mens Eirik Ahdell, Kurt Eirik Bekkevold, 
Nils Thomas Valand, Eirik Kristiansen, Tore 
Johansen og Stein Heggen endte på 29 treff. 
I tillegg skjøt Arne Ånneland finale som 
V55-skytter og Lars Grette (Nordstrand) 
som kl. 2 skytter. Arne hadde 27 treff og 
Lars 24 treff. Som noen bemerket, det var 
mye Lars og Eirik i finalen, men ingen av 
dem vant.

Det gjorde derimot Nils Thomas. Han 
var den eneste som skjøt fullt i finalen. Lars 
Rasmus lå på skive 2 før finalen og han fors-
varte plasseringen med 11/3 i finalen. Stein 
og Eirik A. hadde nest beste finale med 11/6 

Samlagsmester Nils Thomas Valand er flankert av t.v nr. 2 Lars Rasmus Sandvik (Nordstrand) og nr. 3 
Stein Heggen.
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og måtte skyte om 3. plassen. Den tok Stein 
med 11 treff mot Eiriks 9 treff. Eirik fikk 
en liten trøst med å vinne klassemedaljen 
i kl. 3. Klassemedaljen i kl. 4 ble vunnet 
av Eirik Kristiansen. I og med at Stein tok 
medalje i mesterskapet ble det ikke delt ut 

V55-medalje. 
Østre hadde eneste deltagende lagr i 

lagskytingen og vant aksjen i Vinterpokalen. 
Laget besto av Lars Bugge, Kurt Eirik 
Bekkevold, Nils Thomas Valand og Sverre 
Brovoll.

Mesterskap
Kl. 2-5, V55 1. Nils Thomas Valand ......41/7 Gylt 
 3. Stein Heggen  ...............40/6 Sølv 
 4. Eirik Ahdell  ...................40/6  
 5. Tore Johansen ...............39/6  
 6. Lars Bugge ....................39/5  
 7. Eirik Kristiansen ............38/4  
 8. Arne Ånneland ...............37/6  
 9. Kurt Eirik Bekkevold ......37/3 
V55 1. Stein Heggen  ...............40/6  
 3. Arne Ånneland  ..............37/6
Hovedskyting
Kl. 5 1. Lars Bugge ......................30/19 
 3. Kurt Eirik Bekkevold .........29/22 

 4. Nils Thomas Valand .........29/21 
 5. Tore Johansen .................29/16 
 6. Bjarne Muri ......................28/19 
 8. Sverre Brovoll ..................24/17 
 9. Henrik Oppen ................... 27/12
Kl. 4 1. Eirik Kristiansen ...............29/16  Kl. med
Kl. 3 1. Eirik Ahdell .......................29/23  Kl. med
V55 1. Stein Heggen  ..................29/16 
 2. Arne Ånneland  ................27/14
Lagskyting grovfelt
1. Oslo Østre ...............................  112/79 
Lars Bugge, Kurt Eirik Bekkevold, Nils Thomas 
Valand og Sverre Brovoll.

Tone Ytterhaug var sporty og hjalp til med å anvise et av holdene. Hun tok også et tak i resultatservicen 
og premieutdelingen. Arne Ånneland var samlagets representant og han ledet premieutdelingen.
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Samlagsstevnet finfelt, Løvenskiold
Om det var noe tynn deltagelse på SM-

grovfelt, stod det ikke bedre til på finfelten. 
15 skyttere møtte på Løvenskioldbanen for 
mesterskapet, hvorav syv fra Østre. De 15 
skyttere fordelte seg med tre i hver klasse.

I kl. ER vant Thea Olivia Grøvnes sitt 
første stevne. Da er det litt ekstra moro at 
det var et mesterskap. Hun skjøt 27 + 10 
treff. Simen Sanne ble nr. 3 med 24 + 9 treff.

Vi tok dobbeltseier i kl. J med Hans 
Robert Gaarder og Ingvald Orthe. Ingvald 

hadde en ledelse etter 30-skudden, men han 
var uheldig i finalen og fikk et rent hold. 
Dermed tok Hans Robert seieren etter en 
god finale.

I kl. R ble det 3. plass på Simen Havik 
Samdal.

Øivind Mørk og Nils Hovde stilte i 
V73. Øivind viste solide takter og vant med 
å skyte fullt både i hovedskytingen og i 
finalen. Nils ble nr. 2.

Mesterskap
Kl. R 3. Simen Havik Samdal .....27/0 Ungd.m
Kl. ER 1. Thea Olivia Grøvnes .....37/4 Nammo 
 3. Simen Sanne.................33/1 Ungd.m
Kl. J 1.Hans Robert Gaarder .....37/4 Nammo 
 2. Ingvald Orthe.................35/2 Ungd.m
V73 1. Øivind Mørk ...................42/5 Sølv 
 2. Nils Hovde .....................39/4

Hovedskyting
Kl. R 3. Simen Havik Samdal .....20/9
Kl. ER 1. Thea Olivia Grøvnes .....27/9 
 2. Simen Sanne.................24/4
Kl. J 1. Ingvald Orthe.................29/13  
 2. Hans Robert Gaarder ....26/19
V73 1. Øivind Mørk ...................30/16 
 2. Nils Hovde .....................28/18

Thea Olivia Grøvnes tok sin første seier og da 
passet det bra at det var i et SM.

Hans Robert Gaarder vant kl. J etter god skyting 
i finalen.
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Viken II felt, Solør
Solør var årets arrangør og de hadde 

laget et kompakt arrangement rundt Våler 
skytterlag sitt baneanlegg inne på Has-
lemoen. Alt var i gåavstand, og med godt 
vær og god organisering ble det et trivelig 
arrangement. Grovfeltløypa hadde avstander 
fra 290m til 570m.

Oslo Østres tropp til Viken II besto 
av 10 grovfeltskyttere. Det var for øvrig 
ingen fra Oslo skyttersamlag som deltok på 
finfelten. 

Været var som sagt godt, det var kaldt 
og mye snø, men sola varmet godt. Dette 
ga en effekt som ble hyppig diskutert blant 
skytterne. Kulebanen på holdene var lav og 
mange opplevde å få høye serier, noen så 
høye at det resulterte i en eller flere bom.

Våre skyttere gjorde det godt på 30-
skudden og åtte fikk skyte finalen. Nils 
Thomas Valand og Bjarne Muri var to av 
seks skyttere med 30 treff. Lars Bugge, 
Sverre Brovoll og Henrik Oppen skjøt 28 
treff. Stein Heggen og Tore Johansen hadde 
27 treff. Inga Kvam skjøt 18 treff i kl. EJ og 
fikk skyte EJ-finalen.

I lagskytingen ble det 2. plass. Ett treff 
mer hadde gitt seier. Nils Thomas, Sverre, 
Lars og Eirik Kristiansen utgjorde laget vårt. 
I samlagsskytingen ble det også 2. plass.

Finalen var krevende og avstandene var 
ukjente. Hold 1: 1/8 –  kne – 45 sek – 339m. 
Hold 2: S25H – ligg –  35 sek. – 375m. 
Avstandene ble oppgitt på standplass etter 
finaleskytingen.

Bjarne Muri (t.v) venter skeptisk på finaleanvisningen. Ellers sees f.v Jorunn Ospedal Vallestad, Nils 
Thomas Valand og Sverre Brovoll.
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Våre lyktes i varierende grad i finalen. 
Lars var kun en av to som skjøt fullt i fina-
len, og han avanserte med det mange plasser 
og endte på 7. plass. Syv skyttere skjøt 11 
treff. Sverre var en av disse og avanserte til 
8. plass. Stein skjøt 10 treff og ble nr. 18 og 
fikk stjerne. Han kjempet også om tittelen i 
V55 og der ble han nr. 3. 

For Nils Thomas og Bjarne ble det en 
finale for glemmeboka. Nils Thomas var 
godt fornøyd med skytingen, men en feil-

vurdering på kneholdet ga 0 treff og dermed 
endte han med 36 treff. Bjarne fikk 8 treff, 
men han raste ikke lengre ned på sluttlisten, 
enn at det ble stjerne og 16. plass. Tore skjøt 
9 treff og ble nr. 23 med 36/6. Henrik skjøt 
6 treff og ble nr. 30. Inga har skutt lite felt i 
vinter og med begrenset erfaring ble finalen 
for tøff.

Oppsummert så gjorde våre 10 skyttere 
det ganske meget bra med seks stjerner, åtte 
finaleplasser og fire begre.

Mesterskap - grovfelt
7. Lars Bugge ...................................40/2 Stjerne 
8. Sverre Brovoll ...............................39/5 Stjerne 
16. Bjarne Muri .................................38/4 Stjerne 
18. Stein Heggen ..............................37/5 Stjerne 
23. Tore Johansen ............................36/6 Stjerne 
24. Nils Thomas Valand ....................36/4 Stjerne 
30. Henrik Oppen .............................34/3 
V55 3. Stein Heggen .....................37/5 
EJ 4. Inga Kvam .........................18/0 

Hovedskyting
Kl. 5 4. Nils Thomas Valand ........30/12 Beger 
 5. Bjarne Muri .....................30/10 Beger 
 13. Lars Bugge ...................28/16 Beger 

 16. Sverre Brovoll ...............28/13  
 18. Henrik Oppen ...............28/12  
 22. Tore Johansen ..............27/11 
Kl. 4 16. Eirik Kristiansen ............26/9  
 20. Jorunn Vallestad ...........23/13 
V55 4. Stein Heggen ..................27/12 Beger
EJ 4. Inga Kvam ......................18/5 

Lag grovfelt  2. Oslo Østre ......112/55 
Nils Thomas Valand, Lars Bugge, Sverre Brovoll 
og Eirik Kristiansen

Samlagsskyting grovfelt   
2. Oslo  .............. 164 treff  (5 av 6 fra Østre) 
Nils Thomas Valand, Lars Bugge, Sverre Brovoll, 
Henrik Oppen og Eirik Kristiansen

Grovfeltopplegget var godt og variert med lange hold. C35 - ligg - 310m, 1/4V - ligg - 400m, Småen - 
kne - 290m, 1/3 - kne - 410m og B100 - ligg - 570m.
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Østfold var årets arrangør. De hadde 
laget et utfordrende opplegg med ut-
gangspunkt i banen til Rakkestad. Når 
værmeldingen holdt det den lovte med 
kraftig vind og regn, så ble opplegget både 
meget krevende og utrivelig for skytterne. 
Det illustreres best med at vinneren skjøt 
kun 31 treff. Været var varslet i lang tid, så 
mange undret seg over hvorfor arrangørene 
ikke justerte litt på opplegget, i det minste 
forlenget skytetidene noe. 

Oslos tropp besto av Gunstein Lauvrak 
fra Nordstrand og syv Østre-skyttere. Gun-
stein tok en flott 2. plass, slått av vinneren 
på rangering. Lars Bugge ble nr. 7 med 
29/8. Kurt Eirik Bekkevold ble nr. 9 med 
29/6. Videre plasseringer ble slik: 19. Sverre 
Brovoll 27/6, 43. Eirik Kristiansen 22/2, 48. 
Nils Thomas Valand 20/6, 72. Tore Johansen 
17/4 og 99. Henrik Oppen 11/1.

I samlagsskytingen var Oslo igjen 
med helt i toppen, men måtte se seg slått av 
Akershus med ett treff..

PS: ØM i finfelt ble arrangert dagen før 
hos Tangen. Oslo stilte ikke med deltagere.

Oslos plasseringer (N) - Nordtsrand 
2. Gunstein Lauvrak (N) ........31/7 sølv 
7. Lars Bugge ........................29/8 
9. Kurt Eirik Bekkevold ..........29/6 
19. Sverre Brovoll ..................27/6 
43. Eirik Kristiansen ...............22/2 
48. Nils Thomas Valand .........20/6 
72. Tore Johansen .................17/4 
99. Henrik Oppen ..................11/1
Samlagsskyting:  2. Oslo .......138/29  
Gunstein Lauvrak, Lars Bugge, Kurt Eirik Bek-
kevold, Sverre Brovoll og Eirik Kristiansen

Opplegg 
Hold 1 .....10x30V .. 180m .... Kne ... 35 sek 
Hold 2a ...1/8 .......... 278 ....... Ligg .. 70 sek 
 2b ...C20 ........ 163m 
Hold 3a ...13x40¤ ... 200m .... Kne ... 45 sek 
 3b ...C25 ........ 250m 
Hold 4 ....S25H ...... 396m .... Kne ... 40 sek 
Hold 5 ....Småen .... 275m .... Ligg .. 40 sek 
Hold 6 ....B100 ...... 655m .... Ligg .. 35 sek 
Hold 7a ...1/4 .......... 438m .... Ligg .. 40 sek 
 7b ...1/6 .......... 335m

Østlandsmesterskap - grovfelt

Været ble slik værmeldingen lovte og vel så det. Lars Bugge ble vår beste på en fin 7. plass.
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NM - skifelt, Hornindal og Markane

Bjarne Muri, Nils Thomas Valand og 
Jorunn Ospedal Vallestad tok turen til NM i 
skifelt og øvelsene normaldistanse og sprint.

I normalprogrammet slo Bjarne til med 
seier i senior B. Resultatet holdt også til 
6. plass i senior  A + B. Jorunn ble nr. 4 i 

senior kvinner. Nils Thomas Valand hadde 
en heller dårlig dag i feltskytingen og ble nr. 
10 i senior B.

Bjarne var den eneste som skjøt 
sprinten. Der ble det 4. plass i senior B.

Normal distanse
Menn Sen A 10. Nils Thomas Valand ................... 01:28:36 ...... 33:00 ...........02:01:36
Menn Sen B 1. Bjarne Muri .................................. 01:17:12 ...... 15:00 ...........01:32:12
Kvinner Sen 4. Jorunn Ospedal Vallestad ............ 01:11:02 ...... 21:00 ...........01:32:02

Sprint
Menn Sen B 4. Bjarne Muri .................................. 00:25:23 ...... 02:00 ...........00:27:23

Bjarne Muri i godt driv under normaldistansen. 
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Her følger et kort sammendrag av resul-
tatene fra vinterens feltstevner. 

Uke 1 – januar
Feltsesongen åpnet med Trøgstadfelten 

og vi hadde med 14 deltagere. Det ble en 
god åpning av sesongen. Sverre Brovoll 
vant grovfelten. Stian Stafsberg Klyve ble 
nr. 2 i kl. EJ. Simen Havik Samdal ble nr. 3 
i kl. R.

Uke 2- januar
En god gjeng hadde tatt turen til Hø-

land og Hemnesfelten. Noen fikk skutt noen 
skudd, andre ingen. Tåken la seg etter hvert 
tett og grovfelten ble avlyst. 

Uke 3 – januar
Rådefelten sto for tur og vi hadde syv 

deltagere, alle på grovfelten. Henrik Oppen 
og Sverre Brovoll skjøt fullt på hovedrun-
den. Sverre ble best av våre i mesterskapet 
med sin 5. plass. 

Simen Havik Samdal skjøt finfelt-
stevnet til Ski og ble nr. 4 i kl. R, kun to 
innertreff fra pallen.

Uke 4 – januar
Det fjerde i rekken av januarklassikerne 

er Blakerfelten. Vi hadde med ti skyttere 
på grovfelten og en på finfelten. Grovfelten 
regnes gjerne som det mest krevende åpne 
stevnet og vi gjorde det meget godt. Sverre 
Brovoll vant og Stian Stafsberg Klyve tok 
seieren i kl. EJ. På finfelten ble Simen Havik 
Samdal nr. 6 i kl. R.

Uke 5 – februar
Grovfeltskytterne hadde fri, men 

ungdommenes overnattingssamling på Østre 
ble avsluttet med finfeltstevne på Gjerdrum. 
12 ungdommer deltok og for flere var dette 
deres første stevne. Amalie Mortensen Tor-
bal vant kl. R og Simen Havik Samdal ble 
nr. 4. I kl. ER slo Jonas Ingebo til med 30/23 
og en fin 3. plass. 

Stian Stafsberg Klyve vant kl. EJ i Blaker etter en 
god finale.Simen Havik Samdal ble nr. 3 i kl. R i Trøgstad.

Felt - åpne stevner
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Uke 6 – februar
Ti skyttere deltok på Raumnesfelten, 

alle på grovfelten. Sverre Brovoll var en 
av to som skjøt fullt og vant på rangering. 
Kurt Eirik Bekkevold ble nr. 4. Sverre skjøt 
også par stevner på Sørlandet uten den store 
suksessen.

Uke 7 – februar
Vi hadde deltagere på tre stevner. Seks 

skyttere skjøt dobbeltstevne til Sigdal og 
Søndre Modum på lørdag og tre skyttere tok 
turen til Søndre Land dagen etter. Alle skjøt 
grovfelt. 

Nils Thomas Valand skjøt fullt i Sigdal 
og hos Søndre Land. Det gjorde også mange 
andre og rangering ga plassene 5 og 8. Lars 
Bugge skjøt fullt i Søndre Modum og ble 
nr. 12.

Uke 8 – februar
Fire skyttere skjøt Lygnafelten på 

Tingelstad og ni deltok på Dølifelten i 
regi av Søndre Odalen. Igjen var den kun 
grovfeltskyttere. 

Sverre Brovoll viste igjen god feltform 
og skjøt fullt begge steder. På Tingelstad 
ble han rangert til 3. plass med 20 innertreff. 
Det ble også 20 innertreff i Søndre Odalen, i 
et mer krevende stevne, og han kunne med 
dette bokføre sin tredje feltstevneseier for 
året. 

Søndre Odalen ble for øvrig et meget 
suksessrikt stevne med trippelseier. Nils 
Thomas Valand skjøt også 30/20 og ble nr. 
2. Lars Bugge ble nr. 3 med 30/19. I tillegg 
skjøt Nils Kåre Midtflå 30/12 og ble nr. 8.

I de neste ukene ble feltmesterskapene 
arrangert og dette ble de siste stevnene i 
denne rapporteringen.

Trioen som sto bak trippelseier i Nord-Odal. F.v Nils Thomas Valand (nr. 2), Sverre Brovoll (vinner) og 
Lars Bugge (nr. 3).
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Terminliste
Dag Dato Begivenhet
Onsdag 24.apr Banedugnad 
Torsdag           25.apr Baneåpning. Åpningsfatene 1. avdeling. 
Fre-søndag 26-28 apr Ungdomssamling (Årvoll/Løvenskiold) 
Mandag            29.apr Trening  
Torsdag 02.mai Trening på 200m/Serieskyting III 100m (Løvenskiold) 
Mandag            06.mai Trening 
Torsdag 09.mai Damenes Pokal og Underavdelingenes Vandrepremie VI 
Mandag            13.mai Trening på 200m / Serieskyting IV 100m (Løvenskiold) 
Torsdag 16.mai Trening 
Mandag            20.mai Organisasjons-/Oslomedaljen (Løvenskiold) 
Torsdag 23.mai Trening 
Tors - lørdag     23-26.mai Frendecup bane (Gann, Gjesdal og Klepp) 
Tors - lørdag     23-26.mai Frendecup S&F (Gann, Gjesdal og Klepp) 
Mandag            27.mai Forberedelser til Østrestevnet 
Ons-torsdag     29-30.mai Østrestevnet
Mandag 03.jun Trening /Uttak Viken II/LS (Løvenskiold) 
Torsdag 06.jun Dugleikskruset og Dugleiksmerket, for alle klasser 
Torsdag           13.jun Trening 
Fre-søndag 14-16. jun Viken II (Sarpsborg) 
Mandag            17.jun Trening på 200m / Serieskyting V 100m (Nordstrand/Årvoll) 
Tirsdag 18.jun SM Stang- og felthurtigskyting (Asker) 
Torsdag        20.jun Trening 
Mandag            24.jun Trening 
Tirsdag 25.jun KM Stang- og felthurtigskyting (Asker) 
Torsdag        27.jun Trening 
Lørdag 29.jun Innskyting felt (Samlaget/Sørum?)
Tirsdag 23.jul Innskyting felt (Sørum) 
Ons-lørdag       31/7-3/8 Frendecup bane (Drangedal/Froland/Kristiansand og omegn) 
Ons-lørdag       31/7-3/8 Frendecup S&F (Kristiansand og omegn/Froland x 2)  
Fre-fredag       2-9.aug   Landsskytterstevnet (Evje) 
Torsdag           15.aug Trening 
Lørdag            17.aug SM bane (Nordstrand) 
Mandag            19.aug Trening 
Torsdag           22.aug Trening, oppsamling Dugleiksmerket. 
Mandag            26.aug Skarpskytterkruset, Erterkongens vandrekjede 
Torsdag           29.aug Trening på 200m. Serieskyting finale 100 meter 
Fre-søndag        30/8-1/9 Frendecup bane (Hardanger/Jondal/Voss)  
Mandag            02.sep Klubbmesterskap bane 
Torsdag           05.sep Baneavsl., Åpn.fat 2. avd, Vennskapspokalen, Vandrekjede kl.1 
Lørdag 07.sep Erterfesten 
Torsdag 26.sep Dugnad, klargjøring 15m / opprydding bane
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Lørdag 12.okt Høstmanøveren  
Torsdag 07.nov Generalforsamling 
Lørdag 09.nov Feltforberedelser 
 Uke 46 Viken II 15m (?) 
Onsdag 20.nov Ombudsmøtet 
Mandag 25.nov Forberedelser til Østrestevnet 
Tir-søndag 26.11-1.12 Østrestevnet 15m / Oslo Open
Styret tar forbehold om endringer i denne terminlista. 

En spesiell gjest dukket opp på banen til Moss og Våler under årets SM i grovfelt. Fuglen på bildet er 
en lappugle som er inne på rødlisten for arter som er truet av utryddelse. 

En spesiell gjest



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 25. mars 2019

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Husk baneåpningen 25. april og 
dugnaden dagen før.


