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VI FÅR AVIS 
Det er i dag litt ::tv en høytidsstund 

innen Oslo Østre Skytterlag og dets 
underavdelinger. For første gang ser 
den offisielle Østre-Posten dagens lys -
og det er vårt håp ::tt medlemmene vil 
motta avisen med glede og - kanskje 
også med litt stolthet. 

Dette med klubbavis er ikke noe helt 
nytt innen Østre. Allerede for riktig 
mange år siden hadde hovedlaget et 
lagsblad som imidlertid for nesten like 
mange "år siden er gått inn. Under 
krigen så Østre-Posten dagens lys med 
hektograferte julenumre - da nær
mest som Skilagets noe humoristiske 
utgaver. 

Fra og med dette nummer er det 
imidlertid blitt alvor i leken - og hvis 
ikke trykningsproblemet og de økono
miske vanskeligheter blir for store, er 
det meningen at bladet skal vokse og 
bli en klubbavis som er laget verdig. 

Det skulle neppe være nødvendig å 
berette om de mange hindringer som 
ligger i veien for en avisutgivelse i disse 
dager. Samtlige trykkerier i hele vår by 
har et så stort arbeidspress at man bare 
kan prise seg lykkelig når en kontrakt 

om utgivelsen er underskrevet. Redak
sjonskomiteen har dessverre ikke denne 
kontrakt i orden på det n åværende tids
punkt, da vår trykkeriforbindelse nær
mest har lovet å ta åpningsnummeret 
som en prøve. Forhåpentlig vil prøven 
falle så heldig ut at vi kan regne med 
en fast og regelmessig utgivelse. 

Som man vil se er avisen et organ for 
hovedlaget, mens også underavdelingene 
har sine faste plasser hvor alt stoff av 
interesse kan komme med.- Det er ho
vedlagets redaksjonskomite som har 
ansvaret for avisen, mens underavde
lingenes representanter i komiteen er 
forpliktet til å skaffe «avdelings»
stoffet til veie. 

Åpningsnummeret er laget på rela
tivt kort tid- og da utgivelsen finner 
st~d i en nokså tam årstid - sett fra 
skyttersynspunkt - tØr vi be om at 
avisen ikke blir studert med alt for kri
tiske øyne. 

Det er vårt håp at det skal oppnås 
en god kontakt mellom redaksjonen og 
medlemmene - og at vi i fellesskap 
sk::tl skape en klubba vis som skal være av 
fruktbringende betydning for vårt lag. 



Red•ksjon: 

Ansvarshovende: Per Jorsett. 

Red•ksjonskomite: 

Odd K•rlsen - Corl S•lic>th. 
Avisens adresse er: Østrcheim. 

Formannens åpningshilsen 
For en tid tilbake kom det en hen

vendelse til styret fra tre av medlem
mene som var interessert i å lage en 
klubbavis for Oslo Øsue Skytterlag og 
våre underavdelinger. 

Jeg ble forelagt spørsmålet til utta
lelse - og ga selvsagt mitt umiddel
bare samtykke til en slik utgivelse. 

Styret har mange ganger vært inne 
på tanken, men det har strandet på 
forskjellige ting, først og fremst den 
vanskelighet at styret har nesten for 
stort arbeidspress fra før. 

Når imidlertid noen av våre medlem
mer tilbyr seg å ordne denne affæren 
uten at vi behøver å foreta annet enn å 
gi dem vår velsignelse - og kanskje 
betale et lite tilskudd en gang i mel
lom hvis det skulle vise seg nødvendig 
- så er det klart at vi bare har å være 
uhyre takknemlige. 

Jeg hilser derfor i dag tiltaket med 
glede - og oppfordrer alle medlemmene 
til å slutte opp om avisen - enten i 
form av bidrag eller i form av økono
misk stØtte. Betydningen som en god 
klubbavis vil ha for vårt lag behøver 
jeg ikke engang å fortelle om. Hvis vi 
samlet går inn for denne nye arbeids
oppgave tror jeg at vi alle skal få stor 
glede av avisen. Emil Hagen. 
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OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 
MED UNDERAVDELINGER 

Hovedlagets styre: 

Formann: Emil Hagen. 

Viseformann. M. Mclby. 

Styremedlemmer: Carl Salic>th, 

Johan Støkke, 

Erling Raftevold. 

Sekreu:r: N. Svendsby. 

Kasserer: Bj . Navestad. 

Miniatyrsk.yttcmcs styre: 

Formann: O. Foldvik. 

Nestformann: Willy Røgeberg. 

Sekreta:r: G. Thoresen. 

Kosserer: N. Bjørndalen. 

St)' remedlem: N. Svendsby. 

Redaksjonsmedlem: Ove Gude. 

SkJiagcts styre: 

Formann: Andr. Mehlum. 

Viscformonn: Reidar Andresen. 

Sekretær: Karl Lorck. 

Kasserer: Odd Karlsen. 

Styremedlem: Einar Aarsud. 

Redoksjonsmedlem: Gunnor Jocobsen. 

Sportssk.yttemcs styre: 

Formonn: Holvord Angaard. 

Viseformann og sek retær: M. Mclby. 

Styremedlemmer: Johan Bergersen, 

Nicls Moe. 

Kosserer: Thv. Lund. 

Redaksjonsmedlem: Hol vard Ang>ard. 

Da111ek.lubbens styre: 

Formann: Marie Syvertsen. 

Viseformonn: Elb Amundsen. 

Sekretær: Wando Skredegaard. 

Kosserer: Ingeborg Lund. 

Styremedlem Ruth Svendsby. 

Red.ksjonsmedlem: Morie Syvertsen. 

&edaktøcenoJ 

da9bok 

ltragsliyllersiluasjonen idag 
Kragskytterne i vårt land har mange 

og store problemer som skal bekjempes 
før man virkelig kan reise seg igjen 
etter okkupasjonsårenes nedbrytninger. 
Når Oslo Østre Skytterlag i dag sender 
sin klubbavis ut på «markedet>> er det 
en av oppgavene å være med på skyt
terorganisasjonenes gjenreisningsarbeid. 
Det er mulig at dette er en oppgave 
som kanskje ikke redaksjonskomiteen 
vil makte. Det er likevel vår ærlige 
mening å gjøre et forsøk. Skal det lyk
kes oss å bidra til dette gjennom det 
stoff som vil bli gjengitt i våre spalter, 
må imidlertid medlemmene i høy grad 
slutte opp om avisen. Avisen må bli et 
talerør hvor alle - ledelse som øvrige 
medlemmer - kommer med sine me
ninger og ideer slik at de kan bli gjen
stand for diskusjon. 

Slike debatter vil vi da allerede på 
det nåværende tidspunkt be om at med
lemmene holder på et høyt nivå - slik 
at vi unngår personlige angrep etc. som 
kan skade kameratskapet og ånden in
nen laget. 

De sistnevnte momentene er jo også 
klubbavisens store oppgave å holde ved 
like. 

Jeg nevnte Kragskytternes proble
mer. Oppslutningen omkring skytter
organisasjonene var nær sagt enorm i 
de siste månedene før krigsutbruddet i 
1940. Da freden endelig kom etter fem 
lange og tunge år var det en naturlig 
ting at også store mengder strømmet 
til skytebanene for å gjenoppta den 
idrett som man hadde hatt slik glede 
av i tidligere år. Men det var ikke 
enkelt hverken for ledelsen eller den 
aktive skytter. Banene var nedslitt, 
store deler av våpnene var blitt borte 
- og ammunisjonen var dyr - meget 
dyr. 

Til tross for at man har spådd Krag
skytterne en nedgangsperiode på grunn 
av de «sure» arbeidsvilkår, ser det ut 
til at interessen ikke på noen måte vil 
avta. Arrangørene av Landsskytter
stevnet regner med at henimot 3 5 00 
skyttere vil besøke Os for å delta i kon
kurransene der borte. Dette forteller 
meget om interessen. Men - det for
teller ikke noe om hvilken storhets
periode Det frivillige skyttervesen ville 
gå i møte hvis arbeidsforholdene hadde 
vært gode. Det altoverskyggende pro
blem for den aktive skytter er ~elvsagt 
ammunisjonsprisen. Man kan tross alt 
skaffe seg en liten standplass og et el
ler annet våpen i hånden, men i leng
den må presset mot lommeboken bli for 
stort. 

Hva kan så gjøres for å få dette for
hold bedret? 

Vi serverer her et spørsmål som red
aksjonen ikke kan gi noe fyllestgjØ
rende svar på i Øyeblikket.· Kanskje det 
kan være avisens første oppgave å stille 
spalteplassen åpen for innlegg i en 
diskusjon omkring emnet? 

P jo. 
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Løstreprofil~r:J 

Blant de vignetter vi har prydet vår 
avis med finnes som medlemmene vil 
se: Østreprofiler. Her er det da me
ningen å servere et portrett hver måned, 
hvor medlemmene vil stifte bekjentskap 
med forskjellige ansikter som fortjener 
spesiell omtale - enten det nå er i an
ledning en stor aktiv prestasjon eller 
for administratorisk virksomhet. 

Hva kan da være naturligere enn at 
vi åpner med hovedlagets formann, 
Emil Hagen? Dette så meget mere som 
den samme formann gikk hen å rundet 
de 70 den 19. april. 

Når Oslo Østre Skyt:terlag og dets 
underavdelinger har vokset seg opp til 
en organisasjon som har . v:unnet seg ry 
langt utenfor landets grenper så skyldes 
dette selvfølgelig i. høy grad formannen. 

Når vår k lubba vis ser: d.agens lys kan 
vi også bringe Hagen en stor takk for 
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at planene kunne settes ut i livet med 
ledelsens samtykke og velsignelse. 

Emil Hagen er født på Østre Toten, 
men flyttet tidlig til Oslo, og ble med
lem av Oslo Østre Skytterlag i 1896. 
I 1907 reiste han til Amerika, men kom 
igjen i 1913 og gikk atter inn i vårt lag 
som han senere har tilhørt uten avbry
telse. Da det måtte skaffes en etter
følger etter Isak Engh i 19 3 4 falt valget 
på Hagen. Senere har han uavbrutt 
st:ltt som lagets formann. 

Noen år senere kom han inn i Sam
lagsstyret hvor han som bekjent rykket 
opp til viseformann ved siste valg. 
Dette siste forteller oss med all ønskelig 
t ydelighet at han ikke akter å legge 
arbeidskraften på hyllen på lenge ennå. 

Men så er det da også store oppgaver 
som venter på å bli løst. 

I et hvert fa ll kan vi i Østre trygt 
regne med at Hagen vil løse banepro
blemet før han trekker seg tilbake. Og 
her ligger et arbeid som er noe mere enn 
et alminnelig lagsarbeid. Det krever sin 
mann så fullt og helt at det ikke engang 
kan bli tid til overs for salg av sko. 
Ja, for selv om det kanskje smaker av 
tekstreklame så kan det fortelles at 
Hagen også har vært mann for å skape 
seg en stor forretning i sin bransje. 

Kanskje det også hører med til Pro
filen å fortelle medlemmene at han også 
har æren av at landet en gang hadde 
en så stor sprinter som Agnar Hagen. 
Denne 11 ganger Norgesmester er nem
lig vår formanns sønn. 

Nå - dette var litt utenfor den 
egentlige ramme. 

Vi gratulerer Hagen med de sytti -
litt post festum - og mener dermed å 
ha innle4et Profilspalten på en verdig 
måte. PJO. 

DEBUTANT? 
Østre-Posten altså. 

Jo, et særlig godt tiltak. 

Som leder av miniatyr laget hilser jeg 
tiltaket særlig velkommen, ikke bare 
som et meddelelsesmiddel til miniatyr
lagets medlemmer, men som et forbin
delsesledd blant alle Øst rekara, fra 
hovedlaget til alle underlag. 

Redaksjonen lover jo bra samtidig 
som den gir alle underlag sin spesielle 
spalte for meddelelser av enhver art. 

Det er ikke tvil om at samværet og 
forståelsen av hva de forskjellige grup
per holder på med utvikles og stimu
lerer interessen for de forskjellige gre
ner innen skyttersporten. 

Jeg tror dessuten at Østre-Posten har 
sin misjon innen lagets tidligere aktive 
som n å er gått over i de pensjonenes 
rekker, men likevel gjerne ser og hører 
noe fra sitt kjære lag og sin ikke glemte, 
men avlagte sport. 

Alle miniatyrlagets medlemmer har 
nå og bør benytte sjansen til å frem
bære sine meninger og ønsker. 

En honnØr for initiativtakerne, og 
som avslutning oppfordrer jeg disse 
driftige karer til å være med på enda 
et stort løft, nemlig skytternes eget hus. 

Jeg er med. 
Med hilsen. 

O. Foldvik. 

Miniatyrskytternes terminliste: 
3.-4. mai: Kretsmesterskap 15 m. 

24.-26. mai: 40 skudd ligg. i Birke
beineren. 

14.-15. juni: 40 skudd stående i 
Høvik. 

22. juni: 40 skudd knestående i Ås. 

28.-29. juni: 40 skudd stående 
Fredrikstad. 

5 .-6. juli: 40 skudd knestående 
Åssiden. 

10. aug. : 40 skudd liggende i Hobbøl. 

16.-17. august: 40 skudd knestå-
ende i Fredrikstad. 

24. august: Kretsstevne 5O m. 

7. september: Kretsstevne 5O m. 

21. september: Norgesmesterskapet 
50 m. 

Miniatyrsesongen som gikk. 
Spaltephssen tillater ikke noe stort 

press i apningsnummeret, men vi skal 
likevel ta en meget kortfattet oversikt 
fra miniatyrsesongen som gikk. 

Spon·eisstevnet. 
I det store Sporveisstevnet ble Anker 

Hagen vår bestemann med 291 og seier 
i klasse A. Halvor fikk fjerdeplass i 
Mesterklassen på 288. I klasse A ble 
det for øvrig 3-dobbelt seier idet Hunes 
ble nr. 2 på 287 og Ove Gude nr. 3 
med 286. I B-klassen var Carl Salicath 
nr. 3 med 283 og endelig vant Th. 
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Fra sportsskylternes hovedkvarter 
Det ringer - - -
<<Mor'n, det er Carl Salicath. - Med 

det samme jeg har deg på tråden, -
det var stoff til den nye avisa vår, -
Østreposten. Vi må ha me' noe fra 
sportsskyttera til første nummeret.» 

«Gratulerer,» svarte jeg. 
<<Ja, det er bestemt at den skal kom

me nå.» 
«Ja, men hva skal jeg skrive om da,» 

innskjøt jeg, «vi har jo'ke byn't me' 
skytinga ennå.» 

Skudem C-klassen på 276. Begge lag
pokalene gikk til Østre. 

OKTS-s!cvnct. 

Denne konkurransen ble vunnet av 
Willy som noterte seg for 294, mens 
Halvor truet ham med 293. Svendsby 
nnt A-klassen på 286 og Skudem kopi
erte Sporveisbedriften etter å ha skutt 
279 . I klasse B ble Saficath nr. 8 med 
279. 

Firkant matchen. 

Etter hard motstand fra Blinkens 
gode skyttere klarte vi til slutt å hale 
4-kantseieren i land. Poengtallet ble 
9158 mot Blinkens 9128. 

Av de skytterne som deltok i samt
lige matcher ble Willy bestemann med 
1184. Tore Skredegaard ble nr. 3 på 
1169, 6. Anker 1157 og nr. 14 Svends
by med 1124. 
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«Nei vel, men det er vel litt å for
telle om fra hjortedreperfronten?» 

«Vi må ha stoffet klart til onsdag 
- til første nummeret.» 

<<Javel, - jeg treffer gutta våre på 
Gressholmen til søndag, så du skal høre 
fra oss.» 

«Mor'n.» - «Mor'n - a.» 
Jo da - vi er da på en måte alt i 

sving med programmet og forberedel
sene til forestående skytesesong. Jeg 
har med meg prima karer i styret, så 
jeg tror at alt er lagt så noenlunde vel 
til rette for å mØte de ganske store 
oppgaver som sesongen byr på.- Gutta 
er besjelet av den rette gnisten både 
når det gjelder klubbånd, arbeidsvilje 
og konkurranseiver, og dette gir løfter. 

Det var opprinnelig meningen at vi 
skulle hatt årets NM med Kongepokal 
i hjort i år, men så ble det ikke Konge
pokalens tur på hjorten, og derfor fore
trakk vi å vente med å få arrangemen
tet av NM ti l neste år, så får vi da sam
tidig skytingen om Kongepokalen. NM 
går derfor i år på Gressholmen dagene 
15. og 22. juni. 

Vi går som kjent nå inn i vårt 21. 
virkeår og vi har satt opp følgende ter
minliste for sesongen: 

Hjort: 

4. mai. Åpning. lste representant
uttagning. (Representantpokalene.) 

11. mai 2nen representantuttagning. 
(Enkelt- og dobb.sk.) 

.. 
27. juli. Åpent stevne. Aftenpos

tens pokal. (Forbundspokalen.) 

24. august. Skyting om «Damenes 
pokal», samt medaljeskyting. 

7. sept. Jegerstevne. 
Øvelseseskyting alle øvrige søn- og 

helligdager unntatt l. pinsedag. Skyt
ingen foregår fra kl. l O til kl. 17. 
Torsdager fra kl. 17. 

Søndag 27. april er det åpent hjorte
stevne på Gressholmen. 

Lerduc: 

Under forutsetning av at det blir 
lerduepatroner å få til denne sesong vil 
lerduebanen bli åpen for øvelser fra 
søndag 4. mai fra kl. l O til kl. 15. 
(Unntatt de søndager som det er kon
kurranser på hjorten.) Torsdagsskyting 
hver l . og 3. torsdag i måneden fra 
kl. 17. 

29. juni åpent stevne i lerdueskyting. 
Skytesesongen avsluttes med Jeger

stevnet. 

Da vi tok fatt igjen i fjor etter 
krigsåra, var det mangt som skulle av
hjelpes. Det var først og fremst ba
nene - særlig da hjortebanen, som 
måtte bygges opp igjen helt. Her la 
medlemmer selv ryggen til. Enkelte 
sleit både tidlig og seint med hakke og 
spade, for at utgiftene til annen nød
vendig leiet hjelp kunne bli minst mu
lig. Og slik gikk det til at omkost
ningene ved gjenoppbyggingen kunne 
holdes på absolutt minimum.- Med en 
slik lagsånd går det lett å være styre. 

Pokaler var det blitt skralt med. Den 
siste - Jubileumspokalen av 1936 -
gikk ut i fjor. I år har vi hittil Htt 
tre nye pokaler. Oslo Østre Skytter
lags Dameklubb har skjenket oss en ny 
fin «Damenes pokal». Og vår egen 
verdensmester Rolf Bergersen har for
ært klubben hele to fine pokaler -
«Representantpokalen» - enkeltskudd 
og ditto i dobbeltskudd. 

Finansene fikk vi også rettet litt på 
i fjor ved utloddingen som vi hadde. 

Jo da - vi får si det står ganske bra 
til med oss sportsskyttera i <<Østre». 

Søndag 13. april var gutta våre på 
Gressholmen og myket seg litt opp på 
hjorten. Der var det tvungen trening 
for de som skal gå inn for uttagning 
til VM-laget til Stockholm i august i 
år. Av våre var det med to bla' Ber
gersen, Melby og Otto M., Thv. Lund, 
Niels Moe, Rolf Aas og Nerid Kongs
jorden. Resultatene var selvsagt litt 
opp og ned i denne sesongens aller før
ste omgang, men humøret og takten 
var i orden, og det skal bli interessant 
å se hvem av karene som i de forestå
ende uttagninger kniver seg med på 
VM-laget. Moe deltar også i uttagnin
gen til lerduelaget. - En treningssøn
dag til, og så bærer det løs med selve 
uttagningsskytingene. 

Det kunne vel være mangt ellers å 
skrive litt om, men det kan være artig 
først å få se hvordan den nye «avisa» 
kommer til å presentere seg på <<trøkk». 

Vell møtt, skyttere- både på hjort
og lerduebanen! 

Halvard A11gaard. 

OBS! Alle Østre-medlemmer møter lørdag 3. mat til arbeid på banen. 
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Vel møtt! 
Når nå lagsavisa vår er blitt et fak

tum, så er dette et tiltak som det er 
all grunn til å gratulere initiativtagerne 
med. Særlig vi i Skilaget hilser den 
med glede. Vi husker hvordan vi mang 
en gang har snakket om betydningen 
av å komme mer på talefot med styret 
og for øvrig også med medlemmene i 
Hovedlaget og de øvrige underavdelin
ger. Nå er anledningen der, og nå må 
vi også benytte oss av den. Alle mann 
må vi nå vise at vi er interessert i vårt 
lags fremgang og trivsel, og det gjør vi 
best ved å stØtte opp om avisa vår både 
med annonser og artikler. Det er ikke 
alle gitt å være skribenter, men det er 
jo heller ikke meningen. Det som er 
hovedsaken er at her kan alle komme 
fram med sine meninger og ønsker, og 
det blir sikkert anledning til å gi både 
ros og ris. 

Altså, gutter, kast jakken og begynn 
og skriv. 

Vel møtt i Østrepostens spalter. 

Andreas Mehlum. 

DEN UKJENTE SOLDAT 

Det vi l all tid innen et lag være en 
del medlemmer som i kraft av sin in
teresse og lagånd gjØr mer arbeid enn 
de fleste. 
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Det er disse trofaste lagsmedlemmer 
som alltid mØter opp enten de er an
modet om det eller ikke, og som av 
kjærlighet til sporten og laget sitt alltid 
vil være med å yte sin skjerv på en 
eller annen måte. At et lag har mange 
slike medlemmer er det som betegner 
dets styrke. Det er i virkeligheten disse 
som bærer laget fremover. 

Skilagets styre vil gjerne nå ved av
slutningen av en vellykket sesong få 
rette en tak til disse sportens ukjente 
soldater. Vi har mange av dem, heldig
vis så mange at det vil føre for langt 
å nevne hver 1sær. 

S/{ilagsformanneu. 

BANNERSPØRSMÅLET 

Det er en ting vi har drøftet flere 
ganger, men som stadig vekk ser like 
uløselig ut, og det et anskaffelsen av et 
banner for Skilaget. At vi trenger et 
er vel opplagt. Vi kan jo bare tenke på 
Idrettens Dag 1945-46 hvor vi mØtte 
opp med en malt plakat. Den var rik
tignok malt av en av våre yngre frem
adstrebende kunstnere, men det var nå 
likevel bare malt papp, og det tok seg 
absolutt ikke ut. Laget vårt har jo nå 
runnet de første 5O år og vi har aldri 
hatt så mange medlemmer som nå så 
vi har vel fortjent et skikkelig banner. 
Men så er det dette med pengene da. 
Vi har ikke stort å rutte med, det skal 

.. . 

T errengskyttersesongen 
som gikk. 

I likhet med oversikten fra miniatyr
skytternes vintersesong skal vi også se 
litt på terrengskytterne i vinteren som 
gikk. 

Det blir her bare plass til å behandle 
de åpne stevnene denne gang. Det be
gynte med OSSK's Gjersjøstevne hvor 
N . Svendsby vant etter omskyting med 
7 mann. Av de som var med i om
skytingen ( 18 treff) var Østrekarene 
Willy og Hunes. 

Av topplaseringer finner vi for øvrig 
bare Alf Øderuds 4. plass i klasse l med 
16 treff. 

I Nordres stevne ble Ole Solberg og 
Støkke nr. 2 med 17 treff. Olav Kongs
jorden hadde samme treffantall, men 
måtte ta til t akke med tredjeplassen i 
klasse 3. Arne Sannum, Alf Aarstad 
vant klasse 2 med 14 treff. Anker og 
Thv. Lund hadde 12. Klasse l vant 
Sigmund Krogvold med 16 - Reidar 
Andresen var nr. 3 med 14 og Nordtug 
nr. 5 med 11. 

være visst, bare spør Odd som steller 
med kassa. Han freser når det blir 
snakk om ubeta lte regninger. Vi kunne 
jo selvfølgelig starte en u tlodding, ba
sar eller lignende, men det er likesom 
ikke så «popp» for tiden. 

Skulle det ikke kunne finnes noen 
formående menn (eller kvinner) som 
ville hjelpe oss med dette. 

Heia, damer! 
A.M. 

I By- og bygdelagenes stevne vant 
Støkke klasse 4 med 14 treff. Olav I(. 
nr. 2 i klasse 3 med 17 - Mjønes vant 
klasse 2 på samme antall og Sverre Øde
gaard var her nr. 3 på 15. 

Klasse l skjøt på lettere hold - og 
her vant W. Schillestad med 18. Øivind 
Klingenberg fikk 17 og dermed tredje
plass. 

Oslomesterskapet gikk til Willy som 
nådde 26 treff. Hunes og Skreder'n 
hadde 24 og fikk tredjeplassen. Sali
cath (med stor S) vant klasse 3 med 
24 - Anders M. nr. 4· med 20. I klasse 
2 seiret Anker og Sverre Ødegaard med 
23. Arne Sannum hadde 21 samt Wei
deborg, Wettre og Mjønes 20. 

I klasse l fikk Sigmund og Sem 
Stensby tredjeplass på 2 1 treff, mens 
Asbj. Pettersen og Gunnar Berger had
de 20. 

Det ble i telegramstil, men plassen 
tillater dessverre ikke mer. Det er jo 
ikke aktuelt stoff, men bare et 1947-
resymc. 

Emil Hagen viseformann 
i Samlaget 
Svendsby også iun i styret. 

På Oslo Skyttersamlags siste om
budsmØte ble Emil Hagen valgt som 
viseformann etter at han i en årrekke 
har sittet som styremedlem. Som det 
antagel ig vil være kjent ble Oslo Skyt
terlags driftige Arne Breilid valgt som 
Espelunds etterfølger. Som nytt styre
medlem valgtes Norman Svendsby. Han 
skal også fungere som kasserer. Den 
som ikke har noe fra før - - -. 
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Når redaktøren har bedt meg å skrive 
litt fra Østres Dameklubb i det første 
nummer av <<Østre-Posten», ser jeg det 
som min første oppgave å be alle som 
har pårørende blant Østre Skytterlags 
medlemmer om å slutte opp om klub
ben for derved å stØtte den gode sak vi 
arbeider for. Foruten å arbeide for en 
god sak, har damene i vår klubb for
mådd å skape en klubb hvor vi kan 
hygge oss sammen og utveksle meninger 
om ting som interesserer oss. 

For de som ikke er medlemmer kan 
det ha interesse å få høre litt om hvor
dan våre møter er ordnet. 

Vi har en fast mØtedag den første 
torsdag i hver måned og selv om det 
har voldt litt vanskeligheter å skaffe 
et passende lokale til det store antall 
medlemmer som klubben har fått, så 
har vi med godt humør gjennomfØrt 
sesongens mØter meget tilfredsstillende. 
Hvert medlem medbringer smørbrød, l 
skje kaffe og kopp, og det er 3 vert
inner som på hvert møte står for kok
ing av kaffe, opplegging av smørbrød, 
servering etc., og selger lodder. Disse 3 
vertinner medbringer hver sin gevinst 
- verdi ca. 3 kr. Disse vertinneplikter 
går i tur og orden blant alle medlem
mene som derved får gjøre sin innsats 
for klubbarbeidet. Vi har også hygge
lig underholdning på mØtene. 

Vi har hatt den glede å se klubben 
vokse for hvert møte, og medlemsantal
let er nå 57. 

lO 

Vi har i år hatt den glede å sette opp 
2 vakre damepokaler som vandrepre
mier i Hovedlager og Sportsskytterne, 
likesom vi har gitt premie til et stevne 
som Skilaget hadde i vinter. 

På en hyggelig fest som klubben 
holdt i Humlen den 2 5. januar over
rakte vi Moderlaget en flaggvimpel til 
Østre heim. 

Klubben har også fått laget sitt eget 
klubbmerke utført i rød, hvit og blå 
emalje. 

Det vil den 15. juni (søndag) bli 
arrangert en utflukt til Paulsrud Pen
sjonat, Reinsvoll st., og vi tror sikkert 
denne tur blir like vellykket som den 
tur vi hadde i fjor sommer da vi var 
fru Ragnhild Ødeby-Larsens gjester på 
deres vakre gård i Båstad. 

Kontingenten er kr. 1.00 pr. måned 
i 10 måneder, som kan betales med kr. 
5.00 2 ganger i året, eller kr. l 0.00 
med en gang. 

Neste møte er hos formannen, fru 
Maia Syvertsen, Ringveien 22, Hval
stad, torsdag den 8. mai. 

Buss: Slemmestadruten avgår fra 
Tordenskjolds plass kl. %6. 

Vel mØtt og velkommen som medlem 
i klubben. 

Maia Syvertsen. 

Formann i 

Oslo Østre Skytterlags Dameklubb. 

.. 
' røstre-notiser1 

Q..,Lo.-m.eulecen. 

Østre-Postens klisjearkiv har ennå 
ikke vokst seg særlig frodig. Vi er tross 
alt i stand til å presentere årets Oslo
mester i terrengskyting. Hans navn er 
Willy Røgeberg. For øvrig var det ikke 
første gang han deltok i en skytter
konkurranse. 

Det blir en Iling og hektisk skytter
sesong vi nå går i møte. Det altover
skyggende på programmet er Verdens
mesterskapet som arrangeres i Stock
holm i tiden l. til 11. august, og det 
er en ganske lett sak å tippe at den nor-

ske tropp vil telle nokså mange med
lemmer av Oslo Østre Skytterlag. 

Treningen er allerede påbegynt- og 
miniatyrskytternes og hjorteskytternes 
spalter vil sikkert kunne fortelle litt om 
disse forberedelser. Sikkert er det i et 
hvert fall at konkurransene der borte 
også kan gi stoff til våre spalter. Det 
skulle forresten ikke være oss imot om 
vi i septembernummeret kan presentere 
en Østre-verdensmester i vår avis! 

Stockholmsmesterskapet blir for øv
rig ikke den eneste internasjonale begi
venhet på skytingens område i sommer. 
Fra Danmark er det kommet innbydelse 
ril Norges Skytterstyre i anledning en 
Nordisk Skytterlandskamp som skal 
finne sted i Odense i dagene 24. til 27. 
juli. Her skal 40 norske skyttere delta, 
men antagelig vil Skytterstyret plukke 
deltagerne ut fra flest mulig skytter
samlag slik at Oslo neppe får mer enn 
et par representanter på denne turen. 

På den hjemlige front er det selvsagt 
Landsskytterstevnet i Os som er den 
viktigste begivenheten. Forhåndsarbei
det der borte er i full gang og pro
grammet er alerede offentiggjort i 
Norsk Skyttertidende. Arrangørene er 
forberedt på å motta 3 5 00 deltagere -
så vi kan vente oss livlige dager. Når 
vi ovenfor har antydet at Østres med
lemmer kan komme tilbake med et Ver
densmesterskap - så skulle det vel og
så ligge innenfor mulighetens grenser å 
finne Kongen blant gutta fra Østre
heim. Ja, den som lever får se. 

P jo. 
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~eaths mening: 
Søndag 4. mai åpner vi banen for en 

forhåpentlig god sesong for laget. De 
av våre medlemmer som ikke gjennom 
vinteren har fulgt det pågående arbeid 
med vårt flotte nye baneanlegg vil sik
kert bli gledelig overrasket. Vi andre 
som har fulgt arbeidet på nært hold, vi 
har allerede lenge gått og sett fram til 
denne dag, og det kan ikke skjules, at 
innerst inne hadde vi jo håpet at banen 
skulle blitt ferdig, slik at vi kunne pre
sentere den i utbygd stand etter Hagens 
planer. Lagets styre har imidlertid gjort 
hva vår økonomiske evne tillater og 
sammen med lagets medlemmer håpet 
på myndighetenes velvilje og økonom
iske stØtte, slik at arbeidet kunne full
føres. - Ja, velvilje oppnås visstnok, 
men økonomisk stØtte har vi foreløpig 
ikke oppnådd. (Når vi nå derfor går til 
banen må vi vite at den tilhører Østre
gutta, og at vi selv må ta vare på vår 
eiendom.) 

Situasjonen for oss i dag er vel så 
gunstig som den aldri har vært for noe 
skytterlag i det frivillige norske skyt
tervesens historie. - Vi er det stØrste 
og kraftigste lag i Norge, vårt renome 
er bygd opp ved personlig innsats av 

dyktige skyttere og administratorer 
som hver på sitt felt har ytet sin innsats 
for skyttersaken. Alle er vi fortsatt vil
lige til å yte vårt beste. Hvert med
lem må være klar over at banen koster 
mange penger, som det skal betales ren
ter og avdrag av. Disse penger må nød
vendigvis tilflyte laget i løpet av 1947. 

Vår bane som den nå ligger er stor 
nok til at vi gjerne kan fordoble vårt 
medlemstall. La oss være enige om hver 
for oss å gjøre vårt beste for å få flest 
mulig kontingentbetalende medlemmer 
i laget. Som hovedstadens stØrste lag 
burde vi minst ha 2 000 betalende med
lemmer, og om alle går inn for opp
gaven klarer vi det sikkert. Det kan 
tenkes at vi må arbeide under den for
utsetning, at vi bare oppnår velvilje, 
og ingen økonomisk stØtte fra våre 
myndigheters side. Da må vi til tross 
for vår innstilling til forsvarsarbeidet 
selv ta vare om vår økonomi, og så be
ldagelig det kan være drive vårt bane
anlegg som forretning for laget. Vi 
håper imidlertid at alt vil jenke seg, og 
at vi snart kan fortsette med utbygg
ingen av den nye l O O-meters skanse, 
Hjortebanen - og som kronen på ver
ket vår nye flotte standplass. - Vel 
mØtt på banen ! 

Miniatyrrifler - Hjorterifler 
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SCHOU 
KARLJOHAN SGT. 12 

TELEFON 42 29 19 ·OSLO 

Jaktrifler 7 - 8 og 9,3 mm. . 
Jaktvåpen med utstyr 

Fiskesaker - Sportsartikler 
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FØRSTE DEL AV TERMINLISTEN FOR 

19ll7 
NB! Skyttere som ønsker å delta i polwlsk.ytninger sk.al være påmeldt 

innen klokken l O. 

Søndag 4. ma1: 
Torsdag 8. « 
Søndag 11. « 

Torsdag 15. « 
Søndag 18. « 
Torsdag 22 . « 
Søndag 25. « 
Mandag 26. « 
Torsdag 29. « 
Søndag l. juni: 

Torsdag 5. « 
Søndag 8. « 
Torsdag 12. « 
Søndag 15. « 
Torsdag 19. << 
Søndag 22. « 
Torsdag 26. « 
Søndag 29. « 

Åpning av banen. Øvelsesskytning. 
Øvelsesskytning. 
Representantuttagning, 3 O skudd i 3 stillinger 3 00 m, 

uten premiering. 
Øvelsesskytning. 
«Willy Røgebergs Pokal>> og representantuttagning. 
Øvelsesskytning. 
lste pinsedag, banen stengt. 
2nen pinsedag, øvelsesskytning. 
Øvelsesskytning. 
«Tjersland og frues vandrepremie» og representant-

uttagning. 
Øvelsessk ytning. 
Idrettens dag, banen stengt. 
Øvelsesskytning. 
<<G. H. Kongsjordens pokal». 
Øvelsesskytning. 
Skytning om «Dugleiksmerket». 
Øvelsesskytning. 
Oslo Skytterlags storstevne på Gressholmen. Vår bane 

stengt. 

NB! Skytning utenom de i programmet anførte dager kan bare skje 
etter konferanse med styret. 

De 8 beste 3. og 4. k lasses skyttere i skytningen 11. mai, 30 skudd på 
300 meter og 30 skudd på 300 om Willy Røgebergs Pokal samt 30 skudd 
på 300 meter om Tjersland og frues Vandrepremie, tilsammen 90 skudd, er 
lagets representanter, og de 8 neste er suppleanter. 

lnstruksjonsskytning for ung menn i alderen 15-21 år foregår hver 
søn- og helligdag så langt som plassen tillater. 

Rett til forandring i programmet forbeholdes. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Søndag 4. mat: 

Torsdag 8. « 

Søndag 11. « 
Torsdag 15. « 

Søndag 18. « 
Torsdag 22. « 

Mandag 26. « 

Torsdag 29. « 

Tjenesteliste for mai 1947. 
M. Melby, Reidar Nyhus, Reidar Andresen, Anker Ha

gen, Sverre Ødegård, Johs. Mehlum, Einar HaugestØI. 
Carl Salicath, Fr. Mjønes, Sv. Weideborg, Gunnar Ber

ger, Håkon Nordtug, Th. Skudem, Per Fladmo. 
Alle uttatte mannskaper har tjeneste. 
Joh. Støkke, Odd Karlsen, Hugo Håvstu, Alf Årstad, 

Knut Grønli, Arne Sannum, Arne Gjærdingen. 
Alle uttatte m:mnskaper har tjeneste. 
Erl. Raftevold, Gunnar E. J acobsen, Andr. Mehlum, 

Einar Årstad, M. Ravneberg, Johs. Formo, Asbj. 
Syvertsen. 

N. Svendsby, Sigm. Krogvold, Tr. Gulbrandsen, Bj. 
Nævestad, Olav Graver, J an Finstad, Th. Olafsen. 

M. Melby, Reidar Nyhus, Reidar Andresen, Anker Ha
gen, Sverre Ødegård, Johs. Mehlum, Einar Haugestøl. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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:Av 
VAPEN, AMMUN ISJON OG SPORTSARTI KLER 

MED REKVISITA FOR RIFLESKYTTERE OG 

JEGERE. 

Gjør De det beste kjøp hos 

Wl LLY RØGEBERG Bøsse maker 
VAPEN & SPORTSFORRETNING 
T O R G GAT A 34 - O S l O - TE l E F O N 41 53 Q 3 
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INSTRUKS 
for tjenestegjørende mannskaper. 

På søn- og helligdager foregår skytningen fra klokka 10--1 og 2-4. 
Torsdager fra klokka 5-8. 

På hver øvelsesdag skal 7 mann utføre tjeneste, mannskapet skal bestå 
av: l styremedlem, l suppleant og 5 medlemmer. 

Tjenestegjørende styremedlem administrerer og bestemmer den innbyr
des tjeneste på banen, dog således at 2 mann bør være på 100 meter, 2 mann 
på 300 meter og l mann på 600 meter og suppleanten bør være i ekspedi
sjonsboden. 

De tjenestegjørende mannskaper skal mØte på banen minst % time før 
skytningen begynner. 

De har å sørge for at tepper (underlag på standplassen) er utlagt, like
ledes skyteprotokoller. Videre skal mannskapene være behjelpelig med å få 
satt opp de fornødne skiver på alle hold således at skytningen kan .begynne 
preSIS. 

Det skal sørges for tit det hersker ro og orden på standplassen og det 
må nøye påses at ingen skytter kommer fram for å skyte før vedkommende 
har løst sitt skytekort. 

Det må også kontrolleres at ingen skytter forlater standplassen før alle 
skudd er innført i skyteprotokollen. 

For øvrig henstilles det til de tjenestegjørende å påse at skyteregle
mentets forskrifter til enhver tid følges og at de opptrer høflig og vennlig, 
men bestemt. Spesielt må det overfor nye og yngre skyttere vises imøte
kommenhet og ytes god «service>> således at de straks forstår at de er vel
kommen hos oss. 

Såfremt det på en eller annen måte skulle oppstå tvistigheter mellom 
tjenestegjørende mannskaper og skyttere, skal det tjenestegjørende styre
medlem straks tilkalles, og som har å avgjøre saken. 

Skyttere som opptrer ukorrekt eller i strid med skytereglementet kan 
utvises fra banen. 

Etter skytningens slutt skal det påses at skiver er tatt ned og satt på 
plass og tepper og underlag, som har vært benyttet på standplassen, skal 
bringes i hus. 

Oslo, i mai 1947. 
OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 

Styret. 
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En ren og syrefri olje for geværet. 

Den forhindrer også rust, og er 

ypperlig til allslags husbruk for

øvrig. Den lange .,tut" kommer 

til overalt. - Deres forhandler 

fører den . 

THE TEXAS COMPANY 
(NORWAY) A·S 

Arbeidernes Aklietrykkeri, Oslo 

M E DL EM S A V l S FO R OS L O ØSTRE S K Y TTE R LA G 

NR. 2 JUNI 1 947 

I likhet med andre aviser med respekt 

for seg selv, var naturligvis Østre

Postens spesialforograf på pletten ved 

åpningen av banen 4. mai. 

Mauer'n, Skreder'n , Calle og Halvor 

har inntatt gamle, velkjente stillinger 

.):._ 

l L ÅRGANG 



Redaksjon: 

,\nsvarsha,·ende: Per Jorsett. 

Redoksjonskomire: 

L 
Odd Korlsen - Carl Salicarh. 

Avisens adresse er: Pstreheim. 

EN MERKEDAG 
Årets sesongapning på Østre ble ikke 

noen hverdagslig affære. Det hadde 
vært nedlagt et stort og fruktbringen
de arbeid siden banen ble stengt i fjor 
høst - og styret benyttet anledningen 
til a skape litt blest omkring laget og 
~k yttersaken i forbindelse med årets 
baneapning. En stor skare av akrive 
skyttere og andre interesserte var sam
let foran Østreheim tidlig om morge
nen . Da lagets formann, Emil Hagen, 
grr.p ordet .for a berette litt om arbei
det med banen - og for a erklære skyt
tcrscsongen 1947 for apnet, var Lyd
fi lmavisen i full sving - og Hagens 
ord ble etterfulgt av Bjølsens ungdoms
korps som ogsa var t il stede for å skape 
liv og fa rge over dagen. 

Værgudene hadde ogsa v ist seg fra 
sin aller beste side for at det ikke skulle 
være noe sbr i gleden. 

Etter at formannen hadde erklært 
banen for apen - ble flagget heist til 
topps og Ja , vi elsker ble spilt. 

Norges Skytterstyres formann, Johs. 
Espel und, brakte en hilsen til Østre
karene - og deretter marsjerte alle de 
vapenf pre menn ned pa stand plassen. 
«Skudd vekslingen» kunne begynne -
og en liv lig sesong ble innledet - en 
sesong som forhapentlig vil bringe 
Østre mange og store gleder. 

OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 
.MED UNDERAVDELINGER 

Ho•·edlagels styre: 

Formann: Emil Hagen. 

Viscformonn. M. Mclby. 

Styremedlemmer: Carl Solicach, 

Johon Støkke, 

Erling Roftevold. 

Sekretær : N . Svendsby. 

Kosserer: Bj. Nævesrod. 

Mi11ialyrsk.yllemes >lyrr: 

Form onn: O. Fold vik. 

Nestformann: Willy Rogeberg. 

Sekretær: G. Thoresen. 

Kossercr: N . Bjorndalen. 

Strremedkm: N. Svendsby. 

Redoksjonsmedlcm: Ove Gude. 

Sk.ilagrls slyrr: 

Formann: Andr. i\lehlum. 

Viseformonn: Reidar Andresen. 

Sokrer.cr: Karl Lorck. 

Kosserer: Odd Karlsen. 

Styremedlem: Einor Aorsrod. 

Redoksjonsmedlcm: Gunnar j ocob·en. 

Sj>OI'IS!I<yllcrnrs slyrr: 

Form onn: I hl vord Angoard. 

Vi,eformonn og sekretær : M. Mclby. 

Styremedlemmc•·: Johon Bergersen, 

Nicls Moe. 

Ka~~e•er: Thv. Lund . 

Redaksjonsmedlem: l blvord Angoard. 

Damrk.lubbrm Sl) re: 

Formann: Marie Syvcrtscn. 

Viscformonn: Elb Amundsen. 

Sekretær : \'V"ondo Skredegoard. 

Kasserer: Ingeborg Lund. 

Styremedlem Ruth Svendsby. 

Redak<jonsmcdlem: Moric S)•vertscn. 

&eda.ktøeeno 

da.Cj/u~k 

Betraktninger fra verandaen. 

Del er pa mange måter forferdelig 
a være berpmt. Ja, jeg mener det skal 
\·ære vanskelig har jeg hørt. Vi -
altsa Østre-Postens redaksjonskom.itc -
er det jo ikke riktig enna. Dog likevel, 
vi arbeider oss oppover r an gstigen. Tre 
enkle, beskjedne menn med en stenk 
av gratt gikk ukjente for omverdenen. 
Sa en morgen kcmmer postbudet rundt 
ti l de wsen hjem med Østre-Posten un
der armen - og straks var selvsagt en 
snev av laurba:r pa vei mot de respek
tive hjen1. D et er selvsagt usedvanlig 
hyggelig. Men i samme øyeblikk er det 
altsii :.lt vanskelighetene også melder 
seg. Suksessen skal nemlig forfølges -
det skal utgis et såkalt neste n ummer 
:.tv nærværende blad. Stenket av grått 
blir fy ldigere. Nå vel - vi har trØstig 
ga tt i gang. For så vid t skulle det ikke 
falle oss særlig vanskelig. Samtlige med
lemmer av redaksjonen er jo som hel
het betraktet en ganske skarp fors:.tm
ling. (Protestinnlegg kan inntas i neste 
nummer. ) Det er følgelig nærmest en 
utrolighet hva disse tre herrer kan 
klekke u t over en kopp kaffe (eller 
noe sterkere) . Samtidig kan v i også i 
motsetning til de :tller fleste klubbavis-

redaktører, glede oss over at bidragene 
su·pmmer inn. Det sk:tl være ærlig sagt 
ril medlemmenes ros. Ja, unntagelsene 
er der, bevares. Men ser en ogsa denne 
side av saken som en hell1et, sa blir det 
absolutt en upaklagelig fasit. Dog -
- standarden skal holdes og en kunstner 
slul alltid fram, aldri tilbake, ei heller 
stagnere. For at dette skal kunne gjen
nomføres er det i grunnen bare en ting 
vi trenger. Det er den økonomiske 
ryggraden som ethvert foretagende bør 
ha. Vi skal ikke gå hårdt på. Laget 
krever sitt, treningen og den aktive ut
øvelse av skytesporten belaster selv en 
velspekket lommebok. Vi ber allikevel 
tl'•edlemmene om a være oppmerksom på 
saken. Hvis det pa deres vei skulle kom
me f. eks. en mulig skynerinteressert 
:mnonsør c. l. sa .stopp ham, by ham en 
Blue Master og saken er k lar. 

Østre-Postens kasse vil pa et blunk 
vokse betydelig. 

Vi er som sagt beskjedne i v are krav, 
men tenk pa det, sov pa det eller ha 
deres oppmerksomhet henvendt pa sa
ken som det heter. Kanskje det kan 
resul tere i at et formal (som dere for
håpentlig regner som prima) kan bli 
stØttet . 

Ja , takk d:.t var det ikke noe mere 
dag. PJO. 

' • Sroff r;l avisen må være ;nnlevert 

senest den 15 hver måned 

Adressen er : 
P er Jo r Je tt. KristicOl 4desgt. 8· 10 
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Løstreprofiler1 

Ole Lunnan. 

Det mangler ikke p~ profiler i Østre. 
Vi tØr pastå at det finnes et uhyre rikt 
og- forskjelligartet utvalg. Det kan da 
være ganske morsomt a berette at da 
redaksjonskomiteens tre medlemmer var 
samlet ti l siste mØte, hadde hver mann 
med seg forslag til mai-profilen. Ennå 
morsommere er det at de tre forslagene 
var like. Som i kor ble det fastslått at 
denne maned bringer vi Ole Lunnan. 
Det ma medgis at Lunnan ikke har ut
merket seg u tover det vanlige i den 
maneden som gikk. Men - han har 
utmerket seg i årrekker, og når vi i 
apningsnummeret presenterte leserne for 
formannen i laget, var ikke noe natur
ligere enn at Ole Lunnan får æren av 
a ,·ære nestemann. Vi rør vel også 
kunne påsta at Lunnans profil er noe 
som ruver - i dobbelt forstand. Når 
vi nevner ordet presentering sa er jo 
dette i og for seg noe feilaktig benyttet. 
Selv for de aller yngste i låget er en 
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presentasjon av Lunnan nokså unødig. 
Hans skikkelse ruver i landskapet slik 
ar alle blir oppmerksom på ham selv 
om de ikke står i noen intim kontakt 
med lagets interne arbeid. 

Allikevel er kanskje ikke alle kjent 
med at en her sdr overfor et av lagets 
fa æresmedlemmer - og at Ole Lunnan 
er en av de krefter som har den aller 
største ære av den posisjon som vårt lag 
har fatt innen skyttervesener. 

Lunnan wndet de 70 i fjor høst -
og har i nesten en menneskealder vært 
medlem av Oslo Østre Skytterlag. In
nen lagets og samlagets administrasjon 
har han nedlagt sjeldne fort jenester. 

En av de saker som har ligget hans 
hjerte aller nærmest er arbeidet med 
Østres nye baneanlegg. Her har han 
utrettelig ofret en uendelighet av ar
beidstimer, - tjmer som har resultert i 
rike fr uk ter for skyttersaken. 

Kort sagt: En staut og stor Østre
profil. 

PJO. 

FIRKANT-FEST 
I Arcadia var arrangører og deltagere 

fra 4-kantmatchene samlet til en fest 
med premieutdeling. Det var utarbeidet 
er vakkert diplom som ble tildelt det 
seirende lag (Østre) og for øvrig ble 
del sølv og fine greier til de beste skyt
terne. Men før dette ble utdelt var det 
mat og drikke i rikelige porsjoner ril 
samtlige. Et riktig festl ig innslag i den 
ellers sa grå hverdag. 

l 
1 • 

Willy Oslo=mester 

også i miniatyr. 
f~n lngjJolwl til Østre. 

Oslomesterskapet i miniatyrskytning 
pa 15 m er forlengst gått av stabelen, 
og har fors,tvidt ikke nyhetens interesse. 
Da ldubbavisenes oppgave gjerne er a 
være med pa oppbygningen av lagets 
historie, vil ,·i referere de v iktigste mo
mentene ganske korr. Kampen om me
slerskapstitelen ble meget hard, og 
Friing Kongshaug og Mau ri lZ Amund
sen truet Wi lly Røgeberg lenge. Den 
gode \'(Iilly t rakk imidlertid det lengste 
sl ra - ogsa denne gang. Med 296 
kunne han notere seg for en ny, pen 
seier. Halvor Kongsjorden fikk 290 og 
h1e 4. mann i mesterklassen. 

I A-klassen ble Johs. Grønli klubbens 
bestemann med 289 og 3. premie. An
ker Hagen noterer vi på 7 . plass -
resu ltat 284. 

il-klassens Østrenavn var Carl Sali
oth, som denne gang oppnådde 280 og 
fikk 6. premie. For a fortsette med 
tedaksjonskomi teens medlemmer så ble 
Odd Karlsen den store av vare gutter i 
klasse C. Resultat 271 -plasering 7. 
(Ansvarsh.lVende er som bekjent med
km av Blinken som miniatyrskytter. 
Hans skytning interesserer altsa ikke i 
denne spalte.) I klasse D savner vi 
Østrenavnet blant de beste. I lagskyt
ning 2 g ikk pokalen til Østre gutta med 
115 5 pt. 

Konkurransen hadde samlet meget 
HOr deltage!se 03 fortalte sitt tydelige 
~prak om den store interesse som innen
dørsskytningcn omfattes med i Oslo. 
\ 'ar egen innsats va r kanskje ikke slik 
s:>m vi helst hadde sett den - da selv
følgel ig bortsett fra at Willy sikret seg 
litclcn. Vi gratulerer med den inn
sntsen, Wil ly. 

Østre fikk Skrap-pokalen. 
OKTS ble slalt med l jJoeng. 

Samtlige miniatyrskytterlag som har 
brt t ilhold i Apotekgat<!n i vinter var 
i slutten :.tl' april samlet for a kjempe 
om den sakalte Skrap-pokal. Denne 
var samlel t ilveie ved salg av bly og 
Lylser som skytterne i løpet av v interen 
hadde etterlatt seg. 
Lagene stilte opp med en skytter fra 
Mesterklassen, A og B, 2 fra C og 5 
{ra D. J sistnevnte klasse utgikk de 2 
darligstc. Det var altså med andre ord 
8 mann som tellet med i konkurransen. 

Res u l tater av den hårde match ble at 
Østre gikk seierrike hjem, mens OKTS 
måtte se seg slatt med l poeng. Østres 
resultal var 2184. Individuelt var Blin
kens Mauritz Amundsen best med 297, 
mens \'<filly nadde 292. Anker var var 
bestemann i A-klassen med 2 80, et re
sultat han fikk 4 . plass på. Salicath 
vant B-klassen med 2 8 3. For Øvrig var 
Th. Sk u dem toer i C-klassen med 2 81. 
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DET TOK SEG UT! 
Vil få bringe skytterlagets styre vårt 

kompliment for den stilfulle og verdige 
ramme om åpningsdagen 4. mai. Det 
var et innslag som først og fremst gle
der en god Østre-kar, men sikkert 
gjorde det ogsa det aller beste inntrykk 
like overfor tilskuere og andre interes
serte. Bl. a. filmreportasjen er propa
ganda som ikke bare vi skytterne ser. 

La det bli en god tradisjon med dette 
tiltaket åpningsdagen på Østre - og 
helst i utvidet form. Vi vil f. eks. gjer
ne også fa se vår virksomme D:1me
klubb i samlet tropp på geledd. Et pas
selig høyttaleranlegg kunne gjØre god 
nytte ved anledningen, og en dundren
de «kruttkjerring» kunne vel kanskje 
være en egnet salutt lJmiddelbart før 
skytingen tok til. 

Rolf Bergersens fenomrnalc 
start i dobbPllskudd. 
Han t•ant i begge jJOiwlskytningcr. 

Av plasshensyn skal v i denne gang 
il1ke bruke mange linjene. 

Vi åpnet skytesesongen 4. mai både 
på hjort- og lerduebanen, og med bn 
frammøte på begge fronter. Og det 
gledelige var, at foruten våre fra tid 
ligere velkjente stØrrelser, saes mange 
nye skytteremner, henholdsvis som ler
due- og hjortedrepere. 
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Pa hjortebanen foregikk allerede re
presentantut tagningen i enkeltskudd, 3 
serier og med skyting om «Represen
tantpokalen» - 5 serier. 

Nr. l og pokalvinner ble Rolf Ber
gersen med 194 pt. (39-38-39-40 
-38). 

Nr. 2. Thv. Lund 190 pt. (4 1-35 
-3 8- 37-39). 

Nr. 3. Otto M. Olsen 171 pt. (36-
36-31-29-39). 

N r. 4. J. Bergersen 169 pt. (32-31 
--3 5-37·-34). 

N r. 5. Niels Moe 164 pt. 
« 6. 
<< 7. 
<< 8. 

Per Aasand .... 
Rolf Aas . . . . . . . . 
M. Mel by 

163 « 
15 6 « 
15 5 « 

11. mai fortsatte sa representantut
tagningen med 3 serier dobbeltskudd 
og samtidig skyting om <<Representant
pokalen>> i dobb.skudd. Her leverte den 
samme Rolf Bergersen en skyting som 
Yisstnok er noe nær enestaende i histo
rien. Les og døm selv: Han begynner 
med 86 pt. i sin første serie, for så å 
fortsette med 82, 81 , 78, og slutter 
kaldt og rolig med 87 pt. i den avslut
tende serie. - Den som har puslet litt 
med hjorteskyting vil vel forstå denne 
{enomenale prestasjon. Hatten av for 
mesteren ! Det lover godt. 

Nr. l og pokal vinner Rolf Bergersen 
4 14 p t . (86-82-8 1-78-87). 

Nr. ·2 T h v. Lund 357 pt. (73-60-
78-73-73 ). 

l 

r 

.. 
l 

" 
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Nr. 3. Otto M. Olsen 356 pt. (62-
70-76-71-77 ) . 

Nr. 4. N iels Moe 323 pt. (61-72-
54-67-69). 

N r. 5. J. Bergersen 315 pt. ( 69-
57-69-57-63) . 

De 3 første serier - henholdsvis en
keltskudd og dobbeltskudd sammenlagt 
- gjaldt representantuttagningen, og 
våre lagrepresentanter for sesongen blir 
da i hjorteskytning: 

Rolf Bergersen med .. 365 poeng 
Thv. Lund. . . . 325 « 
Otto M. Olsen 3 11 « 
Johan Bergersen 293 « 

Suppleant: 

Niels Moe .......... 289 « 

Ved bedømmelse av resultatene skal 
bemerkes, at de fleste av skytterne ved 
disse to konkurranser var henvist til å 
bruke sine nærmest u t s-l.itte geværpiper, 
som imidlertid fornyes nå i disse dager. 

Uttagningen t il VM-laget fortsetter 
og våre karer ligger vel an, med Rolf 
i teten. H. A. 

Sportsskytterne.s terminliste 194? 
H jorteskyting: 

27. juli. Åpent stevne. Klassevis. 
«Aftenpostens pokal» (Forbundspoka
lrn). 

24 . . august. Skyting om «Damenes 
pokal>> samt medaljeskyting for med
lemmene. 

7. september. Jegerstevne. 

Øvelsesskyt ing alle øvrige søndager 
unntatt l. pinsedag. 

Skytingen foregår fra kl. l O til 
ld. 17. 

Skyting på torsdagene fra k l. 17. 

Len{ nes!<. yl i 11 g: 

I den utstrekning det kan skaffes ler
duer og lerduepatroner, vil lcrduebanen 
ved Østreheim væ"re åpen for øvelser 
fra søndag 4. mai fra kl. l O til kl. 15. 
Skytterne må dog ha meldt seg på ba
nen innen kl. 11 vedkommende skyte
dag. 

På de søndager da konkurranser hol
des på Hjortebanen ( 7. september unn
tatt) holdes lerduebanen stengt. 

Vi vil forsøke m.ed torsdagsskyting 
pa lerduebanen hver l. og 3. torsdag i 
måneden, fra kl. 17. Første gang tors
dag 5. juni. 

29. jtt11i. Østrcheim. Åpeut stevne 
lerdul'skyting. Klasse A og B. 

7. sejJ!ember. Østreheim. Jegers/evne. 
Åj>e1tf stevne. 

Det gjØres oppmerksom på at det som 
kan skaffes av lerduer og lerduepatroner 
inntil videre blir begrenset, hvorfor 
øvelser på lerduebanen må 'bli tilsva
rende begrenset. 

Skytesesongen avsluttes med Jeger- · 
stevnet 7. september. 

Styret. 

Andre sterner: 

15. juni. Gressholmen. OSS. Norges
mesterskap. Hjort. 

22. juni. Gressholmen. OSS. Norges
mesterskap. Hjort. Finale. 

6. juli. Nittedal. Jaktsk.klubben. 
Åpent stevne. Lerdue. 

13. juni. Nittedal. Skeet-ldubben. 
Åpent stevne. Skeet. 

24. august. Gressholmen. OSS. Nor
gesmesterskap. Lerdue. 

5. oktober. Nittedal. Jaktsk.klub
ben. Norgesmesterskap. Skeet. 
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LITT OMKRING 

H;orten 
Ja hn skal en vel begynne med nar 

en far beskjed om a skrive noe om hjor
ten - dette store brune dyret som en 
er blitt sa gla i og som en gjennom 
mange år har strevet med a fa livet av, 
men som tross :t!le etterstrebelser dan
ser like lekende lett fr:t den ene skanse 
ril den annen, hver g:tng synlig i b:tre 
4 sma sekunder innen hvilke en skal 
legge an, sikte, trekke :tv og naturligvis 
helst ha en femmer, - men dessverre 
\'iser det seg ofte a være bedre plass 
mellom r. . . . og skogen enn det er i 
bogen, hvor femmeren pastaes plasert. 

- Nar hjorten er løs er f ... .. . løs, 
sa Ola Lilloe, og ofte føles det som om 
~ I t i en er løst n:tr hjorten kommer set
tende fr:tm fr:t skansen. Det er ikke 
;~ Il tid sa lett :t p lasere skuddet der en 
helst vil ha det nar hodet gar som pa 
c1~ hakkespett i arbeid, :trmene sittrer 
og bena kjennes som om de v:tr bget av 
ragummi - kort sagt: «dyreskjelven». 

Men alt eller iallfall en del av dette 
forsvin ner etter hvert som øvelsen kom
mer - bare fornøyelsen blir t ilbake og 
den spenning som følger med, særlig nar 
det gjelder en større konkurranse. 

Det som er viktig er at en ikke mi
s ter motet om en i en serie far ett eller 
flere dårlige skudd - da gjelder det om 
a «t:t seg selv i nakken» og gjøre sitt 
beste og litt t il for å rette opp ig jen og 
l'are tenke på :tt avgjØrelsen fa ller ikke 
{ør k onkurren tene har skutt sitt siste 
skudd. 

Som all jaktskyting sa er hjortskytin
gcn morsom og spennende og er vel den 
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form som lettest lar seg kombinere med 
vanlig kragskyting, idet samme våpen 
kan brukes i begge skytinger. 

Med den store tilgang på yngre skyt 
tere som moderlaget na har, tØr en vel 
også regne med at en del av disse vil 
ha interesse av a prøve hjorten, noe som 
jeg personlig er sikker pa at de ikke 
,·il angre, og kunne det kanskje være 
pa sin plass a nevne noen av de mest 
elementære ting som en bør være merk
sam pa i forbindelse med hjortskytin
gtn . 

Sik temidlene: Kornet er uten beskyt
tclseshylse og er vitenskapelig utekspre
mentert av dr. Natvig, som kom til det 
resultat at en bredde pa 4-4lh mm 
Yar mest fordelaktig. Denne korntype 
brukes nå av de aller fleste hjortsky t
tere som gjerne forsyner det med en 
t)'nn stripe hvit maling pa spissen. 

Derti l et passende skur eiier diopter, 
som i tilfelle må besta av bare en ring 
- jaktdiopter - altså uten plate, da 
denne hindrer oversikten. 

Skytingen foregar i staende stilling 
med lang arm, henstilling som ved van
lig skiveskyting. Den bevegelse som 
ma til for a kunne følge hjorten fore
gar med hele overkroppen - altså ikke 
med bare armene - idet dette gir den 
j<·v neste bevegelse. 

Hjorten er helt synlig i 4 sekunder 
og den del av banen hvor hjorten kan 
beskytes er 23 m . 

Skytingen foregar i serier a 1 o sprang 
med 2 prøvesprang og omfatter «en
keltskudd» (ett skudd i hvert sprang) 
og «dobbeltskudd» (to skudd i hvert 
sprang). 

Vel mott på bjortbanPII! 

Ollo M. 

Våkn oPp! 
Det er en skam for et sa stOrt h g 

som vårt at det ikke mØtet· fram flere 
deltagere til vare løp. Vi er jo et ski 
lag og som sådan tilslut tet Idrettsfor
bundet, men vi har visst ikke flere lø
pere enn det kan telles pa fingrene. 
Orienteringsløp med skyting er en ut
merket sport, men dessverre alt for lite 
utbredt, selv blant de militæt·e. Det 
holdes bare et apent løp i året, og det 
blir arrangert av vårt lag. Dette er alt 
for lite, sa har vi en del klubbløp, men 
her viser våre egne gutter dårlig inter
esse. Vi prater og prater så vi blir tØrre 
i halsen, men det er vanskelig a få ka
rene med. De fleste unnskylder seg med 
at de ikke kan bruke kart og kompass, 
dette er bare tull. Vi har i hele vinter 
IH'er onsdag statt til tjeneste med for
klaringer om kart og kompass og sa 
fort sneen gikk la vi opp flere poster i 
terrenget rundt Østre, og her kunne 
guttene prøve seg. Om de ikke finner 
fram så er vi villige til å bli med hver 
enkelt for a fork lare og se h vilke fei l 
det blir gjort og rette dem, sa praksis 
kan der ogsa faes. Som oftest er skyt
terne både jegere og skaufolk, men dess
verre, orientering kjenner de ikke stort 
til. O rienteri ngsløp passer for alle ald re, 
gamle som unge kan være med . Her 
er ingen publikumstribuner som skriker 
og heier deg fram, du kan ta det akku
rat som du vil. Blir du trett sa kan 

du ta en pust i bakken, gar det darlig
en gang sa kan det gå bedre neste. Be
gynn med orientering og du skal se :tt 
du oppd:tger mye nytt i skauen. In
struksjon ska l du H på Østre hver tOrs
dag både teori og praksis. Vel mØtt! 

S fJOr tso jJ jJ111a 1111e n. 

Skilaget slo Milorg-gutta.~: 
Skytekonkurransen søndag 20. april 

mellom MiLorg. 13261, 13262 og Oslo 
Østre Skytterlags Skilag hadde samlet 
ganske god deltagelse. 160 mann del
rok og skjØt et grunnlag på l 00 meter, 
dvs. 3 stående, 3 knestående og 4 lig
gende skudd pa 2 minutter.' Det deltok 
flere konkurranseskyttere på hvert hg, 
men det skulle vise seg at det ble Øscres 
lag som med sin stØrre bredde av eldre 
og yngre skyttere som gikk av med 
seiren. Resultatet for Østres lag ble 
2441 poeng eller 81.3 poeng i gjennom
snitt pr. mann. Nr. 2 ble MiLorg. 
13262 med 2201 poeng, gj.snitt 73 .3, 
og nr. 3 MiLorg. 13261 med 2013 
poeng, gj.snitt 67 .l poeng. For -,jvrig 
ble resultatene for de beste skyttere: 

t. Arne Gjerdingen, MiLorg. 13262 92 poeng 

2. Arne S•nnum, Østre 91 

3. Kr. Englund, Østre 90 

3. N. Svendsby, Østre 90 

5. Johs. Fonnoe, MiLorg. 13262 ~7 

5. Reid•r H•nscn , Østre 89 

5. 1:-hns Mehlum , MiLorg. 13261 89 
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Rlubbmesterskapets 1ste del. 
Søndag den Il. mai skulle Ski

l ~get :tvgjØre første del :tv klubbmester
skapet i orientering med skyting. La 
det være sagt med en gang: det var 
soroelig a se hvor fa det var av guttene 
son~ h~r interesse for en sa ·utmerket 
sport som orientering. Det kan vel ikke 
tenkes noe som er herligere enn en sk:tu
tur i et slikt stralende vær som vi hadde 
s~~ndag , og dertil :tnledning til en frisk 
konkurranse i en sport som krever både 
k 1 efter og hjerne. For oss skyttere 
sku ll<! det vel ogsa være en ideell kom
bin:tsjon. Er v i ikke sa svære løpere sa 
h:tr vi jo sjanser til a skyte oss fr:tm. 

Det va r hyggelig a se at flere av 
løperne hadde tatt med seg sin «bedre 
halvdel» og gjor t en tur ut av dagen. 
Styret hadde alliert seg med oriente
ringsoppmannen i Asker Skiklubb, H:t
r:J!d Nilsen, som hadde lagt en utmerket 
lpype på ca. 6 km i lutlinje med 5 
poster. 1. post var en li ten gjengrodd 
myr vest for Bergsmarka, derfra rett 
østover til 2 . post som la på en kolle. 
3. post v:tr ogsa en kolle ret t Øst for 
K:unpenhaug og 4 . post var ved et 
bekkekryss sørvest for Daleløkka gård. 
5. post lå like ved skytebanen, hvortil 
løperne kom inn og skjØt 10 skudd mot 
lfs figur pa 100 m. Hvert treff ga 3 
minutter i løpstiden. 

Det raddc bare en mening blant lø
perne om at løypa var «prima», men 
som det alltid vil gå i orientering ble 
det «bommer» pa både den ene og den 
:tnd re maten. 

Lopets vin ner ble Erik Dahl, som har 
en god orienteringsteft. Det er beteg: 
nende som Aage sa : «han g1kk rett pa 
:til c postene sa det frasa» . Nr. 2 ble 
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[rling Erdahl, som nok ogsa b li: en lei 
konkurrent til høsten nar mesterskapet 
~k:t l avgjøres. For øvrig bør ~evnes 
Ottar Kristiansen, som var uheldig med 
skytingen denne gangen, 2 treff av l ~ 
skudd er ikke nok for Ottar, her rna 
det h:t vært noe i veien. 

Sa haper vi at mange flere blir med 
i mestersk:tpet ril hosten, om ikke for 
:1 bli mester s:t for a fa en god tur og 
lære :t kjenne en god og krevende sport . 

Res11lta t i mesterskapet: 

l. Erik D ahl • o ••• 1.3 0.51 

2. Erling Erdahl .. 1.45.15 

3. Ottar Kristiansen 1.51.18 

+. Torleif Gu llrud 2.04.00 

5. Aage Gløen . ... 2 06.0 5 

6. Mentz. Dahl .... 2 06.08 

7. Ø iv. Klingenberg 2.52.30 

Res11ltat klassevis: 

Klassr l: 

Aage G loen ...... . 
Øiv. Klingenberg 

Klasse 2: 

Iv:~r Helgesen, Asker 
Kare M:tthicsen « 
Svein Ekerheim « 
H ilmar Lunde « 

Klasse J: 

2.06 .0 5 
2 52 30 

1.39.40 
2.58. 15 
1.40.1 5 
3.06. 50 

6 treff 

7 « 

2 « 

4 << 

8 « 

8 « 

8 « 

8 treff 
8 « 

3 treff 
3 « 
3 « 
o « 

Erling Erdahl, Øst re 1.45.15 7 treff 
Ottar Kristiansen « l. 5 1.1 8 2 « 
Torleif Gullrud « 2.04.00 4 « 

Klasse 5: 

Erik Dahl , 
Menrz Dahl 

Østre 1.30 .51 
« 2.06.08 

6 treff 
8 « 

Pa Dameklubbens vegne vi l jeg gra
tulere med den nye avisa for laget 
nrt og vi er både stolte og krye av 
a ha var egen avis. Jeg takker dere 
som har tatt initiativet til dette tilraJr 
og jeg er sikker på at det har stor be
tydning for hele «Østre» at v i alle kan 
være i kontok: med hverandre gjennom 
denne avisa. Jeg tror jeg kan garantere 
at den blir lest f ra perm til .(Jerm, i 
h vert fall av oss damene, og det er ikke 
lite b:tre det. Det er ikke så lett for 
meg a være medarbeider i «Østre
Posten» som ikke har noen konkurran
ser og premielister a varte opp med, 
ikke kan v i skryte av skyteresul tater 
som vare mannfolk gjerne liker å giøre, 
men vi har da våre sma konkurranser 
vi ogsa, om det ikke nettopp er kuler 
og k rutt og niere og «Fischer-tiere» v i 
benytter oss av. 

Vi har bl. a. konkurransen mellom 
damene om utførelsen av vertinneplik
tenc, som foregår i mins t like fredelige 
former som skytekonkurransene blant 
Østrekara. Vanskelighetene med disse 
l.onkurranser er å avgjøre hvem som er 
den beste, og alle er så flinke at jeg 
haper jeg ald ri for alvor blir satt p:t 
den prøve det vil være å kåre den beste. 
Dette som et li te bevis for den store 
interesse som damene v iser for sin 
klubb, og jeg tror jeg tØr si at den 
enestaende gode lagsånd som :tll tid har 
hersket i Østre også er blitt overført 
ti l Dameklubben. 

Pa medlemsmøte den 8. mai hos un
dertegnede, møtte 3 5 damer som dyrket 
et vanlig hyggelig samvær i strålende 
sommervær. 

Til de f raværende kan meddeles, at 
klubben arrangerer sommertur til Pauls
rud gård, Reinsvoll, søndag den 15. 
juni, og de som ikke har tegnet seg bes 
gjore dette snarest hos fru R uth Svends
by, telefon 46 05 65 . Prisen blir ca. 
13 k roner pro persona. Det er leiet en 
buss, men det er ikke sikkert :tt det 
bl ir plass til alle i denne, sa hvis det er 
noen av skytterne som !nr bil og som 
kunne ha lyst til a være med og sam
tidig pa denne måte avlaste bussen, ville 
vi være taknemmelig for å fa beskjed 
!terom sa snart som mulig; også til fru 
Svendsby, telefon 46 O 5 6 5. 

Vart neste møte er på Ljan, arran
gert ved fru A ura as, torsdag den 5. 
ju ni. Buss: Ljansbruket, :~vgar fra 
Jernbanetorget k l. 18 .35. 

Som van li g medbringes kopp, mat og 
haffe. Maia Syt•erlsw. 

Damemøtene sett fra annekset. 

«Øscre-Posten»s redaktØr (som jeg 
kjenner ganske godt) har anmodet meg 
o:n a skrive noen ord til avisa. 

J:t , De kan saktens smile, De - men 
graten den t ar meg som aldri har sett 
en skri vem:~skin før. Men jeg gar med 
friskt mot i vei for a besk ri ve vare 
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damempter. (Maja gjorde det jo i for
rige nummer, men etter min mening 
i l it t for offisiell form.) 

Altsa: Møtene skal begynne kl. 19, 
men de fleste kommer bortimot 20, 
bortsett fra dem som tar bil hjemme
fra kl. 18 for a sikre seg plass i den 
dype scolen, da deres edle deler ikke tri
ves på harde trebenker. Vart møte
lokale er en privatleilighet med to væ
relser samt en salong hvor de mest 
ivrige til a fortelle skrøner tyr hen -
og der skal jeg si at skravla går. 

Maja apner mØtene og \'\'anda leser 
protokollen, men spØr en noen i an
nekset om hva det blir sagt eller lest, 
ja da spørs det om de kan svare pa det. 
Forleden ble det diskutere om en tur 
den l 5 de, men de var vanskelig a fa 
tilfredsstillet 30 damer. Ja, De kjen
ner vel damene - alle v il ha det siste 
ordet. Noen talte ikke å kjøre sa langt 
i buss, 3 timer fram og like langt til
bake - a nei, da blir jeg så darlig så 
- noen ville ikke reise så langt bare for 
a spise kalvestek - og så videre i den 
dur'n. Ja, det va r ikke lett, men turen 
ble na bestemt. Den 15. juni skal vi 
altsa pa landtur med mat og solbriller. 

Annekset fulgte ikke riktig med i 
diskusjonen, skrønemakerne var i sving, 
s.erl ig Ingeborg og kona til han som 
sk jøt hurtigskyting uten diopter i 
Mo!de, hadde mange n ye pa lager. Jeg 
tror s:mnelig de hadde øvd seg en hel 
maned. Men lykke gjør dem - og da
n!ene i stuene tyr inn til oss etter h vert. 

På siste møte kom E inar Aarstad for 
a forevige oss, men damene skal ha ros. 
Det er i hvert fall ingen av styremed
lemmene som gar til filmen, de jepte til 
fotografen, så den filmen skulle jeg 
g jerne se. 
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Men sa kommer altsa vertinnene med 
kaffekjelen, og da er det ikke få kopper 
som forsvinner i dypet sammen med 
alle tiders smØrbrød. Alle sammen kla
ger over at de er for tykke og må 
s~anke seg, men naturen gar over opp
tuktelsen nar smørbrødene blir synlige. 
Ja, det er jo noen som lurer i seg en 
skonrokk eller litt knekkebrød, men det 
er bare de med sterk karakter - og det 
er n ok ikke mange, dessverre. 

Og sa blir vi prakket på lodder da, 
som går til pokaler slik at mennene kan 
kan H en anledning til å gå på Østre 
igjen. Mann min får forresten ikke 
sanne fine pokaler, han. Jeg vet ikke 
hva det kommer av, men pokalene hans 
bruker jeg til fingerbøl!. Nå ja, det 
var jo ikke mann min jeg skulle skrive 
om. 

Nar vi sa vel har spist og drukket 
og trukket sa er det nesten på tide å 
ga hjem. 

Selv tar jeg bil hjem for at ingen• 
skal ta meg pa veien - for da kommer 
jeg ikke pa neste møte. Og det vil jeg 
ikke unnvære for noen pris. 

G]O. 

Flott skytning. 
En del av våre gurter var i Kwgsrad

el ven i pinsen og skjøt miniatyr. Pre
g tam mer var 40 skudd liggende, 50 m. 

Guttene hevdet seg scm vanlig ut

merket, og Halvor prestene suverent 

398 i mesterklassen. I A-klassen var 

Anker i praktslag og gjorde flotte 395. 
Mere om stevnet kommer senere. 

r Østre-notiser, 
Denne spalten er denne gang først 

og fremst myntet p å de unge og uer
farne skyttere innen laget. Det er var 
mening å klarlegge Kragskyttersesongen 
i tekst. Vi må da selvsagt be om at 
hver enkelt studerer terminlisten inn
gående for å finne ut av hva som kan 
interessere. 

Den store begivenheten som skal 
finne sted i .sommer e1· (sett med en 
Kragskytters Øyne) naturligvis Lands
skytterstevnet i Os. Riktignok er an
meldelsesfristen u tlopet når dette ser 
dagens lys. Vi håper im idlertid at flest 
mulig har sendt sin startkontingent dit 
bort- og vi går da ut fra som en selv
følge at alle mann reiser til Os for å 
gjøre sitt beste - til glede for seg selv 
og til ære for Øsrres farger. 

For de som skal være hjemme har 
v i .Oslo Skytterlags åpne stevne pa 
Gressholmen den 29. juni. Her blir det 
jo en gl imrende anledning for lagets 
mange nye skyttere t il å prØve seg for 
første gang i «det åpne marked». Stev
net byr på relativt enkle skytinger for 
l. klasse - og den byr på interessante 
sk ytinger. 

Selvsagt kan debuten bli av vekslende 
brakter for de enkelte skyttere, men 
en gang ma jo ilddåpen stå. Samtidirr 
får man en fin anledning til å studer~ 
de store racerne i hard fight. 

::· 

Måneden byr samtidig også på sky
ting oppe på Østreheim, bl. a. om en 
u y pokal som Mauritz Amundsen har 

skjenket laget . Her skal l. og 2. kJas
ringene få være alene om byttet. Sta
tuttene er gjengitt et annet sted i da
gens avis. De er oppsatt slik at samt
lige skal ha en fair sjanse til å sikre seg 
trofeet. Altså: Gå i gang med jern
treningen! 

P jo. 

MAURITZ AMUNDSENS POKAL 

for l. og 2. Masse. 

For at konkurransen om pokalen skal 
bli så lik som mul ig er fø lgende statut
ter satt opp : 

2. klasse: 
l 00 m normalskive, 5 st. , 5 kn., 5 ligg. 

l. klasse: 

l 00 m normalskive, 5 kne, 1,0 ligg. 

. Det skal skytes 3 ganger om pokalen. 
første gang 15. juni. De neste skytin
ger blir bekjentgjort senere. 

SKREDER'N ÅRETS FØRSTE 

POKAL VINNER 

Som terminlisten forteller ble det 
skutt om Willy Røgebergs pokal den 
18. mai. Dette var da med andre ord 
førs~e. Østre-trofe som det ble kjempet 
om 1 mne\"ærende sesong. Det ble kamp 
om pokalen, en meget hard kamp som 
Thore Skredegaard klarte å vende til sin 
fordel. Hans seiersresultat ble 480, men 
Halvor Kongsjorden var ikke langt 
unna. Hans resultat var 479 - med 
andre ord l poeng etter Skreder'n. Kon
kurransens tredjemann ble Haakon 
Aasnæs med 463 . 
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fMedlemmertes rost 
SKUDDFØRINGEN 

Nar <<Østre-Posten» na har blitt en 
realitet er det vel meningen at med
lemmene gjennom dette organ kan f.t 
3nledning a uttale seg om dag-aktuelle 
ting. 

Det som da først ligger meg pa 
hjertet er den delvis lite tilfredsstillen
de utfylling av skytekortene på banen. 

Jeg har hatt en del med forremings
førerarbeidet i laget a gjØre, og der
igjennom fatt en liten følelse av hvor
dan det slurves pa dette felt. 

Pa skytekortene som laget har, skal 
anføres skytterens fulle navn, adresse, 
fødsels~r og gjerne fødseldag. Safremt 
dette ikke er gjort v il det i mange til
felle for forretningsføreren bli vanske
lig for ikke a si umulig å identifisere 
de enkelte skyttere som kommer igjen 
spndag pa søndag. 

Som det vil være kjent, skal alle disse 
dat.t sta på lagenes medlemslister som 
sendes inn t il samlaget og derfra til 
Skytterkon toret. Dette gjelder ikke ba
re de akt i ve skyttere, men i like stOr 
grad instruksjonskytterne og korpora
sjonssyttere som føres pa lister eller 
),ort som 30 skudd skyttere. 

I denne forbindelse må det heller ikke 
glemmes pa hvilken avstand skuddene 
er avgitt. 

For orden skyld bør også medlem
mene skrive sitt navn likt hver gang. 
Jkke f . eks. en gang Karl M. Hansen og 
en annen gang K . Hansen eller M. Han
sen, da dette vil villede. Det er bare 
en mann som kan benytte seg av den 
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slags forkortelser, og dog være kjenr, 
og det er Otto M. 

Og sa er det geværnumrene da som 
ikke rna bli glemt for de som har egne 
sadanne. 

Å overvake disse ting ma i første 
rekke bli en oppgave for de som forer 
kommandoen pa banen hver skytedag. 
Ingen lister eller kort må mottas før 
disse krav er tilfredsstillende besvart. 

Det vil vel heller ikke være noen 
skade om de jourhavende pa banen, som 
na er 7 mann pr. dag, hadde en rosett, 
«gjerne nellik» i knaphullh eller et an
net sted, som et bevis på hvem en kan 
søke rad og veiledning hos. Jeg tenker 
da i særlig grad på alle nybegynnere. 

O. Sannes. 

Hva angar artikkelens siste del kan 
det bemerkes 3t tjenestgjørende styre
medlem skal bære et skjold, mens de 
øvrige som har tjeneste skal utstyres 
med armbind. 

For øvrig er vi hjertelig enig med 
artikkelens forfatter. 

Red. 

TAKK f-OR Ø .)TREPOSTEN! 

Da Fanden ville at intet skulle skje 
o~v. og andre ordtak er jo fl ittig be
n yttet på komiteer - og svært ofte 
med rette. 

Men den komite som pa siste general
forsamling fikk i oppdrag a undersøke 
mulighetene av a fa laget en avis for 
oss Østrekarer, ma fa vår hjerteligste 
takk for vel utført arbeid . Den har 
vært mere enn almin11elig handlekraftig 
og etter sine undersøkelser patok den 
seg ogsa arbeidet med å få avisa ut, og 

<<Østre-Posten» har allerede begynt sitt 
a1·beid blant oss. Og den har meget a 
~.:tføre - et arbeid som er uhyre viktig 
for lager. Vi har jo i alle år hatt godt 
ord pa oss for kameratskap innen Østre. 
Alle ting har kanskje ikke vært som vi 
Ønsket det etter frigjøringen, men v iljen 
ril å H det bra igjen er sikkert til stede 
hos oss alle. Og na skal <<Østre-Posten» 
hjelpe oss. Hva «Østre-Posten>> kan 
komme ti l å bety for laget vårt aner 
vi kanskje ikke i dag, men jeg går ut 
fra at jeg har alle medlemmene med 
meg når jeg sier hjertelig takk til Pjo, 
Calle og Odd for hva de hittil har gjort. 
Jeg håper de vil fortsette sitt arbeid 
- og vi må alle hjelpe til å overvinne 
de vanskeligheter som kan tØrne opp. 

Vi vil nemlig bli så glad i avisa at vi 
ikke vil ha råd til å miste den igjen. 
A ltsa: Takk for <<Østre-Posten». 

Mauern. 

Pengene strømmer iJtn. 
Idet Østre-Posten går i trykken kom

mer det en meld ing om at Aker Kom

lnune har bevilget kr. 20 000.00 til 

Oslo Østre Skytterlag for gjenopp

bygging av banen. Det er også tegn 

som tyder på at eksemplet vil bli fulgt 

av andre! 

Sarn)a(lets vintershyting. 
Pa grunn av splvsituasjonen e.r pre

mieutdeling for vinterskytingen utsatt 

ti l høsten, og vil foregå sammen med 

utdelingen for høstens samlagsstevne. 

Oslo Sl{yftersamlag. 
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Søndag l. 

Torsdag 5. 

Søndag 8. 
Torsdag 12. 

Søndag 15. 

Torsdag 19. 

Søndag 22 . 

Torsdag 26. 

T jenesteliste for juni 194 7. 
JUni: 

« 

« 

« 

« 

<< 

« 
« 

Alle uttatte mannskaper har tjeneste. 

Carl Salicath, Fr. Mjønes, Sv. \~'eideborg, Gunnar Ber
ger, Håkon Nordtug, Th. Skudem, Per Fladmo. 

Idrettens dag, banen stengt. 

Joh. Støkke, Odd Karlsen , Hugo I-Hvstu, Alf Årstad, 
Knut Grønli, Arne Sannum, Arne Gjærdingen. 

Alle uttatte mannskaper har tjeneste. 

Erl. Raftevold, Gunnar E . J acobsen, Andr. Mehlum, 
Einar Årstad, M. Ravneberg, Johs. Formo, Asbj . 
Syvertsen. 

Alle uttatte mannskaper har tjeneste. 

N . Svendsby, Sigm. Krogvold, Tr. Gulbrandsen, Bj. 
Nævestad, Olav Graver, Jan Finstad, Thorstein 
Olafsen. 

111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111 111111111111111111 11 1111111 1111111111 1111 1111111111111111111 
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Fru Inga Aura"~s 
I ø l lerg""ten 4 7 . 
Oslo 
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ANNEN DEL AV TERMINLISTEN FOR 

19111 
NB! Skyttere som ønsker å delta i polwlsk.ytni-nger skal være påmeldt 

innen k lokken 10. 

Søndag l. JUUl: 

Torsdag 5. « 
Søndag 8. « 
Torsdag 12. « 
Søndag 15. « 
Torsdag 19. « -
Lørdag 21. « 
Søndag 22. « 
Torsdag 26. « 
Søndag 29. « 

Torsdag 
Søndag 
Søndag 
Søndag 
Søndag 

Søndag 
Torsdag 
Søndag 
Torsdag 
Søndag 
Torsdag 
Søndag 
Torsdag 
Søndag 

3. juli: 
6. « 

13. « 
20. « 
27. « 

3. aug.: 
7. « 

l o. « 
14. « 
17. « 
2 1. « 
24. « 
2 s. << 
31. « 

. 
«Tjersland og frues vandrepremie» og representant• 

uttagning. 
Øvelsesskytning. 
Idrettens dag, banen stengt. 
Øvelsesskytning. 
«G. H. Kongsjordens pokal». 
Øvelsesskytning. 
Sk yt ternes dag. ( Sk ytning om D ugleiksmerket.) 
Skytning om <<Dugleiksmerket». 
Øvelsesskytning. 
Oslo Skytterlags storstevne på Gressholmen. Vår bane 

stengt. 
Landsskytterstevnet på Os v / Bergen. Banen stengt. 
Landsskytterstevnet på Os v/ Bergen. Banen stengt. 
Øvelsesskytning. 
Øvelsesskytnin g. 
Øvelsesskytning. 

Øvelsessk ytning. 
Øvelsesskytning. 
Øvelsesskytning . 
Øvelsesskytning. 
«Senior-Pokalen» og «G. Schou'sen Pokal» . 
Øvelsessk y tning . 
<<Halvor Kongsjordens Vand repremie». 
Øvelsesskytning. 
Oslo Skyttersamlags stevne på vår bane. 

NB! Skytning u tenom de i programmet anførte dager kan bare skje 
etter konferanse med styret. 

Instruksjonsskytning for unge menn i alderen 15-21 år foregår hver 
sØn - og helligdag så langt som plassen tillater. 

Rett til forandring i programmet forbeholdes. 
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Arbeidernes Akt ictrykkeri, Oslo 

MEDL EMS AVIS FOR OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 

NR. 3 JULI 1947 l l. ÅRGANG 
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Ctteckeitjoki .. daeieno f Øt!o!ie 
Vi bringer i dag etterkrigshistoriens første norgesmester, Rolf Bergersen på 
vår forside. I vanlig elegant stil vant han mesterskapet på hjort enkeltskudd, 

og sikret seg dermed sitt tredje norgesmesterskap. · 



Redaksjon: 

Ans,•arshavende: Per Jorsetc. 

Redaksjonskomire: 

Odd Karlsen - Carl Salicarh. 

Avisens :tdressc er: Ostreheim. 

ØSTRE-ÅND 
Ærlig talt så er det ikke alltid så 

særlig morsomt å sette seg i spissen for 

en idrettsorganisasjon eller et annet 

foretagende mnen idrettens rekker. 

Der, som så mange andre steder i livet 

er det gjerne kritikken som kommer 

en for øre. Det er dessverre så altfor 

mange mennesker som ser det som sin 

hovedoppgave å finne feil i det andre 

foretar seg. Dette er forresten noe som 

skyttersakens menn ikke på noen måte 

kan holdes utenfor. Vi h:~r også innen 

våre egne rekke nokså mange som med 

lys og lykte leter etter «splinter 1 an

d res ØY ne». 
Som regel bidrar dette til at svært 

mange går trett av administrativt ar

beid og blir borte for alltid. 

Når utgivelsen av nærværende avis 

ble påbegynt hadde nok da også redak

sjonskomiteen en viss respekt for kri

t ikken som medlemmene skulle spre ut

over oss. Vi var riktignok i høy grad 

kjent med den ypperlige tone som all

tid har hersket på Østre, men allike

vel - -. Når vi da har mottatt en 
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OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 
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H ot·etllngels slj•re: 

Formann: Emil Hagen. 

Viseformann. M. Melby. 

Styremedlemmer: Carl Salicarh, 

Johan Scøkke, 
Erling Rafcevold. 

Sekretær: N. Svendsby. 

Kasserer: Bj. Nævestad. 

Miniat)>rskyllcmrs styre: 

Formann: O. Fold vik. 

Nestformann: Willy Rpgeberg. 

SekreLær: G. Thoresen . 

Kasserer: N. Bjørndalen. 

Styremedlem: N. Svendsby. 

Redaksjonsmedlem: Ove Gude. 

Sk.ilagcls styre: 

Formann: An dr. Mehlum. 

Viseformann: Reidar Andresen. 

Sckret.cr: Karl Lorck. 

Kasserer: Odd Karlsen. 

Styremedlem: Einar Aarscad. 

Redaksjonsmedlem: Gunnar Jacobsen. 
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Formann: Halvard Angaard. 

Viseformann og sekretær: M. Mclby. 

Styremedlemmer: Johan Bergersen, 

Nicls Moe. 

Ka~sercr: Thv. Lund. 

Redaksjonsmedlem: Halvard Angaard. 
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Formann: Marie Syvertsen. 

Viseformann: Elia Amundsen. 

Sekretær: Wanda Skredegaard. 

Kasserer: Ingeborg Lund. 

Styremedlem Ruth Svendsby. 

Redaksjonsmedlem: Marie Syverrsen. 

- l 
rekke beviser for at medlemmene ikke 

akter å spre kritikkens galde utover 

oss, men tvertimot slutter opp om ut

givelsen med en interesse som nesten 

mangler sidestykke - så gleder dette 

oss over all måte. Spesielt vil vi i den

ne forbindelse nevne at vi fra et par 

av lagets eldste og mest framtredende 

medlemmer har mottatt synlige beviser 

på deres takknemlighet for avisen -

beviser som redaksjonen setter usedvan

lig stor pris på, og som bidrar til at 

man går inn for oppgaven med ennå 

stØrre glød enn tidligere. Som man vil 

forstå er det jo ikke noe som kan opp

muntre mere enn at vi har lagets 

grunnpillarer med oss i arbeidet. 

Det gleder oss å konstatere at alle 

virkelige Østre-medlemmer er i besit

telse av den fine lagsånd som man så 

ofte savner. 

Vertskapet jubilerer. 
Den 27. mai 1927 flyttet familien 

Wilskov inn på Østreheim - og noe 
for sent kan vi altså gratulere med 20-
års jubileet. Alle som vanker på Oslo 
Østre Skytterlags bane kjenner våre 
verter på Østreheim. Noen presentasjon 
skulle forsåvidt være helt unødig. La 
oss bare denne gang uttrykke håpet om 
at det må gå ennå mange, mange år som 
vi kan ha gleden av å møte smil og hyg
gelige ord fra samtlige medlemmer av 
familien som bestyrer vårt 2net hjem. 

Østre-Posten til Os. 
l begynnelsen av kommende uke rei

ser samtlige medlemmer av Østre

Postens redaksjon til Os for å overvære 

Landsskytterstevnet der borte. An

svarshavende redaktør vil spesielt ofre 

seg for den aktive skytningen, mens 

derimot Odd og Calle har lovet å sende 

hjem telegrammene til Ø-Ps redaksjon. 

Vi kan i et hvert fall love at 6 så 

skarpe Øyne og 6 så lange ører vil kunne 

sn.use opp adskillige interessante poen

ger som vi da skal servere våre lesere 

ved hjemkomsten. 

Vi kommer tidlig 
denne gang. Men redaksjonskomiteen 
ville gjerne at alt skulle være klapP.et 
og klart før medlemmene dro sin vei 
på Osturen. Neste gang skulle vi da 
forhåpentl ig kunne by på et ganske 
innholdsrikt nummer. Østre-Posten er 
jo ikke noen salgsvare som det er nød
vendig å reklamere for, men allikvel 
kan vi nevne litt av stoffet: 

Landsskytterstevnet i Os. 
Oslo Skytterlags stevne på gresshol-

men. 
Foran Verdensmes terskapet. 
Nordisk stevne i Odense. 
Miniatyskytterstevner i Fredrikstad 

og Åssiden. 
Åpent lerdustevne. 
Profil, dagbok etc. etc. 
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c!J2edakiøcen.t 

datjbok 

REKRUTTERING 
Og hvordan den skapes 

En innsender som vi i dagens num
mer har plasert under Medlemmenes 
Røst, kommer inn p~ et problem som 
har sin uomtvistelige aktualitet. Det 
er rekrutteringen og omsorgen for de 
unge medlemmene i laget som vedkom
mende behandler i sin artikkel. Dette 
er et emne som ikke bare har interesse 
innen v~rt eget hg, men som nok med 
stort utbytte kunne diskuteres i alle de 
kretser hvor skyttersporten dyrkes. Selv
følgelig er det uråd å komme inn på 
alle problemets detaljer i en liten «dag
boksnotat». Innsenderen har imidler
tid gitt oss noe å tenke på - og vi skal 
være mere enn villige til ~ behandle 
spørsmålet i våre spalter. Den innsend
te artikkel er neppe ment som noen 
spesiell kritikk mot lagets ledelse. Vi 
forstår den nærmest som en generell be
handling av det viktige spØrsmål som 
vi vet ligger forfatterens hjerte meget 
nær. Selv om ikke ledelsen i Oslo Østre 
Skytterlag kan kritiseres for noen man
gel på kjennskap til rekrutteringens be
tydning, er det selvsagt på en annen 
side klart at det strengt tatt burde gjØ-

4. 

res mere for våre mange nybegynnere. 
Når jeg benytter uttrykket «burde» så 
er det nettopp for å markere at det er 
ikke lett å gjennomføre det man burde 
og også ønsket å gjØre. 

Det å lede et organisasjonsapparat 
som Oslo Østre Skytterlag er ingen li
ketil affære. De som setter seg i spissen 
for et lag har gjerne lyst til også selv å 
dyrke sin idrett. Samtidig skal man 
administrere den rent forretningsmes
sige side av saken, banearrangementene 
krever sin ubeskrivelige tid og økonom
iske problem etc. skal løses - og løses 
på en tilfredsstillende måte. Når man 
tenker seg om er det mange ganger 
rart at den øverste ledelse i det hele tatt 
har tid til å puste. 

Når det gjelder den skytetekniske side 
av saken var det kanskje en selvfølge 
av lagets store stjerner tok seg av nybe
gynnerne for å gi disse den nødvendige 
instruksjon. 

Personlig har jeg på nokså nært hold 
hatt anledning til ~ følge disse karene 
gjennom mange år. Det har også falt i 
mitt lodd å være med p~ ~ gi de sam
me toppskyttere direktiver for sesongen. 
N~r man da er kjent med hvilket pro
gram karene har å gjennomføre for ~ 
komme i den form det behøves for ~ 
stille opp i de store internasjonale me
sterskap, er det også i høy grad grunn 
til å forstå at tiden til å ta seg av sine 
medmennesker blir svært liten. 

Med dette har jeg ikke på noen måte 
bevist at det blir gjort nok for nybe
gynnerne. Tvertimot har artikkelen 
bare bevist at de muligens blir mangel
fullt behandlet. På en annen side har 
disse linjer kanskje bidratt til at nybe
gynnerne også forsd lagsledelsen og de 

Forts. s. 17 

l 
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ØstreprofUer: 

Maja Syvertsen. 

Scenen er utenfor Jacobskirken ved 
Ankertorget. Klokken er snaut 8 om 
morgenen. Dameklubbens medlemmer 
stues inn i en stor buss for ~ fraktes 
som felleskolli et sted på Toten. Østre
Posten er på pletten med to represen
tanter av de tre som redaksjonskomi
teen besdr av. Vi nevner ikke navn, 
men Salicath hadde ikke stått opp 
enda. Da utvikler det seg til følgende 
samtale mellom bussens fører og Dame
klubbens formann. 

Maja: «Hva heter du'a»? 

Sjafføren: <<Kristoffersen». 

Maja: «Nei, jeg mener hva er for
navnet ditt» ? 

Kristoffersen: <<Å, jeg heter Olaf». 

Maja: «Det er fint. Jeg heter Maja. 

Vi er dus alle sammen her, skjønner 
du». ---

Her har vi altså Dameklubbens for
mann i et nØtteskall. Det er represen
tanten for det ypperste vi kan prestere 

av ØstrehumØr som i dag er gjenstand 
for en profilering (fint ord forresten). 

Selvsagt burde vi ha vært mere ga
lante - og presentert damene på et 
tidligere tidspunkt, men hensikten med 
Profilspalten har nettopp vært å trekke 
fram forskjellige medlemmer uten no
ensom helst rangering. Derfor er det 
altså Maja denne gang. 

Det er sikkert forst~elig at en ung 
redaktør har store vanskeligheter med 
~ lage en kvinneprofil. Pussig nok har 
man en - jeg hadde nærsagt - med
født respekt for det svake kjønn, og 
er ikke respekten medfødt så har i et
hvert fall kvinnen en stor evne til å 
utvikle denne respektfølelsen hos man
nen etterhvert som han blir stor og 
uforsiktig nok til å blande seg med 
hunnkjønnet, hvilken grunn han nå 
kan ha til å foreta slike allianser. 

Nå, det var ikke generelle kvinne
betraktninger jeg skulle servere. Det 
er Maja i særdeleshet som skulle unn
gjelde denne gang. 

Den mann som burde ha de beste be- , 
tingelser for ~ ordne opp med denne 
oppgave er selvsagt v~r alles Asbjørn. 
Da jeg imidlertid tvilte p~ hans objek
tivitet måtte denne tanken fare. 

Det har stått strid omkring Dame
klubben i etterkrigstiden. Det har 
vært mange skjær i sjøen - skjær som 
ikke skal dukke opp i denne artikkel, 
men som vi for alles beste håper vil 
være borte for all framtid. Det var 
midlertid et uomtvistelig krav at Da
meklubben måtte reorganiseres etter 
ganske nye linjer. Og la det være sagt 
at våre damer har ordnet opp med 
denne affæren etter alle kunstens reg
ler. Når da klubben har vokset seg så 
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SKREDER'NS BRAGD 
Selvfølgelig er det forlengt kjent 

over alt hvor Østrefolk ferdes at Thore 
Skredegaard i en av Sportsskytterfor
bundets V.M.-uttagninger gikk hen å 
skjØt 398 i 40 skudd knestående med 
miniatyr gevær på 5O m. Allikevel må 
vi for historikkens skyld også ta resul
tatet med i våre spalter. Det blir jo et 
resultat som man vil minnes i årrekker 
framover. Vi gratulerer med bragden. 

stor og levedyktig, når tonen i denne 
klubben er blitt så usedvanlig hygge
lig og morsom - og når alle våre 
respektive kommer hjem fra møter og 
utflukter i et glimrende humør og for
står at også mannen liker seg så ube
gripelig godt i Østremiljøet - da tror 
jeg ingen kan beklage seg over signa
turen som gir Maja de stØrste blom
stene for alt dette. 

Det er ikke alle som har medfødte 
lederegenskaper. Det er vel neppe skryt 

, når jeg påstår at Maja har usedvanlig 
mange slike evner. Hun har forstått å 
lage farge over Dameklubben på en slik 
måte at det har skapt respekt i vide 
kretser. Selvsagt har hun medlemmer 
som slutter opp om klubben på en slik 
måte at hun i dag har en hyggelig ma
terie å behandle. Følgelig er dagens 
Profil en - jeg hadde nær sagt - skål 
til hele Dameklubbens pris. En skål som 
rettes til Maja. P]O. 
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Halvor 398 i Rrogstadelva. 
Anker, Østres coming man. 

I det forrige nummer gikk i trykken 
fikk vi beskjed om at Halvor Kongs
jorden hadde vunnet det åpne minia
tyrskytterstevne i Krogstadelva. Som 
bekjent var programmet 40 skudd lig
gende, og Halvors seiersresultat lød på 
398. Vi bringer i dag et litt mere ut
førlig referat fra stevnet og skal da 
nevne at hans to hårdeste konkurrenter 
i Mesterklassen også var fra Østre. Johs. 
Grønli skjØt nemlig 392 og ble toer, 
mens Willy kom på tredjeplass med 391. 

Anker Hagen var imidlertid stev
nets sensasjonsmann med 3 9 5 i klasse 
A. En glimrende prestasjon som vi tar 
hatten av for. Ove Gude skjØt 382 i 
samme klasse og hentet 3dje premie. 
I B-klassen noterer vi oss 2nen plass til 
Olav Kongsjorden på resultatet 377. 
Resultatene lå stort sett lavt - når vi 
ser bort fra Halvor og Anker, men 
Bjørkedokkbanen var sikkert ikke den 
enkleste å beherske. 

Det var også endel andre Østrekarer 
som var på pletten, men som ikke finnes 
i premielistene. Det hyggeligste ville 
selvsagt være å få med en komplett 
Østreliste fra de åpne stevnene, men 
dessverre har vi ikke mottatt slike opp
gaver fra Miniatyrspaltens sjefer. Ho
vedredaksjonen har derfor måttet av
hjelpe nøden med noen tØrre bemerk
ninger. 

• 

E. Kongshaug, Sporv. og John Larsen, Blinken 
slo Østre-kara på Huvik. 

Høvik Miniatyrskytterlags åpne stev
ne i stående skytning ble en stor suksess 
for Erling Kongshaug, Sporveien som 
skjØt 376 etter stor innsats. Også John 
H. Larsen med sine 373 kom foran be
ste Østreskytter som var Willy 
med 371. På 4de plass noterer vi Skre
degaard på 370 og Halvor fulgte hakk 
i hel på 369. 

A-klassen ble en ny flott seier til den 
kommende stjernen, Anker Hagen som 
leverte 362. Klassens 2nenmann var 
Ove Gude med 358. Av de Øvrige 
Østreprestasjoner finner vi at Carl Sa
licath kjempet hårdt med Kristian Eng
lund om seiren i klasse B. Salicath måt
te imidlertid finne seg å bli slått med l 
poeng. Her - som i de øvrige lister fra 
miniatyrskytterstevnene - må vi imid
lertid ta et forbehold. Det er nemlig 
foreløpig så uklare klasselister som ser
veres at man må gjøre regning med at 
forbundsstyret vil forandre endel på det 
hele. 

Skreder'n vant på As. 
Det siste miniatyrskytterstevnet vi 

bringer referat fra er kneskytningen på 
Ås. Her var også alle V.M.-kandida
tene samlet og Tore Skredegaard for
svarte sin kneære med glans. 3 8 8 ble 
seiersresultatet. Halvor kom nærmest 
med 3 8 5, mens Hunes delte 3djeplas
sen med Kongshaug på 3 8 3. 

Av Østrekarenes resultater nevner vi 
Willy med 380 og Johs. Grønli på 375. 

Den gode Anker var imidlertid mann 
for sin tredje seier idet han vant B
klassen med 374! Atter en gang hatten 
av for den framgangsrike skytter. 

MEN 
DE KAN STOLE 

PA 
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FOR TIDEN 
De siste ukene har stort sett vært 

viet iherdig trening og uttagningsskyt
ninger på hjorten. Søndagene har ikke 
på langt nær strukket til for det gan
ske omfattende skyteprogram for de av 
våre karer som har gått inn for uttag
ningen ril årets VM. Onsdagene, tors
dagene og delvis også lørdags etter
middagene har karene vært å finne en
ten på Østre eller Gressholmen - og 
med det mest innbitte alvor har de gått 
løs på dette gråbrune bevegelige dyret, 
som for hver gang i løpet av de fattige 
fire sekundene gir skytteren den største 
viljeanspennelse og mulighet til å kni
ve seg med på det laget som i år skal 
hevde våre hjortedreperes ærerike brag
der fra forgangne VM og olympiader. 

Det er imidlertid ikke bare disse 
lagskytterne som på denne tiden går 
løs på hjorten. Tilgangen på nye skyt
teremner er gledelig å spore, både på 
hjonen og på lerduebanen. For hjortens 
vedkommende er det bare så synd at 
det må bli så høyst begrenset antall 
serier man kan greie å få avviklet på 
en enkelt skytedag. Men så blir det 
til gjengjeld noen underholdning i ven
tetiden å være tilskuer, mens konkur
rentene avgir sine serier. - Det gjelder 
jo ofte både kaffe og vafler på tre
ningsdagene. 

Det hadde vært god bruk for to 

8 

hjortebaner på Østre, om plassen hadde 
tillatt det. 

Søndag 29. juni går vårt åpne stevne 
i lerdueskytning. Det tegner til å bli 
stor tilslutning. 

H. A. 

Rolf Bergersen norgesmr,ster 
på hjort enkeltskudd. 

Norgesmesterskapene henholdsvis i 
enkelt- og dobbeltskudd hjort var om
fattet med særlig interesse i år, da man 
gjerne ville se skyteformen hos karene 
nå i forbindelse med alle forberedelsene 
for årets VM. 

NM-skytningen var i år henlagt til 
Gressholmen med Oslo Sportsskyttere 
som arrangØrer og stevnelederne med B. 
Biihring Andersen og Bj. Ohleng-Hee i 
spissen, skal ha all mulig honnØr for 
greit og presist avviklede stevner. 

Det var i år anordnet på den måten 
at skytningen ble avviklet i puljer på 
fem og fem mann, som skjøt sine to 
grunnlagsserier før neste fem-manns
pulje slapp til. Denne ordningen falt 
meget heldig ut og bør praktiseres i 
NM-skytninger, der det ikke er noen 
klasseinndeling. Skytterne hadde på for
hånd fått oppgitt omtrentlig skytetid, 
slik at ankomsten til banen kunne til
passes for den enkelte pulje. Deltakerne 
var imidlertid tidlig på plassen, da man 
gjerne ville følge skytingen fra begyn
nelsen av. 

• 

Mesterskapet i enkeltskudd foregikk 
15. juni og med 2 serier som grunnlag. 
De 5 beste i grunnlaget gikk så videre 
til finalen, som omfattet ytterligere 2 
serier. Bestemann i de 4 serier sammen
lagt er årets norgesmester. 

Vi overlater til leserne å studere de 
enkeltes skyteresultater. Bortsett fra 
Rolf Bergersen 41-serie, var grunnlagets 
første serie for de øvriges vedkommende 
ganske jevn, men i svakeste laget. 
Grunnlagets annen serie viser derimot 
meget jevne resultater og tildels frem
ragende skytning. Th. Andresens 4 5-
serie er således tangering av Harald 
Natvig's norgesrekord for en enkelt 
sene. 

Etter at grunnlaget var skutt ferdig 
hadde følgende 5 skyttere kvalifisert 
seg til finalen. Denne rekkefølge gjaldt 
for øvrig premieringen: Th. Andresen 
37 + 45 - 82 p., Rolf Bergersen 41 
+ 39- 80 p., Hans Aasnæs 36 + 42 
- 78 p., Thv. Lund 37 + 38- 75 p. 
og Otto M. Olsen 35 + 38 - 73 p. 
Her ledet altså Th. Andresen med 2 p. 
på Rolf, med Aasnæs, Thv. Lund og 
Otto M. tett innpå. Det var således 
stor spenning foran finaleskytingen om 
hvem av disse - hver for seg meget 
habile NM-kandidater - som skulle 
greie å score de beste og avgjørende 
serier. Rolf Bergersens meget jevne og 
høye serier brakte ham imidlertid en 
sikker og velfortjent seier med 40 + 44 
p., som sammen med grunnlagsseriene 
ga sluttresultatet 164 p. , eller gjennom
snitt på 41 for samtlige serier. Men 
Hans Aasnæs' 3 8 + 44 p. og Otto M.'s 
41 + 41 p., Thv. Lund's 36 + 39 i 
denne knivskarpe konkurr:mse, er re
sultater som avtvinger den stØrste re
spekt. 

Sluttresultatene ble: 
l. og Norgesmester Rolf Bergersen, 

o.ø.s. 41 + 39 + 40 + 44- 164. 
2. Hans Aasnæs, O.S.S. 

36 + 42 + 38 + 44- 160 p. 
3. Otto M. Olsen, O.Ø.S. 

3 5 + 3 8 + 41 + 41 - l 5 5 p. 
3. Th. Andresen, O.S.S. 

3 7 + 4 5 + 3 7 + 3 6 - 15 5 p. 
5. Thv. Lund, O.Ø.S. 

37 + 38 + 36 + 39- 150 p. 

Hans Aasnæs norgesmester i dobbeltskudd. 
Den 2. juni fortsatte skytingen om 

norgesmesterskapet i dobbeltskudd. 
Skyteforholdene var denne dagen van
skelige og de oppnådde resultater må 
derfor sees på bakgrunn herav. Det 
vekslet på formiddagen stadig mellom 
skarp sol og skygge, til dels med gan
ske sterk vind, og man kan under slike 
forhold ikke regne med toppresultater. 

Skyteprogrammet var 2 serier dob
beltskudd som grunnlag, og de 5 beste 
gikk så til finalen og skjØt ytterligere 
l serie. 

Etter de to grunnlagsserier ledet 
Hans Aasnæs klart med 78 + 72 -
l 5O p. Deretter kom Rolf Bergersen 
med 70 + 68 - 138 p., B. Biihring 
Andersen med 67 + 66- 133 p., Th. 
Andresen 64 + 60 - 124 p. og Otto 
M. Olsen 64 + 59 - 123 p. Dette ble 
da også rekkefølgen for premieskytin
gen. 

I siste og avgjørende serie skjøt Hans 
Aasnæs 71 p., hvormed han altså sikret 
seg seieren og norgesmesterskapet med 
tilsammen 221 p. på de tre serier. Rolf 
Bergersen skjøt 77 p. i sin finaleserie, 
Biihring Andersen 74 p., Otto M. Olsen 
72 og Th. Andresen 55 p. 
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Sluttresultatene ble: 

l. og Norgesmester Hans Aasnæs, 
O.S.S. 78 + 72 + 71- 221 p. 

2. Rolf Bergersen, O.Ø.S. 
70-f-68+77-215p. 

3. B. Biihring Andersen, O.S.S. 
67 + 66 + 74 - 207 p. 

4. Otto M. Olsen, O.Ø.S. 
64 + 59 + 72 - 19 5 p. 

5. Th. Andresen, O.S.S. 
64 + 60 + 55 - 179 p. 

Hjortelaget til VM på det nærmeste uttatt. 
Uttagningskomiteen, som består av 

H. Angaard, Bj. Ohleng-Hee og O. 
Bonde Nielsen, har på grunnlag av 12 
serier enkeltskudd og l O serier dobbelt
skudd, foreløpig uttatt følgende skyt
tere som skal delta i årets VM i Stock
holm i begynnelsen av august. 

E11keltskudd: 

Rolf Bergersen, O.Ø.S. 
Th. Andresen, O.S.S 
Hans Aasnæs, O.S.S. 
Otto M. Olsen, O.Ø.S. 
Niels Moe, O.Ø.S. 

Dobbeltslw.dd: 

Rolf Bergersen, O.Ø.S. 
Hans Aasnæs, O.S.S. 
Thv. Lund, O .Ø.S. 
Otto M. Olsen, O.Ø.S. 
B. Biihring Andersen, O.S.S. 

471 p. 
433 p. 
430 p. 
429 p. 
418 p. 

781 p. 
717 p. 
686 p. 
684 p. 
668 p. 

Det skal uttas i alt 6 mann henholds
vis enkelt- og dobbeltskudd og det 
gjenstår således å utta 6. mann på begge 
hold. Denne uttagning foregår i disse 
dager, så laget vil da være klart for 
intens trening og forberedelser i den 
tiden som gjenstår til avreisen 31. juli 
eller l. august. 

Blant de som deltar i de videre ut
tagninger har vi Johan Bergersen i en
kelt- og dobbeltskudd, Thv. Lund og 
Rolf Aas i enkeltskudd og Niels Moe 
i dobbeltskudd. 

Verdensmesterskapet omfatter indivi
duelt 5O sprang enkeltskudd og 2 5 
sprang dobbeltskudd. Samtidig foregår 
VM i lagskytinger, merkeskytinger 
m. v. 

Rolf Bergersen til Helsingfors. 
I skrivende øyeblikk er vår Rolf 

Bergersen på vei til Helsingfors der 
han skal delta som hjorteskytter i det 
internasjonale stevne som kalles Finn
lands Festspel, i dagene 29. juli-3. aug. 

Hjortekonkurransen foregår 28. juni 
med 50 sprang enkeltskudd og 29. juni 
med 2 5 sprang dobbeltskudd. 

Vi venter med spenning på å få høre 
hvilke resultater vår eminente hjorte
skytter Rolf Bergersen kan greie å pre
stere ved denne anledning. Det blir sik
kert en meget interessant match nå for
an verdensmesterskapet i Stockholm. 

H.A. 

HUSK Å BETALE KONTINGENTEN 

Det sparer kassererne for senere arbeid med innkreving 
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• 
Terminliste, høstsesongen 194 z. 

Onsdag 8. oktober: Medlemsmøte. 
Søndag 12. oktober: Vennskaps

pokalen - trening orinteringsløp. 
Søndag 19. oktober: Trening orien

teringsløp med skytning. 
Søndag 26. oktober: Østreheimsløpet 

(åpent orienteringsløp med skytning) 
+ klubbmesterskap, lagpokal til beste 
5- og 3 -manns lag. 

Søndag 2. november: Trening. 
Søndag 9. november: Commandos

løp (lagkonkurranse med MiLorg.). 

liv 

Søndag 16. november: Trening. 
Onsdag 19. november: Medlemsmøte . 
Søndag 23. november: Feltskytning 

(pokaler for beste l 0- og 5 -manns lag). 
Søndag 30. november: Trening. 
Søndag l. desember: Høstmanøvren 

(åpent stevne i terrengskytning 
klubbmesterskap). 

Lørdag 13. desember: Julebord. 

N.B. Husk å ordne kontingenten før 
skytesesongen. Se dagspressens sport
spalter angående tid og sted for kon-
kurranser. Styret. 

VAPEN, AMMUN ISJON OG SPORTSARTIKLER 

MED REKVISITA FOR RIFLESKYTTERE OG 

JEGERE. 

Gjør De det beste kjøp hos 

WILLY RØGEBERG Bøssemaker 
VAPEN & SPORTSFORRETNING 
TORG GATA 34 OSLO- TELEFON 415393 
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Kjære Avisa/ 
Nå får jeg fortelle deg litt om åssen 

vi hadde det på siste møte den 5. juni. 
Vi skulle til Ljan og var innvitert til en 
veninde av fru Auraas. Været var til 
en forandring litt ruskete, det blåste 
og regnet litt, men tiltross herfor var 
det en stor skare på 3 2 som mØtte opp 
på Jernbanetovet kl. 6.30, så jeg skal 
hilse og si at «Østre-jentene» ikke er 
skvetne av seg, det skal mere enn dårlig 
vær til å skremme dem, vi fyldte ne
sten en hel buss. Vi ble mØtt på holde
plassen av fru Auraas og vi gikk i rad 
og rekke en 5 minnutters tid for å 
komme til alle tiders idylliske og kose
ligste hus, ja, jeg sier at hadde været 
vært strålende så hadde vi sikkert vært 
der enda, en flott utsikt over fjorden 
og et utall av herlige kose- og kaffe
plasser i den vakre haven, hvor det bug
net av alle sorter blomster, men altså, 
måtte vi tilbringe aftenen innadørs og 
det var jo så koselig der også. Møtet 
forløp som det pleier i hyggelig sam
vær, med velkomstsangen, dagsorden 
med saker og ting, især drøftet vi som
merturen den 15. juni og alt ble klap
pet og klart til denne dag, som er slitte 
husmødres landopphold for en dag og 
alle gledet seg til den. 

Vertinden i huset fikk blomster av 
oss og hun takket i muntre ord, bl. a. 
at det så ut som vi hadde tenkt å bli 

hos henne i 8 dager og dømme etter all 
den maten vi hadde brakt med oss. Det 
nytter ikke med slankekur for oss nei 
(forresten tror jeg gutta vore helst vil 
ha oss som vi er) . 

Når formannen var ferdig med de 
saklige ting på møtet, så var'a ikke for
mann lenger, da var'a som en av de an
dre sa'a og da sang a' Nikken på trik
ken m. m. og det bør helst ikke en for
mann gjøre. 

Tiden fløy avgårde og vertinnene 
sto i som aldri før, serverte kaffe og 
bød rundt kolossale fater med smørbrød, 
kaker etc., solgte lodder så det føyk, det 
var atter en ekstragevinst fra Nils Rø
geberg - en fin-fin sportskniv, (han 
har før gitt oss en sådan nemlig) og 
begge disse har fru Auraas vunnet (fåg
larne vet hva hun vil gjØre med alle 
disse kniva). Så var de slutt for vi 
måtte hjem med 10.30-bussen. 

Nå har vi sommerferie til september 
og jeg ønsker hele laget en riktig god 
sommer .. 

Takk og hilsen til N iels! Maja S. 

E. S. 

<<G jo» skal ha takk for bidraget sitt 

siste nr. av avisa, det spørs om ikke 

den satt, for det var så underlig tomt 

i «hjørnet» denne gang. Kom bare 
med mer «Gjo» . D.S. 

Til "Øvrigheta" i Østre. 
På egne og flere andres vegne vil jeg 

spørre om «Erterfestem> kan avholdes 
den 12. oktober istedenfor den 5. idet 
det denne dag er konfirmasjon mange 
steder, og at vi av den grunn ikke kan 
delta i den hyggeligste fest som er på 
Østre og som vi så gjerne ville være 
med på. 

Kjære dere som steller med dette! 
Tenk på dette og gi oss svar i «A vi

sa>> da, så skal vi se på en pen ting til 
dere. Med kollegial hilsen 

Maja. 

En meddelelse til medlemmene. 
Styret fik en henstilling fra flere 

medlemmer om å forandre mØtedag i 
klubben, idet det var så vanskelig å 
komme fra barna torsdagen, da denne 
dag jo er en treningsdag for Østre-kara 
både sommer og vinter, og man ble 
enig om å forandre møtedagen til den 
l ste tirsdag i måneden. 

Første mØtedag etter ferien blir altså: 
Tirsdag dm 2. september 1947 hos 

fru Elia Amundsen, Treschowsgate 
23, II. 

Nærmere bekjentgjørelse kommer se-
nere her i avisa. Styret. 

SKOTØYET 

medlemmenes rost 
Det er mange ting jeg som «Østre»

medlem har grunn til å være fornøyd 
med. Vår praktfulle bane, vårt klubb
hus, der i all sin rørende upraktiskhet 
gjør sitt til å skape stemning om vårt 
besøk på banen. (Lagets fane gjorde seg 
godt i 2. etasje.) Kameratskapet, avisa, 
Salicath's alltid smilende fjes osv., osv. 
Men det er en ting som er sørgelig for
sØmt og det er medlemmenes omsorg 
for nye unge skyttere, medlemmer eller 
ikke. Dog er det tegn som tyder på 
forandring her, henvisende til instruks 
for tjenstgjØrende mannskaper. Men la 
det ikke bli med det. Alle medlemmer 
må føle det som en plikt overfor skyt
tersaken å komme de unge i mØte. 

Vi er så lykkelige i «Østre» å ha 
mange fremragende skyttere, meget 
fremragende, men det må også tenkes 
på framtiden. Mangen naiv troskyldig 
unggutt har ved hjertelighet, ved et 
kameratslig slag på skulderen, blitt red
det for skyttersporten og blitt en 
fremragende utøver av sporten. 

Hvilken propaganda for skyttersa
ken .når en slik ungdommelig nybegyn
ner 1 kameratkretsen sier lett henslengt: 

KJØPES HOS 

E. HAGEN 
BOGSTADVN. 20 · OSLO 
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Jeg var en tur på «Østre>> i går, ny
delig bane, get, bare hyggelige gutter. 
(Med stigende stolthet.) Jeg hadde en 
liten prat med N. N., du vet han som 
var med i - tok en flott - premie. 
Det er gutt som kan skyte, get, og så 
fin til å gi tips. 

La omsorgen for de unge bli like 
selvfølgelig som alle skyttere er dus, 
som puss av børsa etter bruk. 

Gunnar l acobsen l and ar. 

Tillater meg i ærbødighet for den 
ærede redaksjonskomite å foreslå opp
rettelse av en spørrekasse. 

Ja, bare spør. Vi skal svare. 
Red. 

<<TØRR TRENING» 

Det er en torsdags-kveld, jeg er net
topp kommet fra «Østre» etter å ha 
hatt tjeneste på 300-meteren og ledet 
figurskytingen. Vi har aldri hatt så 
mange nye skyttere som i dag, og der
for har jeg vel heller aldri sett så mange 
feilaktige stillinger og så mange feil i 
mekanisme og hurtigladerteknikk. Det 
er mange Østre-karer som kan uttale 
seg med stØrre autoritet enn meg, men 
den som har kjeften og motet får gjøre 
det. 

Vi har noe vi kaller «tØrrtrening». 
Det er å trene hjemme på stuegulvet i 
fred og ro og finne fram til riktige stil
linger og teknikk. Kast ikke bort kost
bar tid på banen og ditto patroner ved 
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ikke å ha dette i orden. Ta ti-tolv nye 
eller godt pressede tomhylser og ta ku
lene og tinnlodd fast. Fyll magasin og 
hurtiglader og ta tiden. Tren så du får 
trell i handa etter hevarmen. Sørg for 
at mekanismen går lett. Smør rekyl
klakken og alle ledd som gir friksjon. 
Slip avtrekksklakken med oljebryne så 
avtrekket ikke <<griner». En feil som 
er almindelig under hurtigskyting e1· 
at mekanismen åpnes før hurtigladeren 
brukes. Etter siste skudd i kne skal 
først hurtigladeren brukes og så foretas 
ladegrep. 

Av andre feil som jeg ofte ser er at 
der ikke tas fullt tak om skjeftet med 
begge hender. Se på den engelske illu
strasjon som står i N.SKT. nr. 23 av 
18. juni. På denne illustrasjon er hånd
grepene riktige. Noen tØr ikke ta fullt 
tak om skjeftet med venstre hånd fordi 
de da får se fingertuppene i siktelinjen. 
Dette spiller ingen rolle. Noen legger 
høyre hånds tommel oppe på skjeftet
legg den over og klem til som bare det. 
Mange holder venstre hånd for langt 
tilbake, ofte helt inn til låskassen. Få 
den framover både i liggende og kne. 
Det må være logisk at man da kan 
holde bedre. Kjøp Herman Hagen's in
struksjonsbok «Skyting med rifle», der 
finnes alt sammen. 

Vi eldre skyttere har etter min me
ning plikt til å rette på en nybegynner 
nh vi ser han gjør feil. Jeg vet av er
faring at det er vanskelig å få vekk en 
innarbeidet uvane. Det finnes nok dem 
som ikke liker å bli rettet på, særlig 
kanskje når andre hører på, men det 
bryr ihvertfall ikke jeg meg noe om -
jeg gjØr det ikke for å kjekke meg, men 
for å få fram gode skyttere. Det er en 
like stor pine å se dårlig skyting som 
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røstre-notiser, 
For å få plass til alt stoffet må vi 

denne gang behandle de mere interne 
konkurransene under Notisene. 

Det første som skjedde etter at for
rige nummer gikk i trykken var at Hal
vor Kongsjorden hentet seg en .aksje i 
Tjerslands pokal, idet han vant siste re
presentantuttagning på 266. Haakon 
Aasnæs fikk 264, Odd Sannes og Johs. 
Grønli 262. 

Resultatet av representantuttagnin
gene ble at Halvor kom på toppen også 
her. Han har jo vist en glimrende form 
med Kragen i sommer den gode <<Nu
medølen>>. Hans samlede resultat ble 
808, mens rekkefølgen forøvrig ble 
denne: Haakon Aasnæs 796 (er blitt 
gammel- ser ikke lenger), Johs. Grønli 
7 87 (en gammel kjempe på ny i form), 
Willy Røgeberg 786, Odd Sannes 785, 
Thore Skredegaard 776, Mauritz 
Amundsen 767 og Johan Støkke 762. 

De første supleantene er Olaf Kongs
jorden 750, O. Hageløkken 749 og N. 
Svendsby 7 4 3. 

Da konkurransen om G. H. Kongs
jordens pokal gikk av stabelen hadde 
Sportsskytterforbundct kommandert 
hele eliten til 5 0-m.-banen. Deltagelsen 
ble derfor ikke av vanlig kaliber. Re-

det er en stor fornøyelse å se en skytter 
som behandler geværet riktig. 

Nå sier vel gutta at det er merkelig 
at Syver ikke er blitt en bedre skytter 
når han vet så godt hvordan det skal 
gjøres - ja se det er en hemmelighet 
som jeg ikke røber. Syver. 

sultatet ble at O. Hageløkken fikk en 
aksje i pokalen med 265 poeng. Han var 
8 poeng foran nestemann, men det må 
bemerkes at Grønli som altså noterte 
seg for 2 57 hadde en tier på feil skive. 
Asbj . Syvertsen fikk 255, Hatlebak 250, 
Olaf Kongsjorden og Trygve Gulbrand
sen 248 og Ole Solberg 246. 

Første avdeling av konkurransen om 
Mauritz Amundsens pokal gikk samti
dig med skytningen om G.H.s- nem
lig den 15. juni. Her leder Eilert Kjeld
stad med 144, mens Tor Hatlebak 
følger hakk i hel med 14 3. Videre no
terer vi at Alf Øderud har 140 og en
delig kommer fem mann på 13 8. Det 
er R. Ranfeldt, T. Olafsen, Jan Fin
stad, T. Krogsrud og Sigmund Krog
vold. Men det er to sjangser til. 

@ 

ØSTRE-POSTENS POKAL 
Som vi er kommet inn på i dagens 

lederartikkel har vi mottatt synlige be
viser på medlemmene~ begeistring over
for avisen. Blandt annet har vi mot
tatt en meget vakker pokal som redak
sjonskomiteen har fåt t anledning til å 
sette opp i konk\!rranse hvor inntekten 
skal gå til avisens drift. 

Dessverre kan vi ikke bringe sta
tuttene og tiden. for skytningen i dette 
nummer. Det er imidlertid meningen 
at skytningen skal arrangeres som en 
slags presskytning - og det skal bli 
rikelig anledning for samtlige klasser til 
å delta. 

Forhåpentlig vil da også alle slutte 
opp om denne kombinasjonskonkurran
sen. Man vinner en flott pokal - og 
stØtter et utmerket t iltak . Ikke sant? 

15 



BLOMSTERDRYSS 
Vi har forsøkt s~ lenge som mulig, 

men klarte allikevel ikke ~ motst~ fri
stelsen. Vi måtte servere leserne et par 
av de blomster som har drysset over 
oss etter at første nummer s~ dagens 
lys: 

Norsk. Skjdtertidwde skriver: 
«Østre-Posten» - lagsbladet for 

Oslo Østre Skytterlag er kommet med 
sitt første nummer under Per Jorsetts 
redaksjon. Bladet har fått et tiltalende 
format og utstyr og ~pningsnummeret 
bringer et interessant og avvekslende 
stoff. «Østre-Posten» er et tiltak som 
medlemmene sikkert vil sette stor pris 
på og som vil få sin fruktbringende be
tydning for laget. 

Ømulfs medlemsavis skriver: 

Østreheim, 27. april 1947: 

Oslo Østre Skytterlag har i dag ned
kommet med en avis. 

Pjo. (far). 

Ja slik lød notisen. 
Undertegnede (som har vist at Østre 

har vært «gravid») har fulgt spent med 
og utløsningen kom i dag 27. april 1947 
( 4 dager for tidlig, var ventet l. mai) 
og viste det seg ~ være ·et velskapt Blad 
med stor B. Trass i forvarsler og etter
veer? 

Ikke bare et blad, men en avis som 
jeg tror kommer til ~ bli et livskraftig 
organ, som fyller et lenge følt savn, og 
som til enhver tid vil holde sine lesere 
a jour med hva som skal foreg~ p~ 
skytterfronten, hvilken gren man enn 
velger, takket være redaktørens allvi-
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tenhet, årvåkenhet og aldri sviktende 
interesse. 

Som alle vet, stiller en seg alltid litt 
skeptisk overfor enhver ny framtoning, 
det er jo vanskelig ~ kunne uttale seg 
om et barns framtid bare på grunnlag 
av dets vakre bl~ øyne, men allikevel 
spår jeg «Østre-Posten» en lysende 
framtid. Det formelig strutter av sunn 
optimisme og pågangsmot og viser la
gets ånd utad, samtidig som det knytter 
de forskjellige avdelinger innen laget 
sammen. 

Medarbeiderne er førsteklasses og vil 
sikkert lette redaktørens arbeid med po
sitive bidrag til avisen. 

For øvrig er bladet nett og greit, det 
slekter meget p~ sin «onkel Ørnulfbla
det», som alltid foregår med et godt 
eksempel. 

Det skal bli interessant å følge med i 
oppveksten. 

Jeg gratulerer initiativtagerne og 
Østre med bladet. 

Krutt. 

OBS! 
Vi ber medlemmene være oppmerk

som på følgende: 
Svært mange har nokså lett for å irri

tere seg over de mange korporasjons
skyttere som opptar banen i treningsti
mene våre. Enkelte av disse skyttere 
har da også fått høre slengbemerknin
ger som ga et klart bilde av at de ikke 
var populære i alle kretser. Husk imid
lertid på at vårt lag på så uendelig 
mange måter nyter store fordeler av å 
ta vare på korperasjonsskytterne, at in
gen har r~d til ~ opptre udiplomatisk 
overfor disse. 

llllllllll lllllllll lllllllllllllllllllll lllllllllllllllll ll llllllllllll lllllllllllll llllll llll lllll lll llllllllllllllllll llllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll llllllllllllll llll llllllll llllll lllll 

Tjenesteliste for juli 1947. 
Søndag 13. juli : M. Melby, Reidar Nyhus, Reidar Andresen, Anker Ha

gen, Sverre Ødeg~rd, Johs. Mehlum, Einar Haugestøl. 
Søndag 20. « Carl Salicath, Fr. Mjønes, Sv. Weideborg, Gunnar Ber

ger, Håkon Nordtug, Th. Skudem, Per Fladmo. 
Søndag 27. « Joh. Støkke, C?dd Karlsen, Hugo H~vstu, Alf Årstad, 

Knut Grønh, Arne Sannum, Arne Gjærdingen. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll ll llll ll l llllll ll l llllll ll ll 

Rekruttering - - -
Forts. fra s. 3 

store guttas problemer. Ved selvsyn har 
rekruttene også sikkert fått inntrykk 
av at mine ord står til troende. 

At vi alle må g~ inn for å la de nye 
få følelsen av at de er velkommen er 
selvsagt en sak som man har tid til -
og som ikke må glemmes. Personlig har 
jeg forresten vanskelig for å tro at noen 
er blitt mottatt av Østrekara p~ en slik 
måte at de ikke har følt seg hjemme. 
Mitt eget talent er det f. eks. ingen 
som har klart ~ skape noen storskytter 
ut av, men jeg tror allikevel det skal 

1·e~ne meget vann i havet før jeg for
svmner fra Østre. På en annen side er 
det morsomt å konstatere at hvor om 
alting er så skapes det hvert ~r en god 
del rekrutter på Østre. Her kan man 
f. eks. henvise tvilerne til resultatlisten 
fra konkurransen om Mauer'ns pokal. 
Jeg .kan i denne forbindelse nevne for 
deltakerne at pokalgiveren var mere enn 
fornøyd da vi forela ham de oppnådde 
poengene. Og den gode Mauritz har 
ikke sm~ krav ~ stille til den unge skyt
ter. Skal vi så bli enige om at det er 
ganske bra tross alt - men at vi alle 
selvsagt skal g~ inn for å gjøre det enn~ 
bedre. PJO. 

SCHOU 
KARL JOHANSGT. 12 

TELEFON 42 2919 ·OSLO 

Miniatyrrifler - Hjorterifler 

Jaktrifler 7 - 8 og 9,3 mm. 

Jaktvåpen med utstyr 

Fiskesaker - Sportsartikler 
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TREDJE DEL AV TERMINLISTEN FOR 
19111 

NB! Skyttere som ønsker å delta i pokalskyt11inger skal være påmeldt 

innen klokken l O. 

Torsdag 3. juli: Landsskytterstevnet på Os v/ Bergen. Banen stengt. 

Søndag 6. « Landsskytterstevnet på Os v/ Bergen. Banen stengt. 

Søndag 13 o « Øvelsesskytning. 
Søndag 20. « Øvelsesskytning. 

Søndag 27 . << Øvelsesskytning. 

Søndag 3. aug.: Øvelsesskytning. 

Torsdag 7. « Øvelsesskytning. 

Søndag lO. « Øvelsesskytning. 
Torsdag 14. « Øvelsesskytning. 
Søndag 17. << «Senior-Pokalen>> og «G. Schou'sen Pokal». 

Torsdag 21. « Øvelsesskytning. . 
Søndag 24. « «Halvor Kongsjordens Vandreprerrue». 

Torsdag 28. « Øvelsesskytning. 
Søndag 31. « Oslo Skyttersamlags stevne på vår bane. 

Torsdag 4.sept.: Øvelsesskytning. 
l. og 2. klasse. Søndag 7. « Premieskytning for 

Torsdag 11. « Øvelsesskytning. 
Søndag 14. << Øvelsesskytning. . . • • 
Søndag 21. « Skytning om OrganisaSJOnsmedalJene pa var bane. 

Søndag 28. « Skyming om Hærens Skarpskyttermerke på Gressholmen. 

Søndag 5. okt.: Erterfesten, «Damenes Pokal», «Erter kongens V andre-
kjede». 

« Vennskapspokalen». Søndag 12. « Vennskapsma te hen, 
(Sesongen slutt.) 

NB! Skytning utenom de programmet anførte dager kan bare skje 

etter konferanse med styret. 

Instruksjonsskytning for unge men~ i alderen 15-21 år foregår hver 
søn- og helligdag så hngt som plassen nllater. 

Rett til forandring i programmet forbeholdes. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

18 

IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

INSTRUKS 
for tjenestegjørende mannskaper. 

På søn- og helligdager foregår skytningen fra klokka 10-1 og 2-4. 
Torsdager fra klokka 5-8. 

På hver øvelsesdag skal 7 mann utføre tjeneste, mannskapet skal bestå 
av: l styremedlem, l suppleant og 5 medlemmer. 

Tjenestegjørende styremedlem administrerer og bestemmer den innbyr
des tjeneste på banen, dog således at 2 mann bør være på l 00 meter, 2 mann 
på 300 meter og l mann på 600 meter og suppleanten bør være i ekspedi
sjonsboden. 

De tjenestegjørende mannskaper skal møte på banen minst lh time før 
skytningen begynner. 

De har å sørge for at tepper (underlag på standplassen) er utlagt, like
ledes skyteprotokoller. Videre skal mannskapene være behjelpelig med å få 
satt opp de fornødne skiver på alle hold således at skytningen kan begynne 
presis. 

Det skal sØrges for at det hersker ro og orden på standplassen og det 
må nøye påses at ingen skytter kommer fram for å skyte før vedkommende 
har løst sitt skytekort. 

Det må også kontrolleres at ingen skytter forlater standplassen før alle 
skudd er innfØrt i skyteprotokollen. 

For Øvrig henstilles det til de tjenestegjørende å påse at skyteregle
mentets forskrifter til enhver tid følges og at de opptrer høflig og vennlig, 
men bestemt. Spesielt må det overfor nye og yngre skyttere vises imøte
kommenhet og ytes god «service» således at de straks forstår at de er vel
kommen hos oss. 

Såfremt det på en eller annen måte skulle oppstå tvistigheter mellom 
tjenestegjørende mannskaper og skyttere, skal det tjenestegjørende styre
medlem straks tilkalles, og som har å avgjøre saken. 

Skyttere som opptrer ukorrelu eller i strid med skytereglementet kan 
utvises fra banen. 

Etter skytningens slutt skal det påses at skiver er tatt ned og satt på 
plass og tepper og underlag, som har vært benyttet på standplassen, skal 
bringes i hus. 

Oslo, i mai 1947. 

OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 

Styret. 
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Fru Inga Aura . .~.s 
J,.øllergaten 4 7 
O lo 

En ren og syrefri olje for geværet. 

Den forhindrer også rust, og e r 

ypperlig til allslags husbruk for

øvrig. Den lange .,tut" kommer 

til ove ralt. - Deres forhandle r 

fører den. 

THE ·TEXAS COMPANY 
(NORWAY) A·S 

Arbeiderne! Akt ielrykkeri, Oslo 

NR. 4 

Etter en utmerket start ledet 
2 av Ø-Ps redaktører lmge 
løpet om miDt·brodfatene på 
Ål. I iverm fikk de imid
lertid forkjili11g i dora, og 
rem/ta tet ble bare middels. 

Oversiktsbilde fra va1mbassenget i Os. 

AUGUST 1947 

Sk)•tterkongm Lars L. Ese. 

l. ÅRGANG 

Fritjof Mjo11es er fom#yd tross 

regnt·æret. Han prøver her å 
forklare Anker Hagen måten 

å skyte omganger på. A11ker 

ser ikke så helt overbe-vist 11t. 



Redaksjon: 

Ansvarshavende: Per Jorsett. 

Redaksjonskomite: 

Odd Karlsen - Carl Salicath. 

Avisens adresse er: Østreheim. 

«KLUBBLAGET» I V.M. 
Når dette leses vil allerede årets store 

skytterbegivenhet verdensmester
skapet - være i full sving på Stock
holms store skytterarenaer. Selvsagt er 
dette en konkurranse som vil bli fulgt 
med den største spenning rundt om
kring i hele landet. 

Østremedlemmene har vel stØrre 
grunn enn noen andre til å følge ver
densmesterskapet med et våkent blikk. 
På de aller fleste lag som går i ilden 
der borte vil Østregutta være repre
sentert - og spesielt blandt gevær
skytterne er det en sterk Østrestamme 
som kommer med. 

Det som i grunnen er poenget ved 
denne V.M.-leder er allikevel det nor
ske matchlaget som skal kjempe på 
Store Skuggan den 8. august. Uttag
ningene er nå kommet så langt at syv 
mann står igjen for å kjempe de siste 
avgjørende matcher om å få komme 
på 5 -mannslaget. 

Samtlige syv er Østregutter - og 
hvordan, nå enn uttagningskomiteens 
dom vil lyde, så stiller Norge opp i 
verdensmesterskapet med rent Østre
lag. 

Samtidig som altså reservene er fra 
samme lag. Forts. s. 5. 
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OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 
MED UNDERAVDELINGER 

H ovedfagets styre: 

Formann: Emil Hagen. 

Viseformann. M. Melby. 

Styremedlemmer: Carl Salicath, 

Johan Støkke, 

Erling Raftevold. 

Sekretær: N. Svendsby. 

Kasserer: Bj. Nxvestad. 

M.i~tialyrskyttemes styre: 

Formann: O. Foldvik. 

Nestformann: Willy Røgeberg. 

Sekretær: G. Thoresen. 

Kasserer: N. Bjørndalen. 

Styremedlem: N. Svendsby. 

Redaksjonsmedlem: Ove Gude. 

Skilagets styre: 

Formann: Andr. Mehlum. 

Viseformann: Reidar Andresen. 

Sekretær: Karl Lorck. 

Kasserer: Odd Karlsen. 

Styremedlem: Einar Aarstad. 

Redaksjonsmedlem: Gunnar Jandar. 

Sportsskyllemes styre: 

Formann: Halvard Angaard. 

Viseformann og sekretær: M. Mel by. 

Styremedlemmer: Johan Bergersen, 
Nicls Moe. 

Kasserer: Thv. Lund. 

Redaksjonsmedlem: Halvard Angaard. 

Dameklubbens styre: 

Formann: Marie Syvertsen. 

Viseformann: Elia Amundsen. 

Sekretær: \Vanda Skredegaard. 

Kasserer : Ingeborg Lund. 

Styremedlem Ruth Svendsby. 

Redaksjonsmedlem: Marie Syvertsen. 

c.J2edakiøcenv 

da9-bok 

Det er ikke så enkelt. 
I følge skyttertingets beslutninger 

er det høyst sannsynlig at Oslo får 
landsskytterstevnet for 1949. Om det 
blir Østre som da skal stå bak arran
gementet er det ennå for tidlig å si 
noe om. Vi har imidlertid gjort våre 
erfaringer i Os - og jeg tror det kan 
sies at man skulle kunne lage langt 
andre greier ut av et slikt stevne. Nå 
- det er farlig å skryte på forhånd, 
men årets stevne er i et hvert fall et 
grunnlag for mange betraktninger. 

Spesielt klikket det fullstendig med 
hensyn til oppslagstjenesten. Når skyt
terne ikke får vite hva konkurrentene 
skyter - eller hvordan de selv står 
på premielisten, da blir tålmodigheten 
satt på en prøve som man absolutt bør 
unngå. 

Likedan kunne ikke osingene dette 
med å spre kunngjøringer. Det lå en 
slags hemmelighetsatmosfære i luften 
der borte som ikke var særlig heldig. 
Ikke en gang premieutdelingens tid og 
sted ble kunngjort. Det å være presse
mann der borte kunne man Øyeblik
kelig oppgi hvis man ikke hadde opp
dagelsesbetjenter i familien. 

Dernest bør man være kresne i valg 

av skyteledere på standplassen. Når 
man setter opp ledere som plukker 
hylser mellom bena på en under hur
tigskytning, eller en annen som gjerne 
vil sitte på løpet til en skytter for å 
kontrollere dennes sidemann - da be
nytter man folk som ikke fyller sin 
oppgave. 

Man må alltid ha for øyet at de skyt
tere som går fram på standplassen har 
gått alvorlig enn for sin oppgave -
de har ofret tid og penger på det hele, 
og setter ikke pris på å få skytningen 
ødelagt av en militær befalingsmann 
som tror at det å lede en skytning er 
det samme som å kommandere menige 
soldater. 

Når vi allikevel er inne på dette 
med ivaretagelse av den aktive skyt
ters interesser, må vi også bringe et 
annet tema på bane. Våre kragskyt
tere må nå få tak over hodet. Det er 
vønskeligheter nok å kjempe med om 
man ikke skal lage en regnværsparodi 
ut av det hele. Vel er vår skytning 
forsvarsbetonet, men når man kjemper 
om sølv og laurbær, så bør vel selve 
konkurransemomentet spille den vik
tigste rollen. 

Tekniske vanskeligheter byr jo ikke 
denne saken på. Kan man lage stand
plasser, skanser og skivearrangement -
så har man også med letthet anledning 
til å lage et lite tak over skytterne. 

Det er nok mange slike små og store 
refleksjoner som man kunne gjøre et
ter årets landsskytterstevne. Vi har 
imidlertid bare anledning til å streife 
inn på endel av de viktigste momen
tene. 

Og - dette med å ivareta de aktives 
interesser er et meget viktig moment. 
La oss huske det. P JO. 
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Mihael Melby. 

Det er ikke vanskelig å finne Østre
profiler. Det som volder redaksjonen 
bryderi er nærmest å finne ut hvem 
skal være offeret. Imidlertid var det 
alle de gode kaffekoppene på Os som 
seiret denne gang. Vi har streifet ittn 
på temaet i våre Os-betraktninger, og 
vi gjentar det her. M!lnedens profil, 
vår alles Melby hadde som bekjent sin 
store misjon der borte. Som en india
nerhøvding satt han i teltåpningen 
med nykokt kaffekjele til enhver tid 
på døgnet - og med en bunJ!lØs niste
boks som sto til alles disposisjon. 

. N!l- Melby var ikke bare en popu
lær og velsett Osdeltager. Han har et 
langt rulleblad i Østre. Et rent og vel
skrevet sådant. Dette med kaffen 
er nok når alt kommer til alt et inn-
ledningspoeng. . 

Når Melby begynte i Østre er vi 
dessverre ikke helt på det rene med. 
Alt t yder på at han har vært der oppe 
bestandig. Vi minnes ikke under· noen 
omstendighet den skytedagen han 1nr 
vært savnet. 
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Da Hagen i 19 34 ble valgt til for
mann, kom samtidig Melby med som 
viseformann - og siden har man ikke 
foretatt forandringer p!l disse punkter. 
Det skulle da ogs!l bare mangle. 

Samtidig har det vært mangeårig 
deltagelse i hjortestyret - og som re
visor er det vel ikke det forbund eller 
den organisasjon innen vår skytterver
den som ikke har benyttet seg av Mel
bys p!llidelighet og arbeidsvilje. 

Samtidig har han jo vist sine used
vanlige dyktige evner som aktiv, og 
bare som et eneste moment minnes vi 
at han i Bodø i 1931 var nærmest In
gulv Barsta i kamp,en om Kongepo
kalen - og som hjorteskytter er han 
landskampmann m. m. 

Våre spalter er dessverre for små til 
å gå i detaljer på dette område, og for
øvrig vil hans prestasjoner være vel
kjente blandt medlemmene. 

Det er i grunnen vanskelig å avgjØre 
hvor Melby har ytet den største inn
sats. Standplassen og styrebordet kjem
per begge om ansienniteten. La spØrs
målet være ubesvart men la oss samti
dig konstatere at han begge steder h ar 
satt spor etter seg i en slik grad at han 
er blitt et navn som ruver i norsk 
skyttersport . 

Og når vi ved enkelte anledninger 
har lovprist Østre-ånden, så har Melby 
en meget stor andel i denne. Det er 
nettopp på grunn av at laget er i be
sittelse av slike typer at vi er kom
met så langt i Østre. 

Vi går ut fra at du fremdeles i man
ge, mange år vil fortsette ditt uegen
nyttige arbeid for laget, Melby - og 
forelØP.ig kan du anse deg som valgt til 
sjefkaffekoker i Trondheim neste år. 

PJO. 

Hunes herjer premiebordene. 

Mens de aller fleste var i Os tok 
Johan A. Hunes seg en tur til Åssi
den hvor han skjøt 40 skudd knestå
ende - og seiret p å 3 84 foran Erling 
Kongshaug som hadde 379. 

Nå ville selvsagt den gode Johan 
bevise at seiren ikke skyldtes at de store 
gutta var borte. Derfor tok han samt
lige V.M.-kandidater med seg til Rå
nåsfoss og skjØt liggende. Der fikk han 
3 96 - og dette holdt også til seier. 
Johs. Grønli ble toer med 3 9 5, mens 
Skredern hadde 394 og Willy 392. (Vi 
nevner da altså bare Østregutta). 

I A-klassen vant Anker Hagen for 
-- ja, hvilken gang har vi n å glemt. 
Resultatet til Anker var 391. Endelig 
nevner vi storsensasjonen som Odd 
Karlsen var mann for. Han lånte Pjos 
gevær - og debuterte på 5O m. med 
3 84. Det holdt til 2nen plass i klasse C. 

Sånn er det n!lr man innretter seg 

«I{LUBBLAGET» Forts. fra. 3. 2 

Det er et morsomt poeng- en hen
delse som forteller litt om vårt lags 
egentlige bredde. 

En skøyteskribent ble en o-ang be-
• ~ 

rØmt pa sin uttalelse om at det var tre 
nasjoner som behersket skøytehegemo
niet, nemlig Holland, Finnland og Ha
deland. I Sverige kjemper altså Sveits 
Finnland og Østre. Er det s!l noe rar~ 
når vi er stolte av laget vårt. 

her i verden. Låner gevær av redak
tØr'n -går hen og slår'n - og siden 
får han selvsagt fin-fin presse. 

I Fredrikstad vant Willy Røgeberg 
40 skudd stående på 372. Her nede 
.var det samlet flere Østregutter, men 
mgen liste er kommet derfra- og med 
d~n interesse som miniatyrskytterne 
VIser for klubborganet, m!l medlem
mene regne med at denne siden for 
framtiden vil bli benyttet til annonse
plass. 

Vi skal imidlertid bringe Østreresul
tatene etterhvert som de offisielle lister 
fra forbundet foreligger. 

Offisielle resultatlister 

fra Birkebeinerens stevne viser at: Hal
vor ble nr. l, Grønli nr. 2 qg Willy nr. 
3 i mesterklassen. Anker vant kl. A 
foran Ove Gude og Olaf Kongsjorden. 

fra Høvik ser vi at: Willy ble nr. 3, 
Skredern 4 og Halvor 5 i mesterklas
sen. Anker vant kl. A foran Gude. 
Salicath ble treer i B og Olaf Kongs
jorden nr. 5. Y. HesJa fikk 12te pre
mie i kl. D. 

Kjenner noen adressen til disse? 

Leiv Toftedal Olaf Bjørnerud, Hans 
Pettersen Harald Larsen, Ole J. An
dersen, Arvid Burud og Gudmund 
Flage. A visen er stoppet til disse da vi 
har feil adresse. 
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S. Helling, O. Aarnæs og N. Christiansen, 
klassevinnere ved vårt lerduestevne 29 juni. 

Det var nesten for godt vær under 
avviklingen av vårt åpne lerduestevne 
29. juni. Med ca. 33 skyggegrader i 
sol fra klar himmel, trenger bokstave
lig talt både skytter og gevær avkjøling 
etter en anstrengende serie. Men med 
stor tilslutning og strålende match
humør kunne imidlertid stevnet av
vikles på en meget vellykket måte. 

Der mØtte skyttere fra H amar, 
Drammen, Bærum og Oslo.- For A
klassen, som denne gang stor t sett be
stod av skyttere som skal delta i VM
skytningene i Stockholm, var det satt 
opp et skyteprogram på l 00 duer. For 
B-klassen 5O og for C-klassen 3 O duer. 

De oppnådde resultater må vel stort 
sett betegnes som gode skjønt A-klas
singene muligens hadde håpet på treff
procent noe nærmere de 100. 

Rekkefølgen klassevis ble som følger: 

Klasse A. l 00 duer: 
l. Svein Helling, Dram. Sp. 93 treff 

2. Hans Aasnæs, Jaktsk.kl. 92 « 

3. Holmsen, O.S.S. 90 « 

4. Niels Moe, O. Ø . S. 89 « 
5. Th. Gaarder, Skeetkl. 88 « 
6. Egil With, J aktsk.kl 86 « 

Klasse B. 5O duer: 
1. Otto Aarnæs, Skeetkl. 46 « 
2. H. Helgeland, Dram. Sp. 45 « 
3. G. Larsen, Bærum J. & F. 44 « 
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4. W. Falch, Bærum J. & F. 42 treff 
5. G. Haldorsen, do. 3 8 « 
6. B. Moe, Bærum J. & F. 36 « 
7. Thv. Lund, O. Ø. S. 35 « 

Klasse C. 3 O dner: 
l. N. Christiansen, O.Ø.S. 29 « 
2. S. Andersen, Bærum J&F 2 5 « 
3. Nils Lie, O . Ø. S. 24 « 
3. R. Topås, Bærrm J&F 24 « 
5. Knut Svendsen, B. J&F 24 « 
5. Arne Sørum. O. Ø. S. 23 « 
5. Halva1:d Angaard, O .Ø.S. 23 « 
8. H. Langbråten, B. J&F 22 « 
9. Ivar L. Berg, O . Ø. S. 20 << 

9. R. Rørvik, B. J & F 20 « 
11. Fr. Birkheim, B. J & F 19 « 
11. O. Sørum, O. Ø. S. 19 « 
11. I. Topås, Bærum J&F 19 « 
14. A. Granberg, Hamar 18 « 
14. Ivar Lynne, O. Ø. S. 18 « 
16. A. Fjeldstad, B. J&F 15 « 

Hjortelaget til V.M. uttatt. 
De uttatte hjorteskyttere er føl

gende : 

E11kel !skudd: 
Rolf Bergersen, O. Ø . S. 
Th. Andresen O. S . . S. 
Hans Aasnæs, O . S. S. 
Otto M. Olsen, O. Ø. S. 
Niels Moe, O. Ø. S. 
Thv. Lund O. Ø. S. 

Dobbeltskudd: 
Rolf Bergersen, O. Ø. S. 
Hans Aasnæs, O. S. S. 
Thv. Lund, O . Ø. S. 
Otto M. Olsen, O. Ø. S. 
B. Biihring Andersen, O. S. S. 
Th. Andresen, O. S. S. 

Det skal bli interessant å følge 
resultatene i Stockholm. Her mØtes 
skyttere fra så å si alle verdens kanter, 
og å dømme etter de skyteresultater 
som er publisert fra andre lands tre
ningsleirer, kommer det sikkerlig til å 
bli kniving om mesterskapene. Signa
turen følger også med laget bortover. 

F estspelintervju med 
Rolf Bergersen. 

H . A. 

Vi treffer en smilende og lykkelig 
Finnlandsfarer på Østreheim. Det er 
«hjortedreperen» Rolf Bergersen som 
nettopp er vendt hjem fra Finska Fest
spelen - og vi lar naturligvis ikke 
sjangsen gå fra oss. Vi plaserer den be
rØmte klubbkamerat i gresset- og går 
løs på ham med stor vitebegjærlighet. 

Først må vi få alle detaljer om dine 
skytninger der borte, innleder vi. Ja, 
det ble altså innledet med enkeltskudd 
hvor jeg f ikk seriene 34-37-45-37 
-39 og samlet sum 201. I dubleen åp
net jeg med 76 (et 0-2-sprang bl. a.), 
forsatte med 8 O og avsluttet med 41 
slik at summen her ble 197. 

Vi kan da meddele leserne at dette 
holdt ti l to førsteplasser henholdsvis 
11 og 9 poeng foran nestemann! 

Hva var ditt inntrykk av de finske 
hjorteskytterne? 

De var utrolig jevne, men trening 
manglet. Av denne grunn fikk de svært 
mange bommer. Men vær sikker- de 
kommer langt hårdere igjen i Stock
holm. Laget kommer der antagelig til 
å bestå av Liuttula Rautavara, Reinik
ka, Outa, Maki og Thatinen. (Rolf 
fortalte at Reinikka er identisk med 
høydehopperen av samme navn. Men 
vi har jo stavspringere vi - så vi skal 
nok hoppe høyere.) 

Alle sammen var usedvanlig kjekke 
konkurrenter som gjorde alt som sto i 
deres makt for at jeg skulle trives. 

Hvordan lå det an med hjortevåpen? 
Finnene ligger vel nesten foran alle 

nasjoner på dette område. Rautavara og 
Reinikka lader foran med venstre hånd 
i doubleen. Forøvrig skyter de fleste 
med maken til mitt gevær, men i for
bedret utgave. 

Og du ble vel mottatt der borte? 
Jeg hadde det rett og slett som en 

prins. De sto på hodet for å gjøre alt 
på beste måte. Jeg var ute til alle døg
nets tider, ble innvitert med over alt 
- og hele turen ble selvfølgelig en 
eneste stor oplevelse. Jeg fikk se de 
to fotballandskampene som Norge spil
te, men forøvrig .var det skytterne jeg 
var sammen med. Jeg f ikk en mengde 
venner for livet - og spesielt skylder 
jeg Liuttula og hans familie en stor 
takk for den str ålende mottagelse jeg 
fikk.-

Ja - vi på vår side synes det var 
hyggelig at Rolf f ikk den morsomme 
turen - og han representerte jo laget 
og landet på en usedvanlig verdig må
te. Det er ikke hver dag at nordmenn 
reiser utenlands og yter en slik innsats 
at konkurrentene blir statister. 

P]O. 
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Slik skal det være ! 
Et foreningsstyre skal være sammen

satt slik at det arbeider harmonisk, 
hvilket vil si, at alle mann fra for
mannen og nedover til suppleanter 
kjenner sine plikter og sitt ansvar. In
gen friksjoner vil da oppstå og admi
nistrasjonen vil gå som en lek. Med
lemmer av en sådan forening vil se opp 
til et slikt styre og den nevnte harmoni 
vil også bli deres. Ja, man vil således 
føle seg hjemme i klubben og man vil 
aldri si nei, når en blir bedt om assi
stanse. 

Et slikt styre kan «Skilaget» glede 
seg over. å ha. Vår formann, Andreas, 
er for oss uerstattelig. Han er man
nen, som vet å samle gutta og å holde 
dem interessert, ti han er aldri tom for 
ideer. Han kjenner sine karer og vet 
hvordan hver enkelt skal behandles. 
Han er mannen på den rette plass og 
det samme kan sies om alle de andre 

ØSTRE KARER! 

han har med seg i ledelsen. de arbeider 
som om de skulle være ett. 

Man vil muligens kunne si, at dette 
må være for mange blomster på en 
gang, men det er det ikke, og disse 
menn tar heller ingen skade av dem. 

Som en der har vært borte i litt ad
ministrasjon og deltatt en del i den 
aktive sport, må man få lov til å nevne 
litt om de forskjellige arrangements. 
Først bør nevnes den presisjon med 
hvilken alle ting gjennomføres på. 
Svært ofte er man i andre foreninger 
vidne til at styret ikke er på pletten 
til avtalt tid, når det gjelder klubb
konkurranser. I skilaget møter styret 
som regel først opp og mottar med
lemmene med et venlig ord eller en 
morsom spøk. Skal vi starte utenbys, 
står bilene parat på mØtestedet og 
skyssen har hittil v"ært gratis. Når vi 
kommer fram, er vi som regel en "stor 
familie og Andreas får tid til alt, ikke 
bare å overvåke avviklingen av kon-

Den engelske illustrasjon av håndgrep som SYV.ER 
viser til i sin artikkel i Østre-posten nr. 3 er hentet fra 
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SKUDDBOK FOR SKYTTERE 
Boka fåes kjøpt i kafeen for kr 3.50. Tillegg 25 øre 
for .Skytestillingene i Det frivillige Skyttervesen." 

kurransen, men også å sørge for alles 
ve og vel. Ja, slik skal det være. 

På denne spalteplass har man lest en 
oppfordring fra vår sportsoppmann 
om å slutte bedre opp om vår kjære 
orienteringssport med skytning. Den
ne oppfordring vil nok alle aktive stØt
te. Kan man tenke seg en herligere 
sport, som holder deg ute i vår vakre 
natur og herder din kropp og styrker 
din vilje. Enkelte, som bare dyrker 
den siste del av denne konkurranse, vil 
kanskje ikke forstå, at man f år sett 
seg om når man skal løpe slik for li
vet. Saken er nemlig den, mine her
rer skyttere, at man er nØtt til å bru
ke sine Øyer og sanser, når man orien
terer. Under selve konkurransen kon
sentrerer man seg selvfølgelig kun om 
de forskjellige mål man skal passere. 
Under trening derimot nyter man mere 
av omgivelsene og tar seg en pust ved 
en herlig utsikt, det være over en bøl
gende skog eller herlig tjern, hvori 
skogen og himlen speiler seg mellom 
vannliljer og ditto blade. Skogens dy
reliv må man heller ikke glemme. Hvor 
herlig er ikke synet av rådyr eller år
fugl som blir skremt fram fra sitt 
skjulested under f. eks. en tettbevokset 
gran. På denne tiden, når ungene en
nå er små, blir de dessverre uroet av et 
slikt plutselig besøk. Men en oriente
rer dreper just ikke, og hvis han må 
samme vei tilbake, sørger han nok for 
at århøna med sine unger ikke blir for
styrret påny. Av den nevnte artikkel 
av vår oppmann fikk man kanskje det 
inntrykk, at deltagelsen var svært tynn 
i våre klubbløp, men det er den ikke. 
Det er alltid den gamle solide stamme, 
som møter opp og vår unge garde er 
vanligvis også skikkelig representert. 

røst re-notiser, 
MAUER'N BLE BEST PÅ 

GRESSHOLMEN 

Fra Oslo Skytterlags stevne på 
Gressholmen skulle vi selvsagt ha 
brakt et innholdsrikt referat. 

På grunn av omstendigheter som vi 
senere skal komme nærmere inn på -
har vi i dag kort og godt å meddele at 
Mauritz Amundsen vant l. mesterskap 
med 87 i grunnlaget og 92 i omgan
gen. Hans nærmeste konkurrent var 
l steklassingen E. Haagensen, Sylling. 

ØSTRE-POSTENS POKAL 
Konkurransen om ovennevnte pokal 

vil bli igangsatt snarest mulig. Statut
tene skal bli oppslått på banen i nær 
framtid. 

Vi anmoder medlemmene om å gå 
inn for denne skytning med alle midler 
og av all kraft. · 

ØSTRE-POSTEN TIL STOCKHOLM 
Den 31. juli reiste redaktØren til 

Stockholm, for først og fremst å refe
rere VM for Østre-Posten. Hans re
portasje bringes i septembernummeret. 

Man kan ikke vente, at alle våre nye 
medlemmer fra frigjØringsdagene å 
regne skal mØte fram hver gang. En 
kan vel kanskje også si at interessen 
fikk en aldri så liten knekk dengang vi 
sluttet med våre organiserte trenings
turer en gang i uken i sommerhalvåret 
fra Østrcheim. Nok av det, gi deg 
skogen i voll og du vil aldri angre det. 

Othar. 

9 



EN APPELL TIL DAMENE 

I anledning avvikling av årets sam
lagsstevne på vår bane det skal gå av 
stabelen søndag 31. august, appellerer 
vi til våre damer. - Den dagen tren
ger laget assistanse av så mange 
som mulig, vi trenger hjelp til skriver
jobber, til kontorarbeider og litt <<Ser
vice» (det har for engangs skyld ikke 
noe med mat å gjøre). De av damene 
som kan avse tid til tjeneste den dagen 
må melde seg til fru Svendsby eller fru 
Salicath i god tid før stevnet så inn
struks kan bli utferdiget. 

ER TERFESTEN 

Det er ennå ikke endelig fattet noen 
beslutning om forandring av datoen 
for Erterfesten. Vi kan imidlertid gå 
ut fra at henstillingen som var inntatt 
i foregående nummer vil bli fulgt -
og nærmere meddelelse vil da bli inn
tatt i neste nummer. 

PÅ LUFTETUR ME'N OLAF 

Det var søndag den 15. juni vi slit
ne husmødre skulle ha en hel fridag 
for oss selv - og målet var Pauls
rud gård på Reinsvoll. Vi mØtte på 
Ankertoget kl. 8 om morgenen og til 
vår store glede så vi flere prominente 
personer, deriblant selveste redak
tØr'n som hadde mØtt opp for å se oss 
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vel avgårde - hjertelig takk for det. 
Apropos Olaf - det var sjaffør'n vår 
det, han som loset oss jevnt og sikkert 
fram og tilbake, riktignok gikk'n varm 
et par ganger, om det skydtes den store 
stigning eller den dyrebare last kan 
jeg ikke si men det ble vel en halv 
times forsinkelse. Han måtte nemlig 
bli helt kald før vi kunne starte igjen. 
Ved Jaren hadde vi en koselig rast hvor 
matpakker og termosser kom fram og 
fotograf Hårby - alias vår alles Petra 
sveivet flittig på apparatet og evig
gjorde flere morsomme situasjoner (vi 
gleder oss til å se oss selv som Holly
wood-stjerner) . Filmen fra hele turen 
har vi tenkt å ha premiere på i oktober 
på Ertefesten. Det var merkelig at ta
ket på bilen holdt synes jeg - og at'n 
Olaf hadde trommehinner igjen, for vi 
sang sikkert l 00 sanger på oppturen. 
Men vi spurte om vi generte sjafføren, 
men det gjorde vi ikke sa'n - tverti
mot han hadde aldri hatt det så morro, 
det var til og med morror~ enn på 
Chat Noir, sa'n og da så. 

Kl. l var vi oppe og vi fikk en her
lig kaffeskvett og styrke oss på etter 
den lange reisen. Herr Aarstad var nå 
også kommet med sitt følge i privat
bil, han var også fi lmfotograf. Vi 
oppsalverte gårdens trivsel etc. og fant 
at det var et deilig sted. Det lå vak
kert til med flott utsikt over Eina
vannet. Så kom middagen - og boy 
oh boy. Laks med agurksalat og orntli 
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i FEM DØGN UNDER VANN 
ELLER VI SKYTER OM SVØMMEKNAPPEN 

Da nedskriveren av disse linjer med 
store anstrengelser krøp opp i øverste 
køye på Bergenstoget mandag kveld 
den 3 O. juni viste termometeret omtrent 
kokepunktet. Jeg ynket meg på grunn 
av varmen. Det er forresten siste gang 
jeg ynker meg av denne grunn. Måtte 
regn og kulde aldri krysse min vei. -

Vi har altså vært i Os på landsskyt
terstevne. Måtte heller aldri skjebnen 
sende meg til Vestlandet. De fleste av 
denne avis' lesere har sikkert fått hjem 
igjen en eller annen bekjent som har . 

me1ensmøt· (mye - deretter kalve
stek og salat med rømme over. Vi så 
nesten ikke salaten for bare rømme, og 
vi var tause tenk - vi spiste, vi åt er 
bedre - og så kom isen med ekte ·kran
sekake til - alle tiders. Nå var taus
heten over og vi sang, talte og skrålte. 
Aarstad talte for klubben vår i muntre 
ord, og stemningen var på topp. Etter 
en god pause fikk vi kaffe og en masse 
kaker. 

· I bilen nedover var det også ganske 
livlig. Maja holdt dampen oppe og In
ga frydet seg som et barn bare hun så 
toget. Mil på mil forsvant og sandelig 
var det en som jespet, det måtte ikke 
skje og så var'a Maja «Gamla på Nøt
teberg» og da var det ingen flere som 
jespa mere, og endelig var vi i byen 
ved l O-tiden. Jeg tror nok jeg tØr si 
at vi ikke nettopp følte oss utvilte et
ter denne fridagen, det var kanskje 
en litt for lang tur allikevel, men den 
var vellykket. MAS. 

berettet de grøvste detaljer omkring 
stevnet der borte. Det skulle derfor 
ikke være noen grunn til å behandle 
temaet nærmere. Det var vått - la 
oss konstatere det, og deretter setter vi 
punktum. 

Men det var morsomt også, takket 
være representantene for det beste 
Østrehumør. Det humøret kan nemlig 
ikke en gang Vestlandet ta knekken på. 
Det holdt nok hårdt da 13 Østrekarer 
fylte standplassen på 600 m. kl. 9 om 
kvelden - og skivene så vidt kunne 
skimtes i disen. 

Det var svært så mange Østrekarer 
på en gang, da, sa skytelederen. Ja, det 
har vært loddtrekning, her skjønner De, 
svarte Aasnæs. 

Da Grønli tok et overblikk over na
turen kl. l om natten stakk han ho
det forundret inn i teltet og stilte gut
ta følgende spørsmål: Hvorfor skyter 
dem ikke på 600 nå da. Det er mye ly
sere nå enn da vi var der. (Nå må ikke 
fru Grønli sende redaksjonen spørsmål 
om hva Johs. var ute etter kl. l om 
natten.) 

Det skjedde mere i Os. Vi hadde 
felthurtigskytning hvor målene var på 
det nærmeste usynlig. Anker Hagen var 
mannen for replikk nr. l på denne 
standplassen da han etter l minutts 
skytning snur seg og spØr skytekom
mandøren: «Går klokka di ennå». Da 
svarer var bekreftende åpnet Anker en 
ny 5O-pakning og braket videre løs. 

En av denne publikasjons redaksjons
medlemmer - nærmere betegnet Odd 
Karlsen - er ennå ikke ferdig med Stu-
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per'n men han leder med l dØgn p:l. 
Gunnar Haarstad. Det er mulig at dis
se to skal fortsette ved Jonsvannet i 
Trondheim neste år. 

Johs. Grønli som jo i en årrekke har 
vært berømt utenfor dette lands gren
ser for sin skytning og sine replikker 
ble også mannen for en av Os-stev
nets store uttalelser da han spurte M:~u
er'n om han ikke skulle være med å 
skyte om svømmeknappen. 

Samme Grønli er forresten en meget 
medlidende mann. Da undertegnede 
holdt på å lide heltedøden på grunn av 
en cocktail bestående av melk og kon
jakk - kom den gode Johs. med føl
gende trØstens ord: Det var vel best 
du fikk rusle. 

Den påfølgende dag serverte imidler-

tid stevnets restaurant en utsØkt !akse
middag som bidro til at de små husene 
med hjerte i døra ble usedvanlig sterkt 
besøkt døgnet rundt. 

Da vi en dag fikk servert lapskaus 
falt følgende bemerkning fra en av 
skytterne: Her er døm smarte gett. 
Først slakter døm besta og lager lap
skaus - og siden bruker døm stal
len til restaurant. 

Ja- slik var stemningen- til tross 
for at myra vi bodde på ble bløtere og 
bløtere. Spesielt tror jeg at de fire 
Østreteltene var åstedet for toppen av 
hygge og kameratskap. Det var med 
stolthet vi noterte at en mengde skyt
tere fra andre lag slo seg ned i vår krets 
- og i høy grad misundte oss den to
nen som var rådende i vår krets. Fir-
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Tjenesteliste for august 1947. 
Søndag 3. aug.: 

Torsdag 7. « 

Søndag 10. « 

Torsdag 14. « 

Søndag 17. « 
Torsdag 21. << 

Søndag 24. « 
Torsdag 28. « 

Søndag 3 l. « 

Erl. Raftevold, Gunnar E. Jacobsen, Andr. Mehlum, 
Einar Årstad, M. Ravneberg, Johs. Formo, Asbj. 
Syvertsen. 

N . Svendsby, Sigm. Krogvold, Tr. Gulbrandsen, Bj. 
Nævestad, Olav Graver, Jan Finstad, Thorstein 

Olafsen. 
M. Melby, Reidar Nyhus, Reidar Andresen, Anker Ha

gen, Sverre Ødegård, Johs. Mehlum, Einar Haugestøl. 
Carl Salicath, Fr. Mjønes, Sv. Weideborg, Gunnar Ber

ger, H åkon Nordtug, Th. Skudem, Per Fladmo. 
Alle uttatte mannskaper har tjeneste. 
Joh. Støkke, Odd Karlsen, Hugo H åvstu, Alf Årstad, 

Knut Grønli, Arne Sannum, Arne Gjærdingen. 
Alle uttatte mannskaper har tjeneste. 
Erl. Raftevold, Gunnar E. Jacobsen, Andr. Mehlum, 

Einar Årstad, M. Ravneberg, Johs. Formo, Asbj. 
Syvertsen. 

Samlagsstevne, mannskaper vil få beskjed. 
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k løveret Grønli, }\arlsen, Krogvold og 
Mjønes hadde f. eks. et telt som var 
flittig besøkt. Her var det plass til ca. 
20 mann når det regnet som værst men 
det var allikevel ofte at det ikke var 
plass til teltets virkelige leieboere. 

l samme forbindelse skal Melby ha 
honnØr for sin opptreden som pappa. 
l hans telt var det alltid kaffe og smør
brød å få for alle. 

Og helt til toget nærmet seg Østba
nen på hjemturen var det godbiter igjen 
fra fru Melbys medsendte nistepakker. 

Lagets sentrale midtpunkt - for
mannen - har ære av sin tropp. Vel 
fikk vi ikke brorparten av gavepre
miene. Men vi hadde en tur som vi sent 
vil glemme- enten vi skjØt godt eller 
dårlig. Kanskje hadde han som noterte 
seg for en treer og ni bommer i grunn
laget, like stort utbytte av turen som 
de som fikk over 90. For den første 
trØstet seg med at han hadde skutt 
mange skudd på sidemannens skive, men 
allikevel fikk denne flere bommer enn 
meg, sa 3 B. 

Takk for turen gutter - vi møtes 
ved Jonsvannet. PJO. 

@ 
SPØRSMÅL: 

Hvor for kald es ikke hovedlaget for 
faderlaget i stedetfor moderlaget? Er 
det en undervurdering av fedrene? 

D e1t 1111i11e. 

SVAR: 
Redaksjonen er litt i tvil om oven

nevnte spØrsmål er alvorlig ment, eller 
om det skal være en vits. Men -
hvorom allting er - grunnen er anta
gelig en gestus over damene, da disse 
kaller sin Øverste tillitsmann for for-
mann. Red. 

: li :Ill·: 

,'~~ 

MEN 
DE KAN STOLE 

PA 
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Kongepokalen lurte i vannskorpa 
Det sportslige i Os. 

I en annen artikkel har vi i dag ser
vert en rekke såkaldte muntre betrakt
ninger fra Os. Det sportslige hører og
så med, selv om denne side av saken 
ikke er så særlig humoristisk. 

Det var vått som bekjent - og det 
ble skutt tildels i litt for mørkt vær. 
Østregutta kunne lett ha fått store 
fulltreffere, men vi må tross alt være 
fornøyd med det som skjedde. Willy 
noterte seg for 9 3 i grunnlaget og ble 
toer etter Lars Ese. Dermed var han 
nok favoritten foran omgangene, men 
en uforståelig førsteomgang på 61 øde
la alt. Odd Sannes hadde 91 i grunn
laget, men 7 6 i l. omgang bidro også 
til at Østre mistet enhver sjanse til 
Kongepokalen. Odd fikk imidlertid 
medalje og ble beste Osloskytter i me
sterskapet. Mauer'n manglet 2 poeng 
på stjernen og N. Svendsby fikk en 
regnskur i siste omgang som ødelag hans 
sjangser til Normapokalen. 

I klasseskytningene fikk Halvor 
Kongsjorden beste gavepremie i 3-skud
den med 29 poeng. Asbjørn Syvertsen 
ble toer på figurskiven med 83. 

På grunnlaget fikk altså Willy og 
Odd gavepremier, mens Mauern vant 
kl. 4 i bunkerskytningen. Han sto også 
best i 5 -skudd på 400 m. I samlags
skytningen stilte Halvor opp og fikk 
88, Aasnæs 83, Willy 82, mens Oslos 
4. representant var Sverre Glomnes 
med 80. Dette ble tilsammen 3 poeng 
for lite slik at Drammen vant. 

For historiens skyld noterer vi også 
at Lars L. Ese, Balestrand vant me
sterskapet med 270 poeng foran Harald 
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Skjelland Andebu som var l poeng et
ter. Forøvrig skal vi komme nærmere 
tilbake med fullstendige Østre-lister så 
snart den offisielle premieliste forelig
ger. 

DUGLEIKSMERKET 

Resultater av <<Dugleiken» 21. og22. 
juni på vår bane ble at 13 mann klarte 
fordringen til sølvmerket. Disse var: 
Sigm. Krogvold 190, Ola Hageløkken 
210, G. H. Kongsjorden 192, M. Mel
bye 183 (aldertillegg) C. Salicaath 209, 
Anker Hagen 195, Joh. Støkke 214, 
Harald H anto 196, Trygve Gulbrand
sen 202, Knut Øverlid 194, Ole Sol
berg 19 5, O ve Gude 21 O, Oscar Øde
by 182 ( alderst). 

3 6 mann k larte fordringen for bron
se: H åkon Nordtug 170, Oskar Bang 
184, Sigurd Aarberg 18 3, Per Finnland 
173, Fr. Mjønes 183 Alf Øderud 170, 
Harbo Tollefsen 168, Torstein Olaf
sen 154, Johs. Formo 184 Leiv Flatebø 
17 3, Arne G jærdingen 15 8, Ansgar 
N ilsen l 57, Kåre Berger 15 7, Thoralf 
Lermark 182, Andreas Mehlum 176, 
Eilert Kjelstad 180, Jan Finstad 166, 
Thorleif Krogsrud 151, Alf Hanestad 
177, Bjørner Hageløkken 162, Henry 
Orby 151, Bjarne Nævestad 166, Frank 
Draang 154, Per Jorset 179, Kristian 
Englund 180, Conrad Stensby 184, 
Fredrik Qvale 168, Alf Aarstad 178, 
Otto Stensby 184, Arne Sannum 160, 
Peder Sæhl 161, N . Kongsjorden 159, 
Gotfred Leganger-Krogstad 152, A . N . 
Haukedal 163, Torstein Karlstntp 161 
og Gunnar Bratberg 15 8. 

Thor Hatlebak klarte 219 i Asker, og 
var den eneste i Østre som f ikk gull. 

Medlemmer2es rost 
ØSTRE-ÅND 

Jeg skal - herr redaktør - ikke 
innlate meg på noen nærmere analyse
ring av den nå så kjente og lovpriste 
Østre-ånd. Den taler forsåvidt for seg 
selv. Det samme fenomen finnes gan
ske sikkert i andre skytterlag, ikke 
minst i Oslo. Enhver som har deltatt 
i skyttervesenets virksomhet gjennom 
et l~ngre tidsrom, vil ha lagt merke til 
at denne lagsånd ved forskjellige høve 
har gitt seg utslag som ikke alltid har 
vært smigrende. 

I Østre har vi meget vi har grunn 
til å være stolte over - meget stolte 
- det er så, og det skal innrømmes -
til en viss grad ihvertfall - at det er 
litt av en kunst å bære denne stolthet 
slik at der ikke gir seg stØtende utslag. 
Det som i denne forbindelse har lettest 
for å komme fram, er banen vår. At 
den er vår er aldeles riktig, men den 
er og skal være noe mere, nemlig alle 
skytteres bane. Det må bli alle Østre
guttas største glede å ta imot og gi en
hver som Ønsker å skyte, anledning der
til, hva enten han er medlem av vårt 
lag eller ei, Dette vil være noe av det 
beste utslag av vår lagsånd og det er 
f lere ting som tyder på at denne -
skal vi kalle den mentalitet - er til
stede og befinner seg i rivende utvik
ling. Det nåværende styre viser her 
etter min mening den riktige vei, og 
jeg benytter denne anledning til å hen
lede de respek t ive medlemn1ers opp
merksomhet på det uhyre arbeid vårt 
styre nå har nedlagt og fremdeles yter 
i skytterlagets interesse. Det er i år 

40 år siden jeg - uverdige underteg
nede - kom inn i Østre, og jeg føler 
meg forvisset om at jeg ikke stØter 
hverken hengangne eller nåværende 
tidligere styremedlemmer på mansjet
tene om jeg påstår at aldri har noe stvre 
i Østre ytet tilnærmelsesvis så meget 
uegennyttig arbeid, som det nåværende 
styre. Jeg tillater meg i ærbødighet å 
be medlemmene være oppmerksom på 
dette, og hver gang når dertil er anled
ning- rekke styret en hjelpende hånd. 
Dette å tre hjelpende til er vel forre
sten noe av det beste utslag av lags
ånd - la oss huske det, og la oss i 
handling vise at vi husker. 

- Når jeg nå allikevel er i besittelse 
av blokk og blyant - kunne det være 
fristende å gå Østre-ånden litt nær
mere etter i sømmene når det gjelder 
vår stilling til og i vårt nærmeste over
ordnede nemlig Oslo Skyttersamlag. 
Imidlertid er vel dette i grunnen mere 
passende stoff for redaksjonen - og 
jeg vil nødig gå del?ne i næringen. 

Ola Lunnan. 

TIL HOVEDSTYRET 

Jeg tillater meg å foreslå for dat 
ærede hovedstyre at det i vinterhalv
året arrangeres medlemssammenkom
ster f. eks. en gang hver måned, som 
hyggeaftener med underholdning, fore
drag etc. Vi har riktignok vår avis 
som i vinterhalvåret vil binde medlem
mene sammen, men møter med for
skjellige tilsnitt vil det være av stor 
propagandamessig betydning for laget 
og for skyttersporten. J. 
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En ren . og syrefri olje for geværet. 
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til overa lt . _ Deres forhandler 

fører den. 
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Ansvarshavende: Per Jorsett. 

Redaksjonskomire: 

Odd Karlsen - Carl Salicath. 

AYisens adresse er: Østreheim. 

UTILLATELIG SOMMEL 

Skytterne har i alminnelighet ord pa 
seg for å være rik eig bra mennesker. 
De kan da ogsa være i stand til å lage 
hyggelige og spennede konkurranser, de 
har stort sett klart ~ skape et miljo 
som man med en viss rett og stolthet 
kan kalle skyttermiljø. I disse omgivel
ser tror vi :n de aller f leste trives og 
befinner seg vel. 

En ting kan man sjelden beskylde 
skytteradministrasjonen for i disse da
ger, nemlig at de er i besittelse av ~ror 
hastighet nar resul tad ister og premie
oppgjør for stevnene skal ordnes. Denne 
lederartikkel hører ikke hjemme i dette 
lags klubbavis, i et hvert fall er den 
ikke myntet pa vart lag. Men det kan 
være p~ sin plass å begynne kampanjen 
her, for å spre den videre. Det gar 
nesten ikke en eneste dag liten at de 
~om sitter i forbundstyre e. l. får fore
spørsler fra skytterne om hvor det blir 
av premiene og resultatlistene fra de 
forskje llige stevner. Det har tidligere i 
denne publikasjon vært hakket på siste 
landsskytterstevnes arrangører. La oss 
sl:l fast at det er en svak prestasjon når 
det ennå ikke - to måneder etter av
holdelsen - er kommet et eneste resul
tat fra denne landsomfattende konkur
ranse. Hele landet venter - og venter 
spent, men forgjeves. Her må det tas 
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OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 
MED UNDERAVDELINGER 

Hot·edlagcts styre: 

Formann: Emil Hagen. 

Viseformann. M. Melby. 

Styremedlemmer: Carl Salicath, 

Johan Støkke, 

Erling Rafcevold. 

Sekretær: N. Svendsby. 

Kasserer: Bj. Nævestad. 

Miniatyrsk)•tlcrncs styre : 

Formann: O. Foldvik. 

Nestformann: Willy Rpgeberg. 

Sekretær: G. Thoresen. 

Kasserer: N. Bjørndalen. 

Styremedlem: N. Svendsby. 

Redaksjonsmedlem: Ove Gude. 

Skilngcts styre: 

Formann: Andr. Mehlum. 

Viseformann: Reidar Andresen. 

Sekretær: Karl Lo rek. 

Kasserer: Odd Karlsen. 

Styremedlem: Einar Aarstad. 

Redaksjonsmedlem: Gunnar Jandar. 

Sportsskyttcrncs styre: 

Formann: Halvard Angaard. 

Viseformann og sekretær: M. Mclby. 

Styremedlemmer: Johan Bergersen, 

Nicls Moe. 

Kasse•·er: Thv. Lund. 
Redaksjonsmedlem: Halvard Angaard. 

Dameklubbms styre: 

Formann: Marie Syvertsen. 

Viseformann: Etla Amundsen. 

Sekretær: ''\landa Skrcdegaard. 

Kasserer: Ingeborg Lund. 

Styremedlem Ruth Svendsby. 

Redaksjonsmedlem: Marie Syvertsen. 

c!l2eda.kiøceno 

da.96ak 

EN VIRKELIG INNSATS 
fra verdensmesterskapet gikk i Lyon 

l !i 'Jl har nordmenn vært i kampen om 
de storinternasjonale mesterskap - og 
som regel er det blitt gull og laurbær, 
om enn i stØrre eller mindre mengder. 
Når vi nå hadde skaffet oss relativt 
liten trening etter fem okkupasjonsår 
var ærlig talt ikke forhåpningene de 
stØrste foran sommerens VM i Stock
holm. 

Det ble som man vi l vite en stor og 
mektig innsats. Man må uten tvil gå 
helt tilbake til Antwerpen-olympiaden 
i 1920 for a finne sidestykke t il Stock
holmsinnsatsen - og det er vel også 
bare dette ene mesterskap som i det hele 
talt kan settes opp ved siden av året> 
verdensmesterskap. Pressen - selv om 
den kan sies å være svak - har sikkert 
bidratt til at alle er vel kjent med de 
enkelte resultater. Det skulle ikke være 

rev i seilene. Selv tålmodige skyttere 
kan gå trett. At dette er en hovedhsak 
t il at pressen neglisjerer skyttersaken 
skulle det være unødvendig å fortelle. 
Der forlanges det at stoffet skal være 
ferskt. 

noen grunn til a g.t i detaljer i så måte. 
La oss bare for historiens skyld kon
statere at Willy R øgeberg åpnet seiers
rekken med å vinne liggende miniatyr
skytning. Johan A. Hunes kopierte be
driften i knestående samme ettermid
dag, og da våre miniatyrskyttere hadde 
vunnet lagmesterskapet i stående, kunne 
Mauritz Andersen, Tore Skredegård, 
Halvor Kongsjorden og Willy Røge
berg gjenkjennes fra Østres medlems
kartotek. 

Unge Odd Sannes ville ogs~ ha sitt 
navn p å mesterskapsfortegnelsen. l den 
såkalte engelske match oppn~dde han 
poengtallet 5 92, og gikk seierrik fra 
b:men. At han dagen etter viste seg 
sum beste skytter i lagmesterskapet er 
av de prestasjoner som vil få en ære
rik plass i historien. I tillegg til dette 
sikret hjorteskytterne seg sølv og bron
sje i lagskytningen med fine Østrenavn 
i fortegnelsen over de norske skyttere, 
Mauritz Amundsen noterte seg for sølv 
i stående miniatyr, Tore Skredeg~rd for. 
bronsje i knestående med samme gevær 
samtidig som Halvor Kongsjorden no
terte seg for to ærefulle annenplasser. 

Dere er sikkert ikke bare fornøyd, 
men også litt stolte over guttenes inn
sa ts. Jeg er imidlertid enig i hva bl. a. 
en av de norske laglederne, Sverre Glom
nes, uttalte etter VM: Ennå forstår vi 
ikke fullt ut rekkevidden av det hele. 
Vent til vi får mesterskapskonkurran
~ene på avstand. Da først vil det ener 
hvert virkelig gå opp for oss hvilken 
innsats guttene har levert i disse dag
ene. Husk det - husk at nordmennene 
laget en virkelig skytterhistorie i Stock
holm i dagen 1.-10. august 1947. Den
ne innsatsen var også en rekke av vårt 
lags ypperste representanter med å lage. 
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røst reprofller1 

Norman St'mdsby. 

Sekretæren i Oslo Østre Skytterlag, 
styremedlem i Samlaget, tidligere sekre
tær i Norges Miniatyrskytterfor
bund, tidligere styremedlep1 i Oslo og 
Omegn Mini:ttyrskytterkrets og Oslo 
Østre Miniatyrskyttere m. m. m. , 
Norman Svendsby, er i dag Østrepro
filen. Han kan notere seg dette med 
stolthet. I en maned da klubbavisen 
behandler og berømmer et «par dusin» 
verdensmestre som nettopp er hjem
kommet fra Stockholm, hopper vi ele
gant over disse berØmtheter i profil
spalten og g~r løs pa temaet Svendsby. 

:-Ja - jeg skal særlig innrømme at 
vi nok hadde valgt en verdensmester 
denne gang hvis det bare hadde blitt 
en fra vårt lag. Men det ville altså ha 
blit t a fylle hele avisen med profiler, og 
det strakk plassen ikke til. A ltså: Vi 
karer lagssekretæren framfor alle, og 
lar ham få septemberhyllesten. 

Na kan man med stor rett si at sek
retæren i Oslo Østre Skytterlag i høy 
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grad har sin andel i en stor VM-innsats. 
La meg da benytte dette som tekst i 
denne preken. Vi kjenner alle Svendsby 
sa godt fra konkurransebanen og fra 
administrasjonsbordet at det skulle væ
re ganske unødig å rippe opp i dette for 
a presentere ham for de yngre medlem
mene. La oss heller se pa hvilken inn
sats Oslo Østre Skytterlag har gjort i 
forbindelse med arets VM-forberedelser, 
og la da Svendsby fa hovedæren av 
denne innsats. Norges Sportsskyt ter
forbund har ingen 300 meter bane og er 
følgelig helt henvist til en velvillig 
«storebror>>. I hele sommer, fra mai 
maned til toget gikk av sted med VM
troppen, har vi lagt beslag pa plasser, 
skivemateriell og anvisere på Østres 
bane. Med en ubeskjedenhet som kan

skje mangler sidestykke har visse match
sekretærer i vårt land f råtset i andres 
rikdom hva baneanlegg angår. Signa
t uren har hatt anledning til å stå i nær 
kontakt med matchskytternes <<hus
mannsopptreden» pa Østre. Svendsby 
h:tr i kr:tft av sekretær i Østre vært den 
m.mn sportsskytterne har hen vendt seg 
t il - og som er blitt plaget til alle 
døgnets tider. 

La meg få si at det har vært en for
nØyelse å plage ham. Det er sikkert ikke 
en aktiv matchskytter i vart bnd som 
helt ut forstår hv ilken hjelp de har fått 
i løpet av den hendøende sesong. 

La derfor denne profil være noe mer 
enn en presentasjon av Svendsby. La 
den være en takk til en ypperlig og yt
terst hjelpsom sky tteradministrator med 
blikk for hva som gagner landets skyt
terelite. Og - la det også være en takk 
fr.t våre matchskyttere til Oslo Østre 
Skytterlag. Den takken ta r jeg meg 
fri heten å overbringe. P JO. 

T 

Kretsstevnet i liggende. 

Tredobbelt Østreseier i kl. A. 
. Kretsstevnet i oliggende miniatyrskyt

mng fant sted pa Østreheim 24. august 
og resulterte i at Kristian Englund 
overraskende tok seiren hjem sammen 
med Odd Sannes med resultatet 396. 
På neste plass kom Mauritz Amundsen 
n_1ed 395 . Ingen av disse føyer imidler
~~d Østrenavnet pa listen - og vi må 
1 mesterk lassen helt ned på 3dje plass 
hvor vi f inner Halvor Kongsjorden 
med 394. Dernest kommer så verdens
mestrene Røgeberg/ Hunes - begge 
med 392 . Skredegård kom rett fra bryl
lup og fikk 391, mens Grønli nøyde seg 
med 3 89. (Han hadde vært på med
lemsaften.) 

A-klassingene vare sikret seg derimot 
3 -dobbelt seier. Anker Hagen måtte 
denne gang f inne seg i å dele første
plassen med Norman Svendsby på ta l
let 3 9 3. Dette må vel gi den gode 
Svendsby blod på tann? O lav Kongs
jorden kopierte broderens 3d je plass med 
390. Ove Gude nøyde seg med 381. 
. I klasse B fant vi to Østrekarer på 
hs~en - for øvrig tomt. I den meget 
kmvskarpe C-klasse kom ASL's Rifseim 
med 391, to poeng foran Odd Karlsen, 
som dermed fikk sin tredje annen plass 
på like mange starter. Prestasjonen er 
til å ta h atten av for. 

Samtlige resultater er oppnådd med 
lånt gevær - og eiermannen ble slått 

med l poeng. Det kan man kalle takk 
for lånet. 

På den lange D-klasseliste finner vi et 
Østrenavn - og det er nederst. Stevnet 
v.ar meget vellykket, tjener arrangØrene 
u l sror ære - og forteller at miniatvr
skytningen i hovedstaden blomstrer l.iv
lig. 

@ 

Gratulerer verdensmestere. 
På forskjellige steder i denne maneds 

utgave av Østre-Posten vil man finne 
reportasje f ra verdensmesterskapet i 
Stockholm. I denne spalte vil vi allike
vel få lov til å gratulere miniatyr
skytterne fra Østre for inns:t tsen der 
borte. \Vi lly Røgeberg vant liggende 
og Johan A. Hunes knestående minia
tyrskytning. Videre ble Tore Skregaard, 
Halvor Kongsjorden og W illy Røgeberg 
verdensmestre i lagskytning i staende 
stilling. 

Bedre kunne vi vel ikke forlange at 
det hele skulle gjØres. Vi har selvsagt 
ikke glemt innsatsen ti l alle de andre 
gutta. Odd Sannes og Mauritz Amund
sen hentet bbnt annet store laurbær 
men som miniatyrskyttere må vi j~ 
tross al t betrakte disse karene som «fi
ender». 

Vi er stolte over den norske innsat
sen i verdensmesterskapet - og sender 
spesielt verdensmestrene fra Østre vår 
hjerteligste gratulasjon. 
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Redaksjomm på Hobbøltur. 
Mens ansvarshavende naturligvis 

hadde så fine fornemmelser at han tok 

seg en Stockholmstur - hvorfra han 

selv vil berette om sine «bedrifter» -

mhte de mer alminnelige dødelige i re

daksjonen finne seg i å ta en tripp til 

Hobbøl i sommervarmen. 

Det var ~pent stevne i liggende stil

ling der nede - og som de gode venner 

Calle og Odd er skjØt de «dØdt» - det 

vil si at de begge fikk poengtallet 3 8 3. 

For Salicaths vedkommende resulterte 

dette i 4de premie i klasse B, mens 

Karlsen bare ble slått av en mann. 

Også i Fredrikstad har det vært et 

Av 

apent miniatyrskytterstevne siden sist, 

men til tross for bruk av forstØrrelses

glass har det ikke vært oss mulig ~ opp

dage noen Østrekarer på premielisten 

derfra. 
Kanskje ikke noen startet? 

Hovedlager meddeler at Erterfesten 

er utsatt fra den opprinnelig fastsatte 

dato 5. oktober til 12. oktober. Like

ledes er da Vennskapsmatchen fram

skutt til 19. oktober. 

VAPEN, AMMUNISJOt·l OG SPORTSARTIKlER 

MED REKVISITA FOR RIFLESKYTTERE OG 

JEGERE. 

Gjør De det beste kjøp hos 

Wl LLV RØGEBERG Bøssema ker 

L VAPEN 
TORG GATA 34 

& SPORTSFORRETNING 
-OSLO - lELEFON <15 3Q3_j 
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r Verdensmesterskapet 
årets store skytterbegivenhet, er gått 

litt over i historien og vi kan gjøre 
vhe små betraktninger. 

For å ta begynnelsen først, s~ kan 
vi vel si at våre skyttere gikk inn for 
trening og forberedelser med stØrste 
alvor og under den relativt korte tid 
som var til rådighet. 

Hjorteskytterne tok fatt fra april 
måned i vår og har drevet trutt og 
jevnt. Det samme gjelder for de øvrige 
skytegrener. -

Men det var klart at de mange og 
lange krigens år hadde avstedkommet 
ikke ganske uvesentlige innvirkninger 
på det store og hele. Alt skulle til
passes så å si fra nytt av. Geværer, 
ammunisjon,- og s~ mannen selv bak 
kolben. Men vi hadde heldigvis mange 
av den eldre gode garde som kunne stille 
sine rike erfaringer fra tidligere til 
rådighet. . 

Å arbeide seg fram til VM-form på 
noen få uker eller måneder, er imidler
tid ikke hver mann gitt, og med de 
krav som nå stilles til utøveren, blir det 
for mange et spørsmål om både tid og 
penger. 

Imidlertid hadde den norske skytter
troppen gjort forberedelser så langt for
holdene tilliot det, og med utmerket 
ledelse med forbundets president direk
tØr A. M. Vik i spissen, kunne troppen 

i sin meget kledelige skytteruniform 
begi seg på turen til Stockholm. 

Det er imidlertid et forhold som for
bundets ledelse for ettertiden etter min 
mening bør ha sin spesielle oppmerk
somhet henvendt pa, og det er at den 
t•nkclte skytter - når det gjelder en 
s:i viktig oppgave som et VM - må 
konsentrere seg fullt og helt om den 
ene skytning, eller m. a. o. det våpen 
han synes å mestre aller best av alle. 
~ .de.lta i både to og tre forskjellige 
dtstphner av skytningene er etter min 
mening forkastelig, med mindre det 
gjelder våpen som så i meget n ær til
knytning til hverandre, som f. eks. 
miniatyr og frigevær, eller pistol i ulike 
øvelser. 

Selv om den enkel te all-round-skytter 
kan synes kvalifisert til å delta i både 
to og tre forskjellige øvelser, så er det 
nå engang slik at den enkelte skytegren 
krever sin mann fullt ut veCI et VM. 
Selv for den aller beste konkurranse
skytter knn det under slike anstrengen
de dager lett bli for slitsomt, når han 
skyndsomt skal fare fra den ene til den 
andre skytebanen for å rekke de for
skjellige oppg~ver som er pålagt· ham. 
Pa samme måten n år det gjelder trening 
og forberedelser til et så viktig stevne. 
Jeg gjentar: H1:cr øvelse lun•cr sin 
mann fullt ut. -

Den norske ~k yttertroppen ble i 
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Srockholm innlosjert pa Kung!. Krigs
skolan Karlberg og ludde det der ut
merket på alle måter. Der f ikk vi ser
vert frokost hver dag kl. 6.30 og mid
dag k l. 18. Lunsjen ble servert i det 
frie på skytebanen Scora Ski.1ggan i tiden 
kl. 12--13.30. 

Det falt ikke sa ilte uvant for våre 
hjorteskyttere å skyte under tak - i 
skur - som tilfellet var der borte. Vi 
som stort sett har vennet oss til belys
ning p:i siktekornet under åpen him
mel. Det virket kanskje litt forstyr
rende for enkelte av våre, som altså na 
m3t te legge om til «svart korn». Men 
hjorten på Scora Sk uggan må allikevel 
sies å være g:Jd a skyte på, bortsett fra 
de to regnværsdager som vi (virkelig) 
llJJde under skytingene der borte, da 
den bakenfor liggende grusvoll ble tem
melig mørk og nærmest i fa rge med 
hjorten. Dette ledet ogsa til at man 
-- etter en av Bergersens serier - opp
levde, at markørene tok fatt på å kaste 
lys sand eller grus på vollen. Dette b!e 
sel vsa gt øyeblikkelig stoppet ved pro
test.-

Med følgende kortfattede referat av 
skyteresu ltatene, holder jeg meg bare 
til skytingene på løpende hjort : 

\ferde us mes/rrslwjJ, ruke/ tsk udd, 

iudiuiduelt, 5O sprang: 

l. O. Skoldberg, Sverige, 
(verdensmester) 
38 43 41 42 39 - 203 p. 

2. Y. Miettinen, Finnland, 
37 39 43 39 41 - 199 p. 

3. Th. Kockgård, Sverige, 
40 39 38 42 39 - 198 p. 

-1-. H. Liledahl, Sverige, 
37 36 39 43 42 - 197 p . 
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Her ble av våre Hans Aasnæs nr. 8 

med 191 p. Rolf Bergersen nr. 9 med 
18 9 p. Biihring-Andersen nr. l O med 
187, Harald Østbye nr. 15 med 18 3, 
Niels Moe nr. 19 med 180, Otto M. 
Olsen og Thv. Lund, begge nr. 21 med 
17 3 og Th. Andresen nr. 2 5 med l 59 p. 
I denne konkurranse deltok 2 8 mann. 

l'erdriiS mesferskajJ, dobbeltslwdd, 

iudiL,iduelt, 25 sprang: 

1. Hans Aasnæs, Norge, 
( verdemmester, ny rekord) 
84 73 40 - 197 p. 

2. H. Liljedahl, Sverige, 
79 77 40 - 196 p. 

L Th. Kockgård, Sverige, 
77 77 40 - 194 p. 

'f. Rolf Bergersen, Norge, 
72 8 2 3 9 - 19 3 p. 

'L O . Skoldberg, Sverige, 
79 80 34 - 193 p. 

Av våre ble Th. Lund nr. 8 med 18 3, 
Otto M. Olsen nr. 10 med 181, Biih-
1 ing-Anersen nr. 14 med 176, Th. An
<.h·esen nr. 21 med 15 6 og Harald Øst
bye nr. 22 med 1 55 p. 

l .agskytin g, enlwlts!wdd, 3 O sprang: 

N r. l Sverige 59 3 p. v / Skoldberg 
·fl 46 45- 132 p. Kockgård 44 43 40 
- 127 p., Mirowsky 117, Liljedahl 115 
ogTranefors 102 p. 

Nr. 2 Finnland 562 p. v/ Liuttula 
116, M.iettinen 116, Reinikka 112, 
Outa 112 og Maki 106 p. 

N r. 3 Norge 5 54jJ. v/ Bergersen 124 
(41 41 42), Niels Moe 110, Otto M. 
Olsen 108, T h. Andresen 108 og Hans 
Aasn<l:S l 04 p. 

N r. 4 England 444 f! . De e·ngelske 

l 

l 
i 

hjorteskyttere skjør sine sen er delvis i 
liggende stilling. 

Her hadde altså Rolf Bergersen 3dje 
beste enkel tmannsresul tat. 

Lagskyting, dobbeltskudd, 20 sprang: 

Nr. l Sverige 747 p. v/ Liljedahl 
154, G. Erdmann 15 O, Skoldberg 149, 
Kockgård 147 og Mirowski 147 p . 

Nr. 2 Norge 736 p. v/ Bergersen 
l 57, Aasnæs 14 8, Buhring Andersen 
147, Thv. Lund 145 og Otto M. Olsen 
139 p. 

Nr. 3 Finnland 700 jJ. v/ Miettinen 
15 6, Reinikka 146, Liuttula 144, Outa 
l 31 og Rautavaara 12 3 p. 

Beste enkeltmann ble her Rolf Ber
gersen med 157 p. Aasnæs nr. 6 og Biih
ring Andersen nr. 7. 

I skytningen om mesterskapstegn, 
enkeltskudd 20 sprang, klarte Rolf Ber
gersen, Østbye og Otto M. Olsen kra
vet til sølv med henholdsvis 81, 8 O og 
78 p., mens Lund, Biihring Andersen, 
Th. Andresen og Nils Moe fikk bronsje, 
med henholdsvis 77, 76, 75 og 74 p . 

Kravene ti l gull var 82 p., til sølv 
78 p. og til bronsje 74 p. 

I dobbeltskudd ( 2 ganger l O sprang) 
skjør Bergersen til gull med 15 6 p., 
Bi.ihring Andersen og Otto M. Olsen 
til sølv, med henholdsvis 147 og 146 p. 
Th. Andresen og Harald Østbye bron
sje med henholdsvis 140 og 13 8 p. 

Kravene til gull var 15 6, t il sølv 
14 5 og ril bronsje 13 8 p. 

Sluttelig skal nevnes, at vår Niels 
Moe i skytningen om verdensmester
skipet i lerdueskyting, individuelt, pla
serre seg som beste nordmann med re
sultat 265 duer av 300. Han ble nr. 
10 i den individuelle rekkefølge og det 

ma sies å være vel blåst i lag med ver
dens beste skyttere. 

Sammen med alle de laurbær som 
,.,1re skyttere i de Øvrige skytegrener 
hostet, ble det en opplevelse å være 
nordmann ved de mange anledninger 
da det norske flagget gikk til topps på 
seiersmastene under VM i Stockholm, 
og vi høstet dessuten atskillig erfaring 
som kan komme fremtidige lignende 
ferder til gode. 

Det store stevnet avsluttedes mandag 
11. august med premieutdeling i Stads
huset i Stockholm. 

I-l. A. 

Rolf BergPrsen vandt Damernes 

Polwl i hjorteskyl11;ng. 

Sportsskytterne har avviklet sin år
lige medaljeskytning, samt skyming 
om Damernes Pokal, oppsatt av Oslo 
Østre Skytterlags Dameklubb i år. 

Skytningen om pokalen foregår med 
serie på 20 enkeltskudd og 2 serier 

a 1 o dobbeltskudd på løpende hjort.' 
Rolf Bergersen, som Øyensynlig hol

der StOrformen, ble overlegen pokal
vinner med 84 p. i enkeltskuddserien 
og 78-80 p. i dobbeltskudd, altså til
sammen 242 p. - et meget f lott re
sultat. Nr. 2 ble Rolf Aas med 217 p., 
nr. 3 John Larsen 216 p., nr. 4 Otto 
M. Olsen 203 p., nr. 5 Thv. Lund 200 
p. og nr. 6 Oscar Wiik 164 p. 

Følgende klarte fordringene til klub
bens ~nedalje: Rolf Bergersen 12 2 p. 
gyld t , Rolf Aas l 08 p. John Larsen 
l 04 og Otto M. Olsen l O 3 p. - alle 
sølvmedalje. Thv. Lund fikk bronsje 
med 99 p. 
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EN SOM V AR H JEMME 
Toget forsvant. De an dre dro ttt til 

eventyret. Jeg sto igjen, temmelig liten. 
Og så var det å rusle hjem igjen og 
vente. 

Det var jo spennende dager en hadde 
foran seg. Et VM går på nervene løs 
både for dem som er med og for de som 
er hjemme. Hvordan ville der gå? Jo, 
etter hvert f ikk vi se i avisen og høre 
av P jo i radio at gutta våre forsynte 
seg ganske grådig og presterte ting vi 
ikke hadde drØmt om. Det var moro. 

Men meldingene fra kvinnefron ten 
gjorde meg urolig. Og når jeg fikk be
skjed om hva der av skjønne ting var 
kjØpt i PUB, NK og EPA så var det 
ikke fritt for at en fattig stakkar hang 
litt med leppa. En kvinne er en kv inne 
og oppriktig ta lt så var jeg vel så in
teressert i denne del av VM som i skyt
ningen. Hadde jeg noen sjanser? 

Så v.ar jeg på stasjonen igjen. Toget 
br uste inn og det ble hurraer, t aler, 
blomster og fotografering. Dette gjaldt 
skytterne. Og damene kom som om de 
var klippet ut av motejournaler, stra
lende fornøyd med «sin» innsats. Og 
~kr:.tv la gikk. 

Men vi måtte videre. Gutta skulle 
hylles og «Sjøfarten» var valgt som 
p:.tssende sted. - , 

Da vi var ferdige der satte vi kursen 
mot Bentsebrua. Mauer'n slepa og dro 
på børser, ryggsekk og kufferter. Og 
for en gangs skyld var jeg interessert i 
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:.tt mannen min pakket ut beksøm, sky
tebukser o. l. For innimellom lå der ogsa 
ting som interesserte meg og det var 
tydelig at det var li tt for enhver smak 
i Stockholm . Jeg var i grunnen godt 
fornøyd med «min» Stockholmsreise. 

Og Kåre stakkar, det spørs hvordan 
det går h :.tm. Det er fare for :.tt han 
l;ommer til å tygge seg ihjel. 

K VINNEINNTR YKK 

FRA ST OCKH OLM 

Elln A. 

Jeg hadde den glede a H være med 
til VM i Stockholm og det va r en stor 
opplevelse for meg. Min aller største 
opplevelse hadde jeg på «Stora Skug
gan». Jeg kommer :.tldri til å glemme 
det Øyebli kk da vårt flagg gikk t il topps 
for vare gutter og det var ikke fri tt for 
:.tt både snørr og tårer randt da. 

Ellers var det opplevelser n ok der 
borte f . eks. bare å «gå ock t itta» pa 
:.t it det herlige som fantes i but ik kene. 
Jeg syn tes det var morsomt å gå i «Epa» 
et magasin h vor det f:mtes alt mellom 
himmel og jord av saker og t ing til 
billige priser og jeg tilbrakte nokså 
mange timer der og la igjen atskillig av 
de fa kroner jeg hadde t il disposisjon. 
Ellers var jeg en meget ivrig kjøper av 
sjokolade, iskrem, f rukt og leske-drik
ker, for det var like tropisk der som her 
hjemme. 

Det var :.ttT:.tngert 2 herlige utflukter 
for oss som vi aldri vil glemme og de 

r 
Østre i verdensmesterskapet. 

Vi bringer nedenfor .en fortegnelse 
over Østregurtenes premier i VM. (Det 
er her også tatt med skyttere som er 
medlem av hovedlager, men som repre
sente:er andre miniatyrskytterlag.) 
Armegevær: 14. Halvor Kongsjorden 

508. 
Frigevær: l O. Halvor Kongsjorden 
1094. 
Liggende miniatyr: l. W illy Røgeberg 

399. 13. Halvor ongsjorden 395 . 
Knest. miniatyr: l. J . A. I-lunes 388. 
3. Tore Skredegård 3 87. 
Stående m iniatyr: 2. Mauritz Amund

sen 373. 5. Tore Skredegård 369. 8. 
Halvor Kongsjorden 368 . 

Engelsk match: l. Odd Sannes 592 . 
7. Anker Hagen 5 87. Il. J. A. Hu
nes 5 86. 

Lerd ue: l O. Niels Moe 26 5. 
Enkeltskudd hjort: 9. Rolf Bergersen 

189. 
Dobbeltskudd hjort : 5. Rolf Bergersen 

193. 8. Thv. Lund 183 . I l. Otto 11. 
Olsen 181. 
.He~til kommer lagplaketter og pre

mter 1 ekstrakonkurranser samt ferd ig 
hetsmerkene. 

svenske d:.t mene var strålende som verr
in.ner. Det er festlig og morsomt a 
retse, men det er deilig å komme hjem 
igjen. 

Mas. 
OKTOBERMØTET 

holdes tirsdag den 7. oktober kl. 7 
hos fru Hjørdis Angaard, Øvre Sme
stadvei l O. 

Trikk Smestad og Roa til Makrell
bekken hvert kvarter fra Nationalthe-
atret og Majorstu:.t. St_\ rrf. 

Gavepremier på Landsskytterstevnet. 
Fra premieutdelingen under Lands

skytterstevnet i Os fikk vi oppsnappet 
at følgende gavepremeier gikk til Østre. 

Klasseskytningene. 
Klasse 4. 3 skudd. l. H. Kongsjorden. 

fargehandl. Nordbys premie. 10 sl~udd. 
2. Asbj .. Syvertsen. SunnmØre Skytter
lag premte. Klasse 2. 3 skudd. I. Arne 
Sannum. Distriktslege Johannessens 
prem.ie. 

Grunnlaget. 
. Kb.sse 4 . _2· Willy Røgeberg -

Etdsvag fabn kkers premie. 3. Odd 
Sannes - Os Dørfabrikkers premie. 

Bunkersskytning. 
Klasse 4. l. Mauritz Amundsen -

Divisjonssjefens premie. 
5 skudd - 300 m. 
Klasse 2. l . Karl Arnesen - Lau 

Eides premie. 
Dessuten fikk Odd S:.tnnes medalje 

mesterskapsskytningen. 

@ 

Åpent brev til styret og Mauritz Amundsen: 
Jeg takker styret fordi det viste meg 

den store .tillid at det satte meg opp 
pa laget 1 Samlagsskytningen således 
:.tt jeg f ikk sjangse til å få min 1 Ode 
samlagsseier og gullmerke. Jeg er gbd 
jeg ikke skuffet dere. Jeg takker ogs~ 
deg Mauritz fordi du stilte din pbss 
til disposisjon for samme formål. 

Nar jeg skri,·er dette i åpent brev 
er. det fordi :n medlemmene (ikke 
mmst de nye) skal H et bekreftet ek 
sempel på at den gode gamle Østre
ånd lever. Måtte den aldri dp. 

Oslo, l. september 1947 . 
A1·/Jj . Syt·er! ::r •l . 
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L Øst re-notiser1 
SKYTNINGEN OM HAL VOR 

KONGS]ORDENS PREMIE 

24. AUGUST 

foregikk i strålende vær og 27 skyt
tere deltok. Programmet er som kjent 
varierende for de forskjellige klasser, 
idet kl. l skyter 5 kne og 5 liggende 
på 100 meter normalskive, ld. 2 den 
samme skytning pa 300 meter og kl. 
3-4 skyter samme skyming på 600 
meter. Deretter skyter alle klasser ett 
grunnlag pa 3 00 meter. Dette program 
tilgodeser ganske meget kl. l og vi 
hadde i grunnen ventet at en av våre 
gode l-k lassinger skulle sikre seg en 
~ksje i premien, men Jan Finstad ville 
noe annet, han la inn 87 og 89 og sikret 
seg en aksje. Resultatene ble eller~ for 
de beste: 
2. Maurits Amundsen 86 + 86- 172 
3. Joh. Støkke 82 + 88 170 
4. Halvor Ajer 92 f- 76 168 
5. Johs. Grønn li 166 
5. Odd Sannes l 6-S 
7. Willy Røgeberg 161 
7. Hakon Nordtug 161 
7. Anker J-Iagen 161 
l O. Trygve Gulbrandsen 160 

SKOTØYET 

GUN-PREMIEN 

Vi har mottatt en gave fra firmaet 
Fredrik Gundersen A.s, Bergen, 12 te
skjeer i etui, på lakket er festet en sølv
plate med inskripsjon - «Gun-premi
en. Bestemannspremie i kl. l i Oslo 
Østre Skytterlag 1947 .>> 

Det er giverens mening at alle skyt
tere i kl. l i Østre skal skyte om denne 
premien og at der ikke skal innkreves 
noen ekstra kontingent for skytningen. 
Dette vil heller ikke bli gjort og vi vil 
henstille til alle de unge skyttere å 
delta i skyrningen om denne premien. 

Programmet er l O skudd i hver sti l
ling mot normalskive på l 00 meter. 
Alle henvendelser om skytningen skjer 
ril tjenestegjØrende styremedlem på 
banen og skytningen kan foregå alle 
skytedager, men må være avsluttet siste 
•Øndag før ertcfesten. Premien blir ut
delt pa ertcfesten. 

Og sa har vi Østreposten - vi har 
og~a en pokal, en gave fra en interessert 
skytter som vil bladets vel -vi takker 
igjen og haper at vi ved oppsetningen 
av programmet for denne pokalskyt
ning har tatt tilbørlig hensyn til alle 
klasser og at vi f:\r den stØtte fra samt
lige skyttere som vi så sare trenger. 

KJØPES HOS 

E. HAGEN 
BOGSTADVN. 20 ·OSLO 
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Skytningen skal fore ga pa 3 00 meter 
mot inte1·nasjonal skive. 

Kl. l skyter l O skudd liggende. 
Kl. 2 skyter 5 skudd kne og 5 lig

gende. 
Kl. 3 skyter 3 staende, 3 kne og -f 

liggende. 
Kl. 4 skyter 5 stående og 5 knesta

ende. 
Skytetid 5 minutter foJ: alle klasser. 

Anvisning etter serien og anledning til 
3 prØveskudd. 

Det kan skytes inntil 5 serier, hver 
serie koster 5 kroner. 

Også denne pokal skal utdeles pa 
crtefesten, og det vil være anledning til 
å skyte om pokalen alle skytedager ut
over til avslutningen. 

G. H. og N. Kongsjorden ble pokalvinnere. 

I skytningen om G. Schou's vandre
pokal seiret G. H. Kongsjorden med 
114 pluss 42 i respitt - tilsammen 
186. Nr. 2 ble N. Kongsjorden med 
135-50 - 185. 3. N. Svendsby. 4. 
Harald Hanto og 5 O. Solberg. 

I kampen om Seniorpokalen seiret :."'~. 
Kongs jorden med 11 5 -l 5 - ! ."l O 

foran Svendsby som hadde 16 u ten res
pitt og G. H. Kongsjorden 108-15 
- 123. M. Melby ble nr. 4 med 115 
-7 - 122 og nr. 5 ble også her O. 
Solberg 11 5-4 - 119. 

Sn111lagsstenret ble en stor .1ag for 
Os tre. 

Like før Østre-Posten går i pressen 
kommer meldingen om den store 
Østretriumf under Samlagsstevnet. Et
rer en spennende kamp i mesterskaps
skytningen seiret Mauritz Amundsen 
med seriene 76-87-95.:._258. Skre
der'n ble toer med 2 5 l og Gunnar Hel
gerud nr. 3 med 2 5O. 

Lagskytningen om skjoldet ble en 
stor seier for Østre med middeltallet 
12 8.38 . Willy og Haakon hadde beg
ge 134, Odd 133, mens Asbj. Syvert
sen med 129 sikret seg gullmerket for 
l O gangers deltagelse på seierslagec. 

Endelig nevner vi at den flotte Sky
moens kanne ble et bytte for Johs. 
Grønli med 172 poeng. Forøvrig ko'11-
mer vi sterkere igjen med utførlig refe
rat i neste nummer. 

Miniatyrrifler - Hjorterifler 

SCHOU 
KARL JO HANS GT. 12 

TELEFON 42 29 19 ·OSLO 

Jaktrifler 7 - 8 og 9,3 mm. 

Jaktvåpen med utstyr 

Fiskesaker - Sportsartikler 
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lnedlemsaitenen~ 
Lørdag 2 3. august ble det arrangert 

en medlemsaften pa Østreheim. Dess
verre var kunngjØringen noe mangel
full så det var mange medlemmer som 
ikke hadde kjenskap til arrangementet. 
Der var oppsatt oppslag pa banen 2 sky
tedager samt avertert i Aftenposten -
men ting som skal skje rna sta i Østre
posten ellers ser ikke vare medlemmer 
kunngjøringer. Imidlertid de 60-70 
som var frammØtt hygget seg på god 
gammel Øsrrevis. Der var innlagt en 
kort hyldest ril vare representanter i 
VM og Melby overrakte de tilstedevær
ende VM-representanter vakre blomster 
og takket dem på vegne av laget for 
deres innsats, han uttalte bl. a.: -dere 
har ved deres innsats i Stockholm brakt 
Østre fram fra å være Norges kraftig
ste skytterlag til å bli et lag av verdens-

format - av verdensmestere, og for 
dette vi l vi takke dere. Angaard takket 
gu ttene for deres sporrsmannsmessige 
opptreden i Stockholm og fortalte lirt 
om forholdene de hadde hatt å kjempe 
med der borte men med så mange Østre
gutter og så meget Østrehumør måtte 
alJting gå godt og det gjorde det. Mau
er'n takket på guttenes vegne og rede
gjorde for enkelte forhold som hadde 
Yært særlig uheldig for våre hjorteskyt·· 
tere- f. eks. kan noen tenke seg å set
te Rolf Bergersen i bur? - nei, men 
d<>t måtte han venne seg til i Stockholm 
og det passet ikke v?.r Rolf. (Det er 
igrunnen ganske pussig at jaktskyttere 
skal stå inne å skyte når vi f. eks. ten
ker på vårt landsskytterstevne i svøm
mebassenget i Os. Norske skyttere i 
skytning om vort stolteste trofe må leg
ge seg ute i høljende regnvær, mens 
jaktskyttere plutselig finner ut at de 
kan stå inne å skyte hjorten så de ikkr 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll llllllllllllllllllllll l llllllll l lllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Tjenesteliste for september 1947. 
Torsdag 4. sept. : 

Søndag 7. << 

Torsdag 11. << 

Søndag 14. « 

Søndag 21 . « 
Søndag 28. « 

Søndag 5. okt.: 
Søndag 12. « 

N. Svendsby, Sigm. Krogvold, Tr. Gulbrandsen, Bj. 
Nævestad, O lav Graver, Jan Finstad, Thorstein 
Olafsen. 

Alle uttatte mannskaper har tjeneste. 
M. Melby, Reidar Nyhus, Reidar Andresen, Anker Ha

gen, Sverre Ødegård, Johs. Mehlum, Einar Haugestøl. 
Carl Salicath, Fr. Mjønes, Sv. Weideborg, Gunnar Ber

ger, Håkon Nordtug, Th. Skudem, Per Fladmo. 
Alle uttatte mannskaper har tjeneste. 
Joh. Støkke, Odd Karlsen, Hugo Hhstu, Alf Årstad , 

Knut Grønli, Arne Sannum, Arne Gjærdingen. 
Alle uttatte mannskaper har tjeneste. 
A lle uttatte mannskaper har tjeneste: 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Tiden nærmer seg da Heimeværner 

~kal sette i ~ang med sine øvelser og 
skytningen blir da en viktig del av 
programmet. Da en del av våre med
lemmer sikker t vil gå inn for Heime
\"ærnstanken som innstrukrører og le
dere av konkurranser kan det vel være 
pa sin plass å repetere endel av de er
faringer vi selv har oppnådd ved våre 
egne arrangements. Særlig ved felt
skytninger og terrengskytninger er der 
så mange ting å ta hensyn t il at en 
kan ikke være forsiktig nok. 

l. Kjennskap til våpenet og risiko 
ved behandlingen er grunnlaget. 

skal bli våre på bena.) Det blir vel en 
parodi av jaktskytning iallfall. For øv
rig fikk vi se en smalfilm som Arne 
Sannum hadde tatt opp av sin rur ril 
og fra landsskytterstevnet. Her var 
mange gode nærbilder av Østregutter og 
ellers viste filmen at Sannum ikke ba
re kan holde i skaftet når det gjelder, 
men at han også har et skarpt øye som 
fanger h va der kan interessere og virke 
humoristisk ved senere repetasjon. 

Vi takker Sannum for tiltaket og hå
per han i framtiden vil fortsette som 
fi lmfotograf og vi lover oss selv mange 
hyggelige forestillinger på Østreheim. 

Og så var det dans etterpå. 
Ja hyggelig var det og vi håper at 

det forsettes med medlemsaftener på 
Østreheim. Callr. 

2. Ansvarsf9-1lelse og påpasselighet, 
særlig av leder og instruktør. 

3. Innenfor farlig område må ikke 
personer befinne seg uten leders 
.tillatelse. 

4. Advarselsoppslag skal settes opp en 
uke i forveien. (med dagspress.) 

5. Hvert våpen skal behandles som 
om det var ladt. 

6. Vær påpasselig ved rømning av 
våpenet, særlig automatvåpen. 

7. Ved klikk kan etterbrenning fo
rekomme, spenn hanen på nytt. 

8. Alle sikreøvelser skal foregå i høy
de med skyteplassen. 

9. Avbryt skytningen om der skulle 
vise seg noen form for risiko. 

l O. Påse at beskyttelse for anvisere er 
betryggende. 

@ 
KLUBBMATCHER 

De av medlemmene som har deltatt 
i de festlige konkurranser med Asker 
skytterlag på den koselige og velpleide 
banen med praktfulle skyrterkamera
ter, minnes disse med stor glede. Det 
gir mersmak, og jeg går ut fra som en 
selvfølge at denne forbindelse holdes 
vedlike også i vinter. 

Men kan vi ikke i skilaget ha flere 
slike forbindelser? Det er vel ikke noe 
hyggeligere enn en tur med rifla og 
h yggelige skytterkamerater. Altså ære
de ski lagsstyre: Flere skytterforbindel-
ser. Jaudar. 
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KANNE VINNEREN 

Som leserne husker var det Johs. G rønli som i år vane Skymoens kanne. Vi ser ovenfor den 
gode Johs. med sitt flotte trofe. (Originalbilde av kannen kunne dessværre ikke skaffes.) 



Redaksjon: 

Ansvarshavende: Per Jorsett. 

Redaksjonskomitc: 

Avisens adresse er: Øscrchcinl. 

l
• Odd Karlsen - Carl Solicath. _j 

VÅR POSISJON 
Selvros lukter, sier et gammelt ord. 
Det er imidlertid stunder her i li

vet da det ikke er til å unngå å ser
vere store ord om seg selv. Ordet 
selv betyr i nærværende tilfelle Oslo 
Østre Skytterlag. - Vi skrØt av våre 
gutters V.M.-innsats og det med rette. 
Siden den gang har lagets represen
tanter høstet nye laurbær. Armegevær
mesterskapet gikk til en ung mann in
nen vårt lag. Frigeværmesterskapet 
hentet en noe eldre skytter innen vår 
midte. 

Samlagsstevnet innbragte oss en 
prektig Vandreskjoldseier samtidig som 
våre ypperste representanter fikk lste 
og 2net mesterskap samt Skymoens 
kanne m. m. 

Mini a tynnesterskapene innbragte 
stormsuksesser for vår underavdeling i 
og med kongepokalen og 3 -dobbelt 
seier. Samtidig scoret miniatyrskytter
nes 5 -mannslag så høye poeng i en 
klubbmatch mot et svensk lag, at 
Østrenavnet atter farer utenfor lan
dets grenser. 

Stort mere kan man vel ikke for
lange på en relativ kort høstsesong. Det 
er all grunn til å gjenta gratulasjonen 
til våre aktive utøvere som stadig ka
ster glans over navnet. (Forts. s. 4). 
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OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 
MED UNDERAVDELINGER 

Hovedlagets styre: 

Formann: Emil Hagen. 

Viseformann. M. Melby. 

Styremedlemmer: Carl Salicath, 

Johan Støkke, 

Erling Raftevold. 

Sekretær: N . Svendsby. 

Kasserer: Bj. Nævestad. 

Mi11iatyrskyttemes styre: 

Formann: O. Foldvik. 

Nestformann: Willy Røgeberg. 

Sekretær: G. Thoresen. 

Kasserer: N. Bjørndalen. 

Styremedlem: N. Svcndsby. 

Redaksjonsmedlem: Ove Gude. 

Skilagets styre: 

Formann: Andr. Mehlum. 

Viseformann: Reidar Andresen. 

Sekretær: Karl Lorck. 

Kasserer: Odd Karlsen. 

Styremedlem: Einar Aarstad. 

Redaksjonsmedlem: Gunnar Jandar. 

Sportsskyttcmes st)•re: 

Formann: Halvard Angaard. 

Viseformann og sekretær: M. Melby. 

Styremedlemmer: Johan Bergersen, 

Nicls Moe. 

Kasserer: Thv. Lund. 

Redaksjonsmedlem: Halvard Angaard. 

Damcklu.bbms styre: 

Formann: Marie Syvertsen. 

Viseformann: Elia Amundsen. 

Sekretær: \'Vanda Skredegaard. 

Kasserer: Ingeborg Lund. 

Styremedlem Ruth Svendsby. 

Redaksjonsmedlem: Marie Syvertsen. 

&eda.~tøcenv 
da.c;bo~ 

La oss se på fmmtiden. 
Sammen med vårt lags sekretær, 

Norman Svendsby, gikk jeg en lørdag 
kveld rundt på vårt baneanlegg og fo
retok det man med en litt lyrisk be
tegnelse kan kalle for studier i mar
ken. Vår samtale var - om ikke ak
kurat dypsindig så i et hvert fall av 
en litt alvorlig karakter. Vi forsøkte å 
komme til bunns i en rekke av skyt
tersakens problemer, og om vi ikke ak
kuret løste disse - så kunne sikkert 
problemene gi stoff til mange avhand
linger i nærværende publikasjon. 

Det som opptok våre sinn var blandt 
annet vårt lags framtidige skjebne. Ba
nen lå der ganske ensom i kveldstimen, 
den var ganske presentabel og krevet 
at flittige hender miltte passe godt p å 
den i framtiden. Om noen timer vilde 
hundreder av skyttere velte innover 
standplassene for å H. avfyrt sine skudd 
og på sk ytterledernes terminlister sto 
det fortegnelse over mestcrskapskon
kurranser som man gjerne ønsket å 
notere Østrenavn ved siden av - som 
vinnere. 

Nå - man er nå en gang ikke ly
t·iker, og det er vanskelig å beskrive 
ens innerste følelser i en slik stund. La 

oss imidlertid fortsatt være prosaiske 
og la oss se den nakne sannhet i Øyne
ne. Oslo Østre Skytterlag er blitt en 
mektig institusjon. Laget har verdier 
a forvalte, det har en posisjon å for
svare - og laget har kort og godt en 
stor oppgave innen skytterbevegelsen 
i vårt land. 

La meg så komme til sakens egent
lige kjerne. Er du og jeg helt og fullt 
klar over vår stilling - og våre opp
gaver? Er vi alltid rede til å slå de 
sbg som skal til for å bevare våre 
verdier og vår posisjon? 

Er vi kjent med at det kreves meget 
av oss i framtiden hvis Oslo Østres 
navn skal forsette å inneha en stjer
neplass i norsk skyttersport? Vi har 
sett mange store lag som har gått ned
over bakke etter å ha stått på høye tin
der. Lag som har vært lettere å admi
nistrere enn vårt. Det er ikke menin
gen at dette skal være noen pessimist
isk tale. Vi står imidlertid om ikke len
ge foran vår generalforsamling. Da 
gjelder det blandt annet at medlem
mene viser den rette ånd, og er villige 
til å gå inn for de oppgaver som blir 
pålagt dem. Da kan det være godt å 
ta fram den viljen som man legger .for 
dagen når det gjelder å få seg en plass 
på standplassen. 

Et lag med Østres medlemsforteg
nelse har mange og store krefter, hvis 
bare de rette menn ikke viker unna for 
å ta sine skippertak. 

Og skippertak er nettopp det som 
laget vil kreve av oss i tiden som kom
mer. Derfor benytter vi allerede n å 
avisens spalter til å minne medlemme
ne om dette. 

Det skulle være krefter nok i laget 
som man kan ta eksempel av. 
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LøstreprofLler1 

Willy Rogeberg. 

Sa klarte vi det altsa ikke lenger. 
Som man kanskje vil ha for~ditt ha·· 
vi i det lengste forbeholdt Profilsp.al
ten for V<tre administrative krefter 111-

nen laget. En gang matte vi imidler
tid gi oss over for overmak te~ - og 
denne kom altså i og med W!lly Rø
gebergs 19de norgesmesterskap~seie~· ~f, 
innhenting av Kongepokalen 1 mmta
tyrskytternes store mønstring. 

Det å lage en profil av Willy Røge
berg på co spalter er ingen liketil opp
ga ve. I-hn har jo forlengs~ ns~et sttt 
navn inn i norsk skytterhistone med 
gullbokstaver. Store gullbokstav~r. . 

Han er jo i og med sin Olymptaseter 
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i Berlin blitt skytternavnet fr~mfor 
noen i det store publikums bevtsthet. 
Og ved tid og leilighet passer j.o. også 
den gode Willy på å bevare pOSISJOnen 
i form av verdensmesterskap, norges
mesterskap i snesevis, to Oslomester
skap i uken etc. 

La oss se nØkternt på det hele: 
Olympisk mester i liggende minia~ 

tyr 1936. Deltok også i Olympiad.e~ 1 

1924. Verdensmester i liggende mmta
tyr 1947. Verdensmester i lag i stå
ende miniatyr samme år. Har deltatt 
i S V.M. - og har også en 2nen og 
to 3djepremier. 

Nordisk mester i stående miniatyr 
1938. Tre NAIS-mesterskap i mtnta
tyr. 19 ganger norgesmester (i gr~
nene fritt gevær - armegevxr - mt-
niatyr). . 

Skytterkonge i 1937. Stangmedaljen 
og Hagens Krus. 

Oslomesterskap i dusinvis - Sam
lagsmester - Skytterhø~ding - "Nor
gesrekord i 15 m. mtmatyr, staende, 
liggende og 1/1 match på 50 m.m. n1. 

Norges Miniatyrskytterforbund og 
NAIS har tildelt ham sine høyeste \lt
merkelser. 

La oss stoppe her - og gratulere 
med innsatsen i sommer. 

De medlemmer som ikke skulle kjen
ne hans karriere fra før, er sikkert 
enige i at vi konstaterer oktoberp.rofi-
len som fullverdig vårt lag. PJO. 

VAR POSISJON (Forts.fra 2.) 

La oss da også benytte lederartikke
len til å henvise til Redaktøren d.1g
bok, slik at vi samtidig går inn for 
framtidens mål av full kraft. 

Stilen har VJ. •• 

r 

Vi hadde håpet 
at vi i dette nr. kunne ha meddelt 
våre medlemmer at innendørsskytnin
gen skulle ta til en av de første dager, 
men dessverre, så lett gikk det ikke. 
Etter å ha arbeidet med Dovrehall
prosjekt i noen måneder og alt syntes 
å være godt og vel brakt i havn, får 
en meddelt at nå er det truffet annen 
avtale. 

En kan ikke si at det var noen opp
muntrende nyhet å motta, men det er 
jo et av de «mange stØt verden gi r». 
Og så var det bare å stupe ut i mør
ket igjen, og i blinde lete etter andre 
muligheter, ransake sin hjerne for om 
mulig finne en eller annen bekjent 
eller venn som hadde noe å by på. At 
der var store muligheter for at noe 
sånt skulle finnes var det jo ikke, da 
disse vel var frittet mer enn en gang. 
Det har imidlertid hendt før at blinde 
høner også kan finne korn, og for tiden 
leker vi blindebokk og håper på at 
bindet skal løftes og atter bli klart
seende. Herre gud for en herlig følelse 
det m å bli å vite at en har f ire vegger 
rundt seg som en med sikkerhet vet at 
disse disponeres fullt og helt til lagets 
beste og trivsel. Vi skimter i det fjerne 
et glØtt av en k lar himmel og det er 
for tiden atter en mulighet, men ikke 
så nærliggende som Dovrehallen, men 
kanskje så meget sikrere, og vi refe
rerer en telefonsamtale vi hadde med 
herr sekretær n. etter å ha trålet en del 

instanser og mulige bekjente. Det 
dreier seg om et lokale som tidligere 
har vært beslaglagt av en av disse 
lager- og oppbevarings-myndigheter 
som nå skal ryddiggjØres. «Vi har hørt 
at der skal bli ledig et lokale i ... gate 
med det første, og vi er absolutt hus
ville. Er det noen utsikt til at vi kan 
få disponere dette?» Svaret kom 
momentant og hørtes ut som der både 
var iver og glede ved å kunne gi føl
gende opplysninger: «Lokalet skal nå 
fraflyttes, dette fikk jeg meddelt i går, 
og satte. meg straks i forbindelse med 
H. som var enig i at lokalet burde 
reserveres skytterne og fekterne. Imid
lertid er det ikke bad der, men dere 
har vel heller ikke bruk for det. Jeg 
skal i dag sette meg i forbindelse med 
. . . . for å få greie på når lokalet kan 
bli ledig, og så blir det da et spørs
mål om h vem som skal pusse det opp, 
enten Oslo kommune eller vi. Skal 
Oslo kommune pusse det opp vil det 
neppe bli stilt til rådighet før i januat 
eller februar, (etter vår mening ikke 
i denne sesong) men tar kre.tsen det 
skulle det kunne være disponibelt før 
jul.» På dette ga vi tilsagn om at 
Oslo Østre straks og omgående stilte 
frivillig arbeidskraft til disposisjon og 
at vi så snart som mulig gjerne så at 
vi hadde bena innenfor. Angående opp
pussing m. m. kunne dette tas med ro 
og gjerne for oss henlegges til sommer
månedene. Hva vi har bruk for er en 
del stoler og bord, ellers har vi selv 
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skivestativer m. m., sa av den grunn 
kan vi gjerne gå i gang nå i dag. 

Som ovenfor fortalt har vi mulig
heter og vi er fortsatt opptimister, og 
vi skal ikke klage, men det er imidler
tid forbausende at alle de lokaler som 
skytterne disponerte før krigen og som 
utleierne var glade til de fikk leiet 
bort, i dag skal være så meget bedre 
og ømtålelige, eller at skytterne som 
da var ansett som bra og gode leie
boere i dag er en klasse mennesker 
som helst ikke bør ha hus, eller at den 
skade vi påfører annenmanns eiendotn 
skulle være så meget grovere enn før. 
Det er mulig at leien de i dag kan få 
er større enn skytterne har råd til og 
at de av den grunn foretrekker andre 
leieboere, og at interessen for skyte
sporten er lik O. Men ikke desto min
dre tØr vi vedde på at en del av disse 
herrer brysket seg ikke så lite da skyt
terne besatte 5 førsteplasser i V.M. At 
tommelfingeren kom i vestehulen og 
at de ikke var så helt fri for en stolt
het som vel kunne være begrunnet un
der forutsetning at de ved siden av 
hadde gjort oss bare den tjeneste å 
være behjelpelig med husrom. Tiltross 
for ikke aktiv har en jo lov til å være 
med å føle æren hvis en har gjort noe 
for å hjelpe til at resultatet har mu
ligheter for å kunne foreligge, som det 
nå er, vil en ikke kunne si at hverken 
huseiere som disponerer de tidligere 
lokaler eller våre myndigheter har 
noen grunn til å føle stolthet av at 
Norges flagg gikk til topps på seiers
masten hele 5 ganger under siste V.M. 
Imidlertid håper vi og tror at innen
dprsskytningen kan begynne om ikke 
så lenge. 

Styret. 
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KONGEPOKAL 
OG MESTERSKAP TIL WILLY 

Ble Samlagsstevnet med Kragen en 
stor dag for hovedlaget, så ble ikke 
Norgesmesterskapet i miniatyrskytning 
en mindre begivenhet for O. Ø . M. 
Etter en usedvanlig sterk innsats no
terte Willy Røgeberg seg for 3 8 2 i stå
ende, 3 8 3 på kne og 3 97 i liggende. 
Dette gir 1162 sammenlagt, hvilket er 
rekordtangering. Resultatet innbragte 
ham mesterskap og Kongepokalen. 

Røgeberg var bestemann i både stå
ende og liggende, mens Skredegård med 
sine 390 var best i knestaende. Tore 
hadde 115 O og ble nr. 2 sammenlagt 
- l poeng foran Halvor Kongsjorden. 
På 4deplass kom Sporveiens Erling 
Kongshaug med 1144, mens Hunes 
ble 5temann på 1142. Mauer'n ble nr. 
6 og trønderen Johan Svedjan kom på 
7 deplass etter overraskende sterk inn
sats. For historiens skyld nevner vi at 
Odd Sannes, Haakon Aasnæs og John 
H. Larsen besatte de neste plasser, mens 
Johs. Grønli ble nr. 11 med 1122. 

I forbindelse med mesterskapet ble 
det arrangert en lagmatch mellom Os
lo Østre, Blinken og Norrkoping. Va
re fem representanter nådde poengtal
let 5 72 5, mens Blinkegutta fikk 5 643 . 
fra Norrkoping er det kommet mel
ding om at de ukontrollerte tallene vi
ser 5711. Det står nå bare tilbake å 
vente på Svenska Sportsskytteforbun
dcts kontrollerte tall. 

Beste skytter i Norrkoping var Hal
var Johansson med 1161. 

Under miniatyrskytternes mester
skap ble det arrangert en prøve på den 
oppslagstjeneste som svenskene benyt
tet seg av under V.M. 

Prøven falt heldig ut og dagen var 
også meget vellykket sett fra arrange
n:entsmessig synspunkt. Miniatyr
nflegruppens formann, Nils Johannes
sen delte Kongepokalen ut til Røgeberg 
umiddelbart etter konkurransens slutt. 

Kretsstevnets siste dag. 
Bare to klasseseire til Østre. 

Kretsmesterskapet i miniatyr var 
som bekjent oppdelt i to skytninger. 
Vi har tidligere referert liggende stil
ling, og skal i dag ganske kort se på 
kne og stående. 

Stående ble vunnet av Willy Røge
berg og Erling Kongshaug som be~ge 
hadde 370. Skredegaard kom på 3dje
plass med 3 66. I A-klassen delte Ovl 
Gude og Anker Hagen 2nenplassen pa 
345, mens Tore Jokstad fra Politiet 
Yar langt foran med sine 360. 

I de øvrige klasser finnes ingen 
Østrenavn. I knestående seiret Mauritz 
Amundsen på 394 - hvilket er ny 
norsk rekord. Den gamle rekordhol
der, Skredegaard ble toer med 3 89. Wil
ly besatte 5teplass med 3 81. I klasse A 
vant Anker Hagen en ny fin seier med 
378 og dermed var det punktum for 
Østrepremiene. 

Mesterskapet gikk til Mauritz 
Amundsen som sammelagt hadde 115 4, 
mens Skredegaard kom nest etter vin
neren med 1146. 

Da plassen er liten - samtidig $Om 
miniatyrspaltens reporter ikke krever 
stØrre spalterom, må vi innskrenke oss 
til å bringe de tØrre tall. 

MEN 
DE KAN STOLE 

PA 
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Mer fra årets V. M. 
Vår gode venn og berømte hjorte

dreper Rolf Bergersen har satt opp en 
meget interessant statistikk over de 
beste hjorteskytteres gjennomsnittsre
sultater for alle hjorteskytninger un-

Enkeltskudd. 

l. O . Skoldberg, Sverige 42.0 pts. 

2. Th. Kockgård, do. 41.6 « 

3. O . Mirowski, do. 39.8 « 

4. Y. Miettinen, Finnland 39.6 « 

5. R . Bergersen, Norge 39.4 << 

6. H. Liljedahl, Sverige 39.0 « 

7. M. Liuttula, Finnland 

R. Berlin, Sverige 

9. B. B. Andersen, Norge 

l O. H. Østbye, do. 

11. Reinikka, Finnland 

12. Outa, do. 

13. Maxwell, England 

14. Hamilton, Sverige 

15 . Hans Aasnæs, Norge 

16. Maki , Finnland 

17. Niels Moe, Norge 

18. Rautavaara, Finnland 

19. Thatinen, do. 

20. Otto M. O lsen, Norge 

21. Thv. Lund, do. 

22. Th. Andresen, do. 
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3 8.7 « 
38.5 « 

37.6 « 

37.6 « 

37.3 « 

37.1 « 

37.0 « 

37.0 « 

37.0 (( 

36.9 « 

3 6.4 << 

3 6.2 << 

36.2 « 
3 5.9 << 

3 5.5 « 
34.2 << 

der årets V.M. Vel å merke - bare 
konkurranseskytninger. Herav kan 
hver og en se sine gjerninger på trykk, 
og like interessant vil det være å stu
dere tabellen for alle interesserte som 
ikke var med på turen. 

Statistikken forteller oss følgende: 

Dobbeltskudd. 

I. H . Li ljedahl, Sverige 

2. R. Bergersen, Norge 

3. Th. Kockgård, Sverige 

4. Hans Aasnæs, Norge 

5. O. Skoldberg, Sverige 

6. Miettinen, Finnland 

7. Hamilton, Sverige 

8. G . Erdmann, do. 

9. T ranefors, do. 

l O. O. Mirowski, do. 

Il. M. Liuttula, Finnland 

l 2 . B. B. Andersen, Norge 

13 . Otto M. Olsen, do. 

14. Thv. Lund, do. 

l 5. Rei nikka, Finn land 

16. Berlin, Sverige 

17. Outa, Finnland 

18. Rautavaara, do. 

19. Thatinen, do. 

20. Maki, do. 

21. Th. Andresen, Norge 

22. H. Østbye, do. 

78 .0 pts. 

78.0 « 

77.1 « 
77.0 « 

76.9 « 
7 6.0 << 

7 5.4 « 
74.6 « 

73.8 « 

73 .1 « 

72.5 « 
72.0 « 

71.9 « 

71.3 « 

70.8 « 

69.5 « 
69.3 « 

67.7 « 
67.6 « 

67.6 << 

65.8 « 
64.2 « 

,, 

REKORDDELTAGE LSE 
VED JEGERSTEVNET 

Vår klubbs årlige stevne for jegere 
og sportsskyttere umiddelbart før 
jakten tar sin begynnelse, har for hvert 
år fått større og stØrre tilslutning og 
deltagelsen denne gang var overvel
dende. 

Det vakre høstvær kastet også sm 
glans over stevnet, som i alle deler ble 
meget vellykket. 

Foruten skytning på hjort, tiur og 
hare, omfattet programmet i år også 
skytning på lerduer, og det viste seg 
å falle meget heldig ut. Og når man 
hører at 56 mann fikk anledning til å 
skyte gjennom dette omfattende pro
gram, vil man forstå at det hele måtte 
effektueres knirkefritt. 

Dessverre så ledelsen seg nødt til å 
avslutte inntegnelsen av skyttere etter 
kl. 12, da man ellers ikke ville h ::t 
rukket å avvikle stevnet på dagen. -
En del skyttere som således ikke fikk 
delta i skytningen, må godhetsfullt 
holde oss unnskyldt. 

Skyteprogrammet omfattet 5 skudd 
på løpende hjort, med 5 poengs respit 
for de helt uøvde baneskyttere. Dess
uten 5 skudd på tiur, 5 skudd på hare 
og til slu tt l O lerduer. Premiering 
sammenlagt for samtlige øvelser. 
Teoretisk kunne en skytter oppnå l 00 
poeng, nemlig 5 p . for hvert treff i 
tiuren og haren, og 2% p. for hver 
truffet lerdue. For hjortens vedkom
mende etter vanlig skuddverdi. 

Det ble delt ut 20 premier og disse 
besto av nyttegjenstander for jakten, 
- meget pene premier, som var skjen
ket av forskjellige firmaer i Oslo. 

For de 20 beste ble rekkefølgen: 

l. John H. Larsen 61.5 P· 
2. Rolf Bergersen 55 « 
3. Niels Moe 54.5 « 
4. B. Biihring Andersen 54.5 « 
5. Sigurd M. Vik 54.5 « 
6. G. Karlsen 54.5 « 
7. Johan Nordhagen 50 « 
8. M. Melby 50 << 

9. Arne Sørum 48.5 << 

l o. Halvor Ajer 48 « 
Il. Halvard Angaard 46.5 « 
12. H. Brendengen 46 « 
13. Ole Solberg 44 « 
14. Johan Bergersen 43 « 
15. E. Kjelstad 43 « 
16. Oscar Wiik 42.5 « 
17. Th. Andresen 42.5 « 
18. ]. Finstad 41.5« 
19. Bj. Ohleng-Hee 41.5 « 
20. Einar Aarstad 40.5 « 

@ 

Avslutning. 
Det hat· na vært forholdsvis stille 

i hjorteskytterleiren de siste ukene, 
da de fleste skyttere har viet jakten 
sin spesielle oppmerksomhet. Men som 
tillegg til årets program vil Oslo 
Sportsskyttere søndag 12. oktober på 
Gressholmen arrangere et åpent stevne 
i hjorteskytning, med 5O sprang en
keltskudd . Og på samme måte vil 
Oslo Østre Sportsskyttere antagelig 
søndag 19. oktober på Østre arran
gere åpent stevne med 2 5 sprang dob
beltskudd. Dette program tilsvarer 
altså VM-programmet og det skal bli 
interessant å se hvilke resultater som 
kan oppnås. H. A. 
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Skilaget åpner sesongen. 
Søndag den 26. oktober går Oslo 

Østre Skytterlags Skilags store åpne 
orienteringsløp med skytning. Man 
venter stor oppslutning omkring 
arrangementet - og alt skulle tyde 
på at denne populære kombinasjon vil 
bidra til at det mØtes mannsterkt 
fram. 

Der konkurreres i følgende klasser: 

l. 18-35 ar, tidligere premiert 
orienteringslØp m/ skytning. 

2. 18-35 år, tidligere upremiert 
orienteringsløp m/ skytning. 

3. 35-42 ar, tidligere premiert 
orienterings løp m/ skytning. 

4 . 3 5-42 år, tidligere u premiert 
orienteringslØp m/ skytning. 

5. Over 42 år. 

Løperne star ter i vanlig turantrekk 
med gevær (krag) og 10 patroner. 
Underveis skal det skytes l O skudd 
mot figurskive, hvert treff gir et tids
frad rag i løpstiden etter styret s n ær
mere bestemmelse. Gevær kan ikke på
regnes utlånt. Ammunisjon fås kjØpt 
ved starten. Reisepenger ca. kr. 3.00. 
Eget befordringsmiddel kan brukes. 
Foruten vanlig premiering er det lag
pokal til beste 3- og 5 -mannslag. Tid 
og sted for star ten kunngjøres i dags
pressen 2 5. oktober. Anmeldelse led
saget av startkontingent, kr. 3 .00, 
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sendes Willy Røgeberg, Larsens Våpen
forretning, Olsen Maseng eller A. 
Gresvig innen mandag den 20. oktober 
kl. 16. 

Og - så gjelder det altså at våre 
egne gutter går mn for oppgaven. 

TERJIINLISTE 
HØSTS ESONGEN 1947 

Onsdag 8. oktober: MedlemsmØte. 
Søndag 12. oktober: Trening onen

teringsløp. 
Søndag 19. oktober: Trening onen

teringslØp med skytning. 
Søndag 26. oktober: Østreheims

løpet (åpent orienteringslØp med skyt
ning) + klubbmesterskap, lagpokal 
til beste 5- og 3 -manns lag. 

Søndag 2. november: Trening. 
Søndag 9. november: Commandos-

løp ( lagkonkurranse med MiLorg.) 
Søndag 16. november: Trening. 
Onsdag 19. november: MedlemsmØte. 
Søndag 23. november: Feltskytning 

(pokal for beste 10- og 5-manns lag) . 
Søndag 30. november: Trening. 
Søndag l. desember: Høstmanøvren 

(åpent stevne i terrengskytning 
klubbmesterskap). 

Lørdag 13. desember: Julebord. 

LAGSÅND 
I mange lag ser man i ledelsen de 

s:mune navn gå igjen år etter år. Mis
forsta meg rett, det er selvfølgelig ut
merket at der er enkelte som har in
teresse og anledning til å ofre sa me
get av sin fritid på laget, og jeg kri
tiserer absolutt ikke disse for det, men 
mon der ikke var bedre med litt oftere 
vaktskifte. Der er jo en viss fare for 
at selv den mest glødende opptimist 
etterhvert kan ga t rett, og sa lenge 
skal der ikke legges beslag på den en
kelte. Grunnen t il at de blir stående 
er ikke alltid at de så gjerne vil, men 
at det faktisk er litt av en kunst å få 
medlemmene til å ta på seg de forskjel
lige verv, det er dessverre ikke så lett. 
Nå er der jo endel som ikke kan ta 
valg på grunn av sitt arbeid eller andre 
gjøremål og de må man jo holde unn
skyld t, så er det de som nekter og som 
ikke tror seg dyktige nok, de er som 
regel de rette, de har ansvarsfølelse og 
vil som oftest gå inn for å fylle jobben 
sin. En tredje kategori er de som uten 
stØrre kommentarer lar seg velge og 
bare er med og «aker», får man et par 
av den sorten med i et styre så blir de 
andre stakkarane så overdynget med ar
beid at de rett og slett «går dukken». 
En annen uting er også at enkelte med 
lemmer som samvittighetsfullt utfø
rer det han blir pålagt skal pådyttes 
flere jobber, det hele skal jo være en 
avkobling fra det daglige slitet men får 
man for meget å gjøre så er det hele 
forfeilet. Altså bør ingen ha mere enn 
et tillitsverv men flest mulig litt å 
rusle med. De som er med i vinter
halvåret bør slippe om sommeren og 
omvendt. La det bli en æressak for 

hvert medlem å ta sin jobb. Tilslutt en 
del strØkorn fra en bok om lagsarbeid, 
det kan gi litt å tenke på. 

l. Kom ikke på mØtene. 
2. Hvis du kommer så kom for sent. 
3. H vis været ikke passer så tenk ik

ke på å komme. 
4. Hvis du deltar i et mØte så forsøk 

a finne fei l ved ledelsen og de an
dre medlemmers arbeid. 

5. Påta deg aldri noen oppgave, det 
er mye lettere å kritisere det andre 
gjør enn å gjøre noe selv. 

6. Føl deg såret hvis du ikke blir 
valgt inn i en komite, blir du an
modet om å være med så ta ikke 
del i komitemøtene. 

7. Hvis komiteens formann ber deg si 
din mening i en sak så svar at du 
ikke har noe å si i den anledning, 
men snakk etterpå med alle etter 
mØtet om hvordan saken burde 
vært ordnet. 

8. Bry deg ikke om å skaffe laget nye 
medlemmer, overlat det til andre. 

A. M. 

9Jarutue? 
Jeg er av naturen ikke så lite av en 

opptimist. På grunn av denne natur
gave drister jeg med til her i «Postens» 
spalter å framsette denne kanskje vel 
opptimistiske tanke. 

Jeg etterlyser herved den eller de 
menn som har vidsyn nok til å gå i 
gang. Lønnsomheten er det vel ikke 
tvil om. Tenk på det store distriktet 
som vil sokne til badet. 

Altså: Go ahead. Optimisf1111. 
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Vi strør noen roser. 
Hadde damene vært t ålmodige og 

jeg morsom, skulle denne artikkels te
ma dannet grunnlag for en humorist
isk hyldest til kvinnen i vårt julenum
mer. Dessverre er ingen av delene til
felle - og det sprengte oktobernum
mer må stille plass til disposisjon. 

Har en kvinne fort jent hyldest i 
oktober - så må hun få den på dette 
tidspunkt. Til jul er det jo slett ikke 
sikkert at hun står ved vår side. 

Saken er kort og godt følgende: 
Vi som fra tid til annen slenger in

nom Østre har i hele sommer hatt gle
den av å beskue de forskjellige bom
skytteres sjarmerende gemalinner hen
slengt i baneanleggets nærmeste - og 
vakreste omgivelser. 

Mannen har altså ikke klart å mot
stå skytterdjevelens fristelser og der
med er det ingen annen utvei enr> å 
følge ham p å denne ferd. Unnvære 

SKOTØYET 

ham kan de nemlig ikke. Det er jo 
morsomt å konstatere, og aller hyg
geligst er det å se at det gjerne er Da
meklubbens medlemmer som er ~ finne 
der oppe. Altså er det å ta som et re
sultat av denne organisasjons arbeid. 

Prikken over i-en fikk vi imidlertid 
da en rekke av damene troppet opp un
der Samlagsstevnet for å rekke ledel
sen sin hjelpende hånd. Jeg skal ikke 
være personlig - så lyst jeg enn har 
- men nøye meg med å konstatere at 
det fantes medlemmer av Dameklub
ben som skrivere, som utregnere og 
som Skytebokselgersker (dette ord pre
senteres hermed for første gang i det 
norske språks historie). 

Som en ung - men allikevel gam
mel beundrer av det kvinnelige vesen, 
må det være meg tillatt å løfte min 
hatt og svinge min penn til damenes 
ære. Måtte vi beholde disse våre tro
faste følgesvenner til de blir gamle og 
grå. Pjo. 

KJØPES HOS 

E. HAGEN 
BOGSTADVN. 20 ·OSLO 
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Og sa var det dans etterpå 
De husker sikker Leif Amble-Næss 

gamle vise med ovenstående tekst. 
Det vår altså noe i den smak vi 

skulle ordne opp med den 12. oktober. 
Det er Erterfest på Østre, og de gjel
der altså å finne fram de gamle lakk
skoene ennå en gang. 

Det skulle naturligvis være unød
vendig å minne om festen, om dens 
enkelte detaljer etc. La det allikevel 
være sagt at årets erterfest bør bli noe 
utenom det vanlige. Det er vel neppe 
for meget sagt at Oslo Østre Skytter
lag har en sesong å se tilbake på som 
nesten mangler sidestykke i skytterhi
storien. Det må feires - og la oss 
alle slutte opp om festen, la oss vise 

at Østrefolket også behersker denne 
side av saken, og la oss framfor alt 
vise at v i også kan feste med ære. 

Tilbake står deretter vennskapsmat
chen som går den 19. oktober. Denne 
usedvanlig hårde konkurranse skulle 
Yære godt kjent "blant medlemmene. 
Det er jo en dag som kanskje ikke net
topp rent sportslig sett er den stØrste 
i sesongen, men nettopp derfor - - . 
Østregutta kan konkurrere når det 
gjelder - og de vil derfor også vise 
at de behersker avslappningens kunst. 
Vennskapsmatchen må vel nærrnest be
traktes som en avslapningskonkurranse 
men er ikke mindre morsom .for det. 

NAR KRYBBEN ER TOM BITES HESTENE 
Vi som til daglig steller med utgi

velsen av Østre-Posten hører til de 
som er av en fredelig natur. Nå heter 
det som kjent at n år krybben er tom 
så bites hestene .. Østre-Postens krybbe 
er - om ikke tom - så i hvert fall 
slunken. Vi er derfor redd for at dette 
skal få skjebnesvangre følger. 

Da Østre-Posten ser ut til å være 
populær - og medlemmene får den 

Til Østre-Postens redaksjon 

tilsendt helt gratis, tar v i oss følgende 
frihet: 

De medlemmer som finner glede i 
den - og som ønsker at den skal 
fortsatt utgis, anmodes om å fylle ut 
nedenstående kupong og sende den 
til redaksjonen med det beløp som pas
ser den enkelte. Det hele er en fri
Yillig sak - og bidragene kan mer 
enn gJerne være anonyme om ~nskelig. 

Carl B. Salicath, Knut Al vsøns vei 7, Sinsen. 

Hermed følger kr . ........ ... ... .. .... som skai nyttes til å redde Østre-Postens liv. 

Oslo, deo -----------------------------------------------------------· 
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ET SAMLAGSSTEVNE I ØSTRENAVNETS TEGN 

Mauer'n. 

Det- ble Østrenavnet som dominerte 
arets Samlagsstevne med Kragen. Som 
kort nevnt i forrige nr. blir det flotte 
Vandreskjoldet hengende ett år til på 
Østreheim, Mauer'n ble Samlagsmester 
med Skreder'n på 2nenplass - og Sky
moens kanne gikk til Johs. Grønli. 

Av de 20 lstepremiene forøv1·ig gikk 
16 til vårt lag. 

For å ta lagskytningen først - så 
noterte Østre seg for 128,38 i gjen
nomsnitt på 8 mann, mens Oslo hadde 
121,83 og Nordre 119.00. 

Østt·es lag besto av: Willy Røge
berg 134, Haakon Aasnæs 134, Odd 
Sannes 133, Asbj . Syvertsen 129, Tore 
Skredegaard 128, Halvor Kongsjorden 
124, Johs. Grønli 123 og Johan Srøk
ke 122. 

I omskytningen om premien til be
ste lagskytter vant \X'illy ovet· Haa
kon. Som bekjent utdeles Oslo Skytter-

samlags merke i gull til den som har 
vært med a v unnet vandreskjoldet l O 
ganger. Asbj. Syvertsen sto denne gang 
for tur til å fa gullmerket, men hadde 
ikke kvalifisert seg til deltagelse på 
Østres lag. Mauer'n som hadde gullet 
fra før - overlot sin plass til Asbjørn 
- og den gode Syvertsen fikk ikke 
bare et statistmerke, men viste seg 
som et av vårt lags beste skyttere. 
Mauer'n skal ha honnør for sin opp
treden, styret skal ha takk for at de 
belønnet en gammel tro tjener med 
den nødvendige tillit - og Syver t il
deles blomster for sin fine inns:~ts. 

Mesterskapet ble innledet med et 
grunnlag på 8 8 av Røgeberg. Han for
svant imidlertid i omgangene - og 
Mauritz Amundsen som apnet med 76 
i grunnlaget, forsatte med 87 i lste 
omgang - og avsluttet med praktpo
enget 9 5. Sluttpoenget ble 2 58 som 
strakk til mesterskapet foran Skrede
gaard 251 og Gunnar Helgerud 250. 
4 ble Arne Jaobsen, Nordre 249 sam
men med O . Hageløkken, Østre. 

Skytningen om Skymoens kanne var 
begivenhet nr. 3. Dette resulterte i at 
den gamle fighteren, Johs. Grønli skaf
fet hjem den ettertraktede premie med 
172 poeng. Overraskelsens mann var 
Bjørner Hageløkken som bare var l 
poeng etter ham, mens Skredegaard ble 
nr. 3 med 166. 

Ganske kort skal vi så nevne at 

GENERALFORSAMLING! 

Ja, den kommer snart, men husk å beta l kontingenten, ellers har du ikke stemmerett 
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rØst re-notiser, 
I enkelte klubbaviser vil man finne 

at hvis et av medlemmene vinner et 
norgesmesterskap så er dette grunnlag 
for forsidefotos etc. Vi har dessverre 
ikke sa mange forsider i Østre-Posten. 
Et mesterskap må mange ganger bare 
gi stoff til Notiser. Så store er altså 
Vl--. 

Det må derfor bare kort nevnes un
der denne spalte at unge Odd Sannes 
sikret seg norgesmesterskapet med ar-

Skredegaard vant 3-skudden på 600 
m. med 2 8 og Willy l 0-skudden mot 
figuren med 88. 

I 3dje klasse var Anker Hagen best 
i 3-skudd med 28, mens Bjørner Hage
løkken (87) og Erling Schillestad (85) 
var best i l O-skuddene. 

I klasse 2 ble det og tre Østre-seire. 
Arne Sannum fikk fullt hus i 3-skud
dcn (som i Os) - T. Olafsen fikk 
Thesens premie med 88 og i figur
skytningen seiret Sigmund Krogvold 
med 86. 

I klasse l vant Thor Hatlebak med 
192 mot 20-delt skive og Sem Stcns
by hadde 9 5 på den l O-delte. Begge de
ler rakk til seier i k lassen. 

Grunnlagets klassevinnere ble: Rø-
geberg 88 Schillestad 84, Sannum 
79 og S. Svarlien 7 6. 

I Stangskytningen vant \X'illy med 
14 treff, mens Anker Hagen og Olav 
Kongsjorden hadde Il i klasse 3. 

Endelig nevner vi at premien til be
ste old boys-skytter gikk til Neri 
Kongsjorden. 

Plassen tillater dessverre ikke nær
mere detaljer. 

megevær. Hans poengtall var 5O l . Me
sterklassen ble vunnet av dagens nest 
beste skytter, Haakon Aasnæs som fikk 
499 (med en 7-er på feil skive). Hal
vor ble nr. 4 og Mauer'n nr. 5. I A
klassen ble G. Leganger-Krogstad nr. 
4. Johan Stpkke nr. 6 og Olav Kongs
jorden nr. 9 samtidig som B-klassen 
ble tredobbelt Østretriumf. Thor Hat
lebak seiret, mens Sigmund Krogvold 
og Halvor Ajer kom på de neste plas-
ser. 

Frigeværmesterskapet er også arran
gert, og endte med seier for Halvor 
Kongsjorden som noterte seg for pene 
1084. Odd Sannes ble toer med 1075 
- etter at han i stående fikk servert 
en bom, som det vel er mest nærlig
gende å gi anviseren skylden for. Wil
ly ble nr. 3, Haakon Aasnæs nr. 4, 
Mauer'n 5-er og Runes 6temann. 

I B-klassen hentet G. Leganger
Krogstad seg hjem 2nen premie etter 
Jens Fredbo. 

Idet avisen g5r i trykken får vi un
derretning om at v5rr medlem, Leif 
Larsen, lørdag den 4. oktober, tr~dte 
inn i den hellige ektestand. Hans ut
kårede er frk. Elsa Sørensen,. som er 
medlem av Damelaget, så det må bli 
en flott kombinasjon. Vi gratulerer. 

SAMLAGSSTYRET 

meddeler at premieutdeling for så vel 
vinterskytning som sommerskytnin~ 
vil bli holdt i Militære Samfund fre
dag 7. november k l. 19. 
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VÅR TRADISJON 
Forrige lederartikkel hadde eitelen: 

Var posisjon. La oss i dag se litt pa 
et ord som har en lignende klang. 
Erterfestens toastmaster kom i en tale 
inn pa Øst~·es tradisjoner - og håpet 
at lagets mange unge medlemmer var 
klar over dette u sed vanlige viktige 
moment. Hans ord er Yerd å under
streke i ldubborganet. Oslo Østre 
Skytterlag er et stort og mektig lag 
med mange gamle - og meget rike 
tradisjoner. Det er en arv vi har fått 
fra vare forgjengere gjennom t idene, 
en arv som vi har pl ikt p:l oss til a 
bevare i tidene som kommer. 

Det er en stor oppgave som. ligge
i denne trad isjonsbevaring, og det er 
ikke minst klubborganets misjon 3 bi
dra til at nye medlemmer lærer Østre
anden og Østretradisjonene <i kjenne. 

Selvsagt finner det sted en utvik
ling innen skyttersaken som over alt 
ellers. Det er vel da også neppe noe 
lag som har kunnet ta og føle på ut
viklingen i den grad som vart. Med 
utviklingen følger mange n ye med
lemmer - og dermed ogsa etterhvert 
nye menn innen ledelsen. Men, selv 
om utvikl ing og fremskritt er tilstede 
er det ingen grunn t il at tradisjonene 
kastes over bord. (Forts. neste side) . 
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OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 
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Formann: Emil Hagen. 

Viseformann. M. Melby. 
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Erling Raftevold. 

Sekretær: N. Svendsby. 

Kasserer: Bj. Nævestad. 
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Kasserer: N . Bjørndalen. 

Srrremedlem: N . Svendsby. 

Redaksjonsmedlem: Ove Gude. 

Skilagcts styre: 

Formann: Andr. Mehlum. 

Viseformann: Reidar Andresen. 

Sokrer.~r: Karl Lorck. 

Kasserer : Odd Karlsen. 

Styremedlem: Einar Aarstad. 

Redaksjonsmedlem: Gunnar Jandar. 
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Formann: H alvard Angaard. 

Viseformann og sekretær: M. Melby. 

Styremedlemmer: Johan Bergersen, 

Nicls Moe. 

Kasserer: Thv. Lund. 
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Kasserer : Ingeborg Lund. 

Styremedlem Ruth Svendsby. 
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&edaktøeencf 

dac;bok 

Erter, kjøtt og flesk 
Østreheim har en viss likhet med 

Rom i enkelte tilfeller. 
Det er i et hvert fall et ubestridelig 

faktum at søndag den 12. oktober 
fØrte alle veier dit opp. 

Ca. 60 våpenføre menn hadde med
bragt sine aller smukkeste kvinnelige 
bekjentskaper - og var mØtt fram 
for a xde, drikke og være glade. Da 
aftenens toastmaster, Asbjørn fra 
Hvalstad ringte i sin bjelle for første 
gang kunne han berette med sjelvende 
rØst at 120 sjeler va r forsamlet. 

Det ble da også en Erterfest av det 
riktig gode slaget. Det er temmelig 
vanskelig å gå i detaljer - ikke av 
den grunn at signaturen lider av hu
kommelsestap - men det er enkelte 
t ing som hører til privatlivets fred. 
Det er også svært lett å bl i rammet 
av injurielovens paragrafer. Uten å 
bli gjenstand for straff, kan vi dog 
berette at man spiste godt, sang en 
gammel Østresang - og så ble da 
iirets Errerkonge kåret. 

Johan Støkke f ikk sitt kjede, og ble 
hyldet etter alle kunstens regler. 

Siden trådte så Dameklubbens for
mann f ram på arenaen med premier 
til Skilaget og Miniatyrskytterne, hvor
etter Østre-Postens redaksjon fikk en 
uhyre fin konvolutt. (Med noe i.) 

De lyriske innslag hadde Damefor
mannen sammen med nærværende pu
blikasjons redaktør æren for. Den 
høye gjest, general Erichsen holdt så 
en vellykket tale, hvilket også Ole 
Lunnan og Asbjørn Syvertsen var 
menn for. Og- Emil Hagen kom så 
med et stort og sjeldent premieutvalg. 
De forskjellige v innere fikk sine tre 
ganger tre (og ett fra kjeller'n) hvor
etter Halvard Angaard kunne takke 
for mat og dram. 

Den videre ferd gjennom nattimene 
bød på ymse slag tid trØyte i form av 
sang, musikk, skyvning av damer samt 
lignende mosjon. 

Skal vi oppresumere det hele, måtte 
publikt1mspoengene bli at lokalet er 
i avgjort minste laget for vår store 
med lemsskare samtidig som vi med til
fredshet noterte oss festen som total 
utlodningsløs. 

Oslo Østre Skytterlag kunne imid
lertid innregistrere ennå en ny og vel
lykket dag i sin lange og glansfulle 
historie - og vi kan si som vi alltid 
avsluttet våre skolestiler: . Vi kjørte 
glade og fornøyde hjem etter en lang 
og hyggelig dag. 

V ÅR TRADISJON 

Oslo Østre Skytterlag har en ære
rik historie å se t ilbake på. Det skyl
des ikke minst at en av de viktigste 
tradisjoner innen laget, har vært å ha 
en god ledelse. 
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røstreprofller:J 

Andreas Mehlum. 

Vi nærmer oss vinteren. Hovedlagets 
styre dukker inn i hiet for å hvile på 
sine mange og fine laurbær - og det 
er da tiden som Skilaget dukker fram 
på arenaen. I spissen for dette laget 
kommer i år som så mange ganger tid
ligere Andreas Mehlum, mannen som 
i de siste 6-7 år har utviklet seg til 
å bli en slags Skilagspappa. 

Nedskriveren av disse linjer har i 
mange år hatt anledning til å følge 
Andreas' arbeid som skilagsformann 
på meget nært hold. Det er vel ikke 
for meget sagt at det går årtider mel
lom hver gang man stØter på en så 
fanatisk klubbleder. Det er vel da 
også kanskje ymtet fra tid til annen 
at fanatismen er drevet noe lenger enn 
det er ønskelig hos alle. Det skal i et 
hvert fall sies til Mehlums ros at han 
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har tatt vel vare på det en av Østre
barna som han har fått i sin varetekt. 
Skilaget er for ham blitt et hjertebarn. 

I mange førkrigsår satt han på ski
lagets slunkne pengesekk som han pas
set med kjærlig omhu. Under krigen 
overtok han ledelsen av laget, som da 
ble noe mere enn et skilag. Som natur
lig var fortsatte han som den drivende 
kraft i etterkrigstiden - og når han 
nå truer med å forlate sitt skip s~ tar 
man det som en god og morsom spøk . 

Det skal i et hvert fall sies til ski
lagspappaens ros at det har vært kraf~ 
og fart over laget i etterkrigstiden. En 
fart som man kanskje mang!cr side
stykke til i lagets historie. 

Vi har sett arrangements både m
nendørs og utendørs som har vært av 
høy kvalitet - og som har kastet glans 
over Østrenavnet. Det er da på sin 
plass å gi dagens profil de største blom
ster for dette. 

Det er også med stor interesse og 
spenning vi imØteser Skilagets kom
mende sesong. Allerede før dette num
mer av avisen ser dagens lys har laget 
arrangert sin kanskje stØrste konkur
ranse i sesongen - og dermed er det 
hele i full gang. Foruten å vene en 
dyktig administrator, har Mehlum og
så fått tid til å dyrke sin idret. Han 
har vært en dyktig skytter, men den 
idrett som vel ligger hans hjerte ncr
mest er orienteringsløp med skytning, 
og her har han hentet seg mange fine . 
plaseringer. Mehlum har også Skilagers 
fortjenestemedalje. 

Vi ønsker Andreas og hans kamera
ter lykke t il med sesongen som kom-· 
mer. 

l 
l 

l 

Nå kommer vi i gang I 
Fra og med førstkommende man

dag begynner vi innendørstreningen i 
Idrettens Hus (for de som er nye og 
ikke kjent, hjørnet av St. Olavsgt. og 
Pilestredet, 3 etg. inngang hjørnet.) 

På grunn av at lokalet er disponert 
fra nå av og til jul vil vi ikke kunne 
få faste treningsdage, men da det var 
mer om å gjØre å komme i gang enn 
å vente til en kunne få disponere den 
tradisjonelle torsdag gikk vi sammen 
med følgende lag: Ørnulf, Tomtegub
ben og Oslo Sportsforening og skyter 
følgende dage: Mandag 20., t irsdag 28. 
og torsdag 30. oktober. Mandag 3. og 
IO., tirsdag 25 . og torsdag 27 Novem
ber. I desember kommer vi antagelig 
til å skille lag i det vi da disponerer 
følgende dage: Mandag 8., tirsdag 2. , 
9. og 16., torsdag 11. og 18., f redag 
I2. og 19. for så i det nye år å komme 
over i normalt gjenge. 

For de av medlemmene som Ønsker 
det kan de benytte en hvilkensomhelst 
dag som her er nevnt til trening. Det er 
bare og mØte fram, melde seg til vakt
havende (skiveselger) og løse sin serie 
og får automatisk skive nr. og skyte
tid i det vi regner med å kunne gi plass 
for omlag 60-70 skyttere pr. kveld. 
Oppgi h vilket lag en hører hjemme i. 

Vi har beregnet å kunne få den I I . 
og I 8 desember for oss selv og vil da 
hvis det lar seg gjøre ha den vanlige 

juleskytning om pakker ( morskaps
skytning). 

Vell mØtt. Styret. 

DET ER HØST 
og det jager mørke truende skyer over 
miniatyrskytternes himmel. Et glimt av 
klar himmel for så og tykne til igjen 
er det inntrykk en får når en dag er 
hussøkende for høvelig lokale til in
nendørstrening. Man leker blindebokk 
og oppholder medlemmene med snakk 
mens vi fortsatt leker med eventuelle 
huseiel-e - bestyrere eller hva det nå 
kan være. 

En, Asbjørn og undertegnede tok 
en dag og trålet mulige lokalinneha
vere, jeg kan kanskje ta med umulige 
og, for den saks skyld, og argumenter
te med det allerede i fortiden avviklede 
V.M. og den kommende Olympiade. 
Vi må erkjenne at forståelsen var stor, 
elskverdigheten og velviljen umåtelig 
(umåtelig) og kan vi erobre Olympisk 
gull og sølv med denne skal det ikke 
bli bronsje engang tilovers for de Øv
rige deltagende nasjoner, men for å 
sikre oss mot illoyal konkurranse bør 
vi sende meddelelse til de andre delta
kere om våre treningsforhold og fram
gangsmåten og henstilte til disse å legge 
ann sin trening i samsvar med dette 
for så å mØtes i London og fortelle 
eventyr om hvor store og velvillige 
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<<smil» v1 hadde til treningslok:tle. 
(Den store og berØmte Amerikanske 
kjeften kunne kanskje ha greid seg 
men vi har så få av dem herhjemme, 
og vi har ikke kunne oppspore noen). 

Men fra spøk til alvor. Skulle det 
ikke være mulig at vi fra å være leie
søkende kunne bli utleiere? 

I generasjoner tilbake har det blitt 
bygd forre tningsbygg m. m. I gene
rasjoner framover vil det bli bygd for
retningsbygg m. m. Og alle er satt ojJjJ 
pli forretningsbasis m~d forretning for 
øye og så vidt vites har det vært for
retning. Skulle det da være sa uten
kelig at noen eller flere gikk igang 
med et andelslag beregnet på samme 
basis, men disse bør ha en viss klokker
k jærlighet for skytesporten, så disse 
ikke bare planla, men sørget for at 
planene var i behold til bygget var 
ferdig, lokale for miniatyrskytning, og 
ikke som tidligere planlagte sådanne, 
hvor det viste seg at planene var blan
det i StØpen eller murpussen slik at 
når bygget sto ferdig gikk byggeher
ren og lette etter både planer og det 
påtenkte skytelokale - og skytterne 
sto like husville. - Det er ikke tvil 
om at idrettsorganisasjonen har bruk 
for et administrasjonsbygg, og at byg
get ikke blir verdiløst selv om det 
skulle bli så stort omslag i samfunns
interessen at sport og idrett ikke len
ger hadde noen aktiva, hvilke vel nep
pe noen gang skjer. Å avvente stat el
ler kommunebygg som sådant er ren 
idioti (unnskyld uttrykket) men det 
skjegget vi fortiden ikke har lagt oss 
til kommer nok til både å bli langt og 
grått, både for oss selv og våre etter
kommere før så skjer, dessuten er skyt
terne ikke akkurat overrent med til-
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bud om srptte fra den kanten, dessuten 
med det statsunderskudd vi har bør vi 
vel ikke friste staten til å nedsette en 
25-30-mannskomite med en 40 kr. 
dagen pr. mann, som skal tygge pa 
ideen i 2 5 år, for sa å nedsette en ny 
komite til å tygge videre, jeg synes 
denslags er så ørkesløst å li te mbytte
givende at det ikke står i sams\·ar med 
utgiftene, og med de penger som bru
kes til slike formål vil være nok til a 
reise hele bygget. Jeg tror at skytterne 
selv må løse denne oppgaven og pa 
samme vis som de alltid har måtte los : 
sine oppgaver, men hjelp og stØtte. 

Finnes det da innen organisasjonen 
helst innen vårt eget lag savidt forma
ende og initiativrike personer at de 
kan og vil pha seg arbeidet med reis
ningen av dette hus? En bør kanskje 
regne med litt medgang fra de regu
lerende og bevilgende myndigheter d.t 
saken jo forsavidt gjelder, tØr vi kalle 
det så høyttravende som, samfunns
gavnlig foretak? 

Ideen er gratis, ta den opp til over-
veielse. O. F. 

Oslo Skyttersamlag 
holder som bekjent premieutdeling for 
årets skytninger den 7. november kl. 
19 i Militære Samfund. Det var me
ningen at det samtidig skulle arrange
res en enkel festlighet med dame1·; men · 
strØmrasjonering etc. har nektet dette. 
hvorfor det bare blir anledning for 
skytterne å få en enkel servering ettel·
på. Og, damene må altså holde seg 
hjemme. 

l 
i 

Skytesesongen ehber ut 
En høyst virksom sesong for spores

skytterne. - Først og fremst for de 
aktive skyttere, men også for de til
litsmenn som var valgt til å tilrette
legge tingene. Det har vært en pa
kjenning for hver enkelt. - Men selv 
om det kan føles deilig nå å få en aldri 
så liten avkobling etter alt strevet, be
tyr det pa ingen mate at man kan hen
gi seg til uvirksomhet. Det er fullt opp 
av plikter under høst- og vintertiden, 
selv om hjorten og leirdua nødvendig
vis får seg en liten kvil. 

Om noe kunne vært gjort bedre fra 
ledelsens side er meget mulig, men til 
skytternes ære skal det iallfall sies, at 
det har vært en udelt glede å stelle med 
tingene på bakgrunn av den særpregede 
gode klubbånd, det kameratskap og 
den hjelpsomhet som ved alle anlednin
ger har vært den bærende kraft i ar
beidet. Denne adresse vil jeg nå ved 
sesongens slutt også gjerne få gi til 
Oslo Sportsskytteres medlemmer, som 
vi gjennom denne sesong har hatt et 
stort og fruktbringende samarbeid 
med.-

For hjorteskytterne spesielt, kan det 
kanskje være mangt å filosofere over 
nå, på bakgrunn av årets VM. Er f. 
eks. hver enkelt nådd fram til et Øn
skelig resultat med hensyn til våpen, 
siktegreier m. v.? Neppe. - - -
Vel, så nytter vi vinteren til å forbere-

de disse ting pa, sa vi kan sta beredt 
ril neste sesong. -

Dette med velegnet våpen for hjor
teskytning er for øvrig, etter det inn
trykk signaturen har, et ennå ikke 
løst problem. Vi må etter min mening 
komme fram til mer ensartede greier. 
Slik som det nå er, med høyst uensar
tede vapenkonstruksjoner, ulike 
skjefter, låskasser, sikter m. v. - vil 
skytteren i lengden ha vanskelig for a 
tillempe seg den nødvendige tillit til 
sitt vapen. Han ser de andre skyete
res vapen, som etter hvert har nye av
vikelser på forskjellige punkter, og der 
hele kan skape forvirring hos de mindre 
erfarne. 

Na, dette med å eksperimentere seg 
fram er selvsagt til en viss grad nød
vendig, skal man nå fram til noe bed
re, og det er langt fra min mening 
med dette a ville kritisere. Krigen 
skapte jo vanskelighetene med våpen
mangelen. Men forstå meg rett: Vi 
må snarest mulig komme fram til et 
mer standardisert hjorteskytning
gevær, som vi alle anser som det beste 
og som i prisklasse m å "ligge innenfor 
rimelighetens grenser. Her har våre 
vapeneksperter og hjortespesialister en 
oppgave å løse, og det må skje snart, 
for at ikke våpenkontoen i mellomtiden 
skal bli for anstrengt for den enkelte. 

For siktenes vedkommende, kan vi 
vel slå fast, at erfaringen nå går ut på 
at Diopter er det eneste rette å anven-
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de også for hjorteskytningen. H vilken 
korntype som er den rette, vil forhå
pentlig Bergersen, Otto M. & Co. kun
ne gi sikker anvisning om når man 
skal ta f att på skytningen til våren. 
Det er store og gledelige eksperimen
ter hermed i gang. -

Apropos. - Jeg hørte sist søndag 
en fugl som sang om at det skal bli 
Nordisk stevne her hjemme til somme
ren! Vi har altså i tilfelle noe å glede 
oss til. Det gjelder da å gå inn for det
re for full fres. - Synd at vi ikke 

har flere hjortebaner på Østre. - El
ler skal vi kanskje først beklage oss 
over at den nye hjortebanen vår synes 
å ha en trang fødsel, - - eller hva, 
gode moderlag? 

Til slutt vil jeg si til dere gode 
skytterkamerater innen sportsskytter 
ne: Skriv da litt i våre spalter i Østre
Posten! Det er alltids litt å utveksle 
meninger om på trykk. Det er derfor 
vi har medlemsblad. - Det kan ellers 
bli litt k jedelig i lengden med en og 
samme penn. H. A. 

Thorvald Lund avslutter sesongen med ny norgesrekord 
ROLF BERGERSEN BEST SAMMEN LAGT 

Det skulle vise seg at Oslo Sports
skytteres åpne hjortestevne søndag 12. 
okt. på Gressholmen bød på sensasjon. 

Harald Natvig's 14 år gamle norges
rekord p3 4 5 p. i enkeltskuddserie ble 
ved denne anledning høynet til 46 p. 
og rekordholderen heter i dag Thor
vald Lund . -

En storbragd kaller vi dette Thor
vald. - Vi gratulerer hjertelig med 
rekorden. Det var en stor sportspresta
sjon. - Synd at vår gamle venn og 
hjorteskytterentusiast Harald Natvig 
ikke fikk oppleve dette. Han ville sik
kert ha vært den første ti l å gratulere. 

Lunds rekordserie ser slik ut: 5 -
4-5-5-4- 4 -5-5-5 
- 4. Enhver vi l forstå hvilken glim
rende prestasjon dette å kunne presse 
seg til siste skudd, sikkerlig i full be
vissthet om at bare et eneste liret tapt 
poneng vi lle ha vært nok til å sette 
hans innenfor rekkevidde liggende re
kordmulighet overstyr. Imidlertid, -
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en passelig blanding av viljestyrke og 
konsentrasjon ga den sympatiske og 
energiske «hjortedreper>> et fortjent 
rekordresultat. 

Dagens program omfattet 50 sprang 
enkeltskudd, altså samme program som 
i VM., og sammenlagt seiret Rolf Ber
gersc/1. Han åpnet denne gang for
holdsvis svakt med 31, men fortsatte 
jevnt og sikkert med 41 , 39, 39, for 
så å avslutte med 4 3. Han holder for
men den gode Rolf. -

John H. Larsen skjøt også meget 
jevnt og pent og besatte annenplassen. 
For øvrig hadde Johan Bergersen og 
Harald Østbye gode serier, som ga dem 
henholdsvis 3dje og 4de plassen. 

I klasse B. vant Oscar Wiik. 

Rekkefølgen ble: 

Klassl' A . 50 sprang: 

l. Rolf Bergersen, O .Ø.S. 193 
2. John H. Larsen, O.Ø.S. 189 
3. Johan Bergersen, O.Ø.S. 183 

Ollo M. seirer i dobbellskudd. 
Sesongens absolutt siste konkurranse 

før hjorten går i hi for vinteren ble 
avviklet søndag 19. oktober på Østre. 
Det var åpent stevne med 2 5 sprang 
dobbeltskudd etter VM-programmet. 
Værforholdene var dog ikke gunstige. 
Det var grått og kjølig, særlig på for
middagen, og det var under disse for
hold vanskelig å score toppresultater. 
Men det ble likevel levert en f lerhet 
bra serier og vår <<still going strong» 
gode Otto M. seiret i denne sesongens 
siste runde med 75 - 70 - 37, til
sammen 182 poeng. Resultatene ble: 

Klasse A.: 

l. Otto M. Olsen, O.Ø .S. 182 
2. Rolf Bergersen, O .Ø .S 180 
3. B. Buhring Andersen, O.S.S. 176 

etter omskytning med 
4. Johan Bergersen, O.Ø.S. 17 6 

4. Harald Østbye, O.S.S. 
5. Thorvald Lund, O.Ø.S. 

Klasse B. 20 spra11g: 
l. Oscar Wiik, O.Ø .S. 
2. E. Seierstad, O.Ø.S. 

178 
17-f 

59 
58 

JT . J\. 

5. N ils Moe, O .Ø .S. 
6. Harald Østbye, O.S.S. 
7. Thorvald Lund, O.Ø.S. 
8. M. Melby, O.Ø.S. 
9. Rolf Aas, O.Ø.S. 
9. John H. Larsen, O .Ø.S. 

Il. H. Angaard, O.Ø.S. 

Klasse B.: 

l. Oscar Wiik, O.Ø.S. 

169 
168 
166 
158 
156 
156 
145 

114 
H.A. 

OSLO ØSTRE SPORTSSKYTTERES 

rz-ce~nieutdeLin'if 

Var k lubb sammen med Oslo Sporrs
skyttere har premieutdeling for som
merens skyrninger lørdag 15. novem
ber kl. 18 i TERMINUS, N. Vollgt. 
18, Il. 

Det blir fellesspisning og kamerats
lig samvær. 

Noter tid og sted og vær velkom
men enten du har premier eller ei. 

Dagen for vår generalforsamling vil 
bli kunngjort senere. 

Miniatyrrifler - H jorterifler 

SCHOU 
KARL JOHANSGT. 12 

TELEFON 42 29 19 · OSLO 

Jaktrifler 7 - 8 og 9,3 mm. 

Jaktvåpen med utstyr 

Fiskesaker - Sportsartikler 
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Sunget av Maja Syvertsen på Erterfesten 

Tekst : Asbjørn Syvertsen. 

I pse ppse sile duske r uske plaskcre~;n 

til skytterbanen d ro vi som intet var i ,·ci'n. 

For skytterbla' det skrev at allting skulle bli 

så bra 

og at vi skulle f:i on riktig deilig skytterda'. 

Jpss for et Ji,•. 

Gutta dem nr flinke. det drosset inn med 

blinke 

av dem som fikk opp frese' var en fyr som 

hette Esc. 

Og allting gikk så greie, D e veit det var lite 

leit 

at vannet steg så vi ble våt i bu ksa der De veit . 

Jpss for et liv. 

Den plas;cn som dem sa at alle telta skulle stå 

den ble den reue Mjosa med en masse oycr på. 

Og mellom disse tel ta gikk , .i rund t og gulpa 

V;'U11l 

og med en liten dram blei det «grov kjeft" 

hele dan. 

Jøss for et liv. 

Hagalpkka sveiva, på hue u t i leira 

og Mauern henta polti og han lille Ole sukka, 

ta m eg med deg du, så skulle jeg vel tru 

at jeg får ligge qJrt i natt, de' r lenge siden nu. 

Jøss for et liv. 

lO 

Jeg s1·omte opp til Stangen, der var figura 

jaggu vekk 

dem sa\~ at'n sto der, n1en jeg kun'ke se et 

kvekk. 

Pa stupern gjorde jeg et veritabelt ma!pphsk 

og offisern han skreik: Sku 'du ha sett en sann 

en sb "ik. 

Jpss for et liv. 

H an Mcl by kokte kaffe, for vann va r lett a 

skaffe. 

Sel l ' laksen som vi spiste kom igjen som ba re 

vann. 

og lille Thore-mann ble borte under vann, 

han skjdt et skudd på sekshundre og siden borre 

var n . 

Jøss for et liv. 

f ørste omgang dukka \'<'ill y under rett og 

slett, 

han Syvcr han var heldig're, han fløt iland 

på f ett. 

Og \'V eideborg han prpvde seg med vannpisto

len sin 

av hundre poeng var det b:1rc tre son1 han 

fikk inn. 

Jøss for et liv. 

Pjo han hold t på hue, det var et syn å skue 

og Johs. han t røsta kameraten sin så godt 

han kunne. 

' 

•' 

• J 

Du er så dårlig na, så hvis jeg kunne r5 

sa var det best du rusle fikk , du kjære lille 

P jR. 

Jdss for et liv. 

Da vi satt p5 toget og vi skulle hjem til by'n. 

Han Emil monstra gutta sine, josses for et syn. 

Ja, når vi så de figura som kjdrtc hjetn n1ed 

ba'n 

si\ skullc'n nesten tru dem aldri hlddc sett 

noe vann. 

Jøss for et syn. 

Fra bukser og f ra hoser hang spla t jukk i 

skos~r. 

og aldri har vel skjegget til han Anker blom 

stra sl i k. 

Og Øyelokka hang og nesa den var lang, 

Yi tar n1ed oss han <cNautilus,, til Bergen neste 

gang. 

MEDLEMSMØTE 
holdes tirsdag den 4. november kL l 9 
hos fru Ruth Svendsby, Ullevålsveien 
59. 

Mat, kaffe og kopp medbringes. 
Vertinner for dagen er: Fru Melby, 

fru Hodtvedt og fru Mjøn es. Styret . 

VAR ÆRBØDIGE TARR 
sendes Oslo Østre Skytterlags Dame
k lubb. Som det er nevnt et annet 
st ed i dagens avis, fikk redaksjonen 
overrakt en pengegave p å kr. 200.00 
fra vår Dameklubb, og det er i d yp 
takknemlighet vi sender klubbens sty
re og øvrige medlemmer en hilsen og 
takk for den interesse som dermed er 
vist avisen . Rrd. 

6 ENE HAL FOR SAM LI N(J 
HOLDES LØRDAG 6. DESEMBER 1947 KL. 18.oo 

PÅ ØSTREHEIM 

Dagsorden: 

l. Beretning 
2. Regnskap 
3. Valg 
4. Eventuelt 

Det innkalles kun på denne måte! Oslo Østre Skytterlag 
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EN APPELL 
Nå da dette leses har altså hovedla

ger avsluttet sesongen for i år, men 
derfor må ingen tro at Østre blir lig
gende øde og forlatt, «Å nei da»! Vi 
har noe som heter O .Ø.S.S. og vi skal 
nok sørge for at skuddene smeller så
vel i desembertåken som i januarsol. 

Jeg vil i denne artikkel rette et 
«Skal vi kalle det opprop» til våre er
farne skyttere i hovedlager. 

Skilaget har nemlig i løpet av se
songen flere medlemsaftener hvor vi 
samles på Østre til en hyggelig prat 
og ofte god underholdning, men det 
vi virkelig savner på disse mØtene er 
et foredrag eller en liten orientering 
om skytning i sin alminnelighet, og 
her mener jeg dere eldre erfarne skyt
tere har meget å lære oss, og husk dere 
gjør hver enkelt og laget en stor mi
sjon. 

Altså, hvis Andreas i løpet av høsten 
eller vinteren kommer og spØr deg om 
du kan avse en time eller to ti l et lite 
foredrag på Østre så må svare bli 
«Ja». E. Kjelstarl. 

MEDLEM SAFTEN 
Skilaget avholdt sitt første med

lemsmØte, onsdag den 7. oktober. Det 
var hyggelig å atter mØtes med gutta, 
og om frammøtet var bra vil det sik
kert bli bedre når møtene blir bedre 
kjent. Stemningen var, som den pleier, 
særs god, og avviklingen frisk som den 
alltid er når Andreas leder. Georg Bur
aas mØtte fra med «spillet» og satte 
feststemning. Vi ønsker ham velkom
men tilbake senere. Vi ble også forevist 
flere fi lmer av stor interesse. En før
stehjelpsfilm med ualminnelig god fo
tografering, vakte alminnelig begei
string. En instruksjonsfilm, <<Drep el
ler bli drept», var lærerik, og for H.V. 
folk av spesiell interesse. Kvelden b!e 
i alle dele vellykket og vi ser med gle
de fram ti l neste. Velkommen gutter. 

]a11rlar. 

Hvor for blir ikke de 'forskjell ige 
skyteprogrammer annonsert i «Østre-
Posten»? Medl em. 

ONSDAG 19. NOVEMBER KLOKKEN 19 
PA ØSTREHEIM 

har Skilaget medlemsaften igjen. Møt opp alle mann til en hyggelig kveld 
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Thorvald! 
Som det vil framgå med all Ønskelig 

tydelighet av Sportsskytterstoffet, be
gikk vår kjente og populære Thorvald 
Lund det kunststykke å slette Harald 
Natvigs 14 år gamle hjorterekord på 
enkeltskudd av listen. Det hører stort 
sett til «hjorteredaktøren» å behandle 
den sportslige side av saken. Begiven
heten er imidlertid av en slik kaliber 
at det må være hovedredaksjonen til
latt å bringe Thorvald vår hjertligste 
gratulasjon. Det var virkelig en pre
stasjon som var et Østremedlem ver
dig. 

Organisaijonsmedaljen 
for året 1947 er v unnet av følgende 
skyttere : 

Gull: 
Gunnar Jensen, Oslo, 263. Palmer 

Østmo, Østre, 262. Anker Hagen, Øs
tre, 2 59. Bjørn Johansen, Oslo, 2 54. 
Carl B. Salicath, Østre, 240. Ole Sol
berg, Østre, 239. Hans lngelsrud, Bul, 
239. 

Sølv : 
Olav Kongsjorden, Østre, 246. Ar

ne Sannum, Østre, 23 5. R. Egge Jo
hansen, Oslo, 234. Karl Johansen, Oslo, 

231. Fredrik Qvale, Akademisk, 229. 
Einar Engeset, Befalslaget, 227. Egil 
Jacobsen, Nordre 227. Bjarne Næve
stad, Østre, 227. Thor Hatlebak, Østre, 
226. Asbjørn Hornnes, Befalslaget, 223. 
Halvor Ajer, Østre, 222. Alf Årstad, 
Østre, 221. Haakon Nordtug, Østre, 
221. Nils Kvale, Oslo, 220. Oskar Bang, 
Østre, 2 2 O. Peder Sæhl, Østre 219. Per 
\X'inge Granberg, Østre, 218. Per }or
sett, Østre, 218. A. Bærøe Gabrielsen, 
Oslo, 217 Asbjørn Petersen, Østre, 217. 
Gunnar Nyborg, Oslo, 207. Sem Stens
by, Østre 201. Gunnar Berger, Østre, 
199. Frithjof Mjønes, Østre 197. Rei
dar Funderud, Bul, 197. Tom Bergly, 
Østre 196. 

De siste brgiw•nheter 
Vi er klar over at det er en svak

het ved avisen i og med at det ikke 
kan bringes utførlige referater fra alle 
våre skytninger. Dessverre var også 
plassmangelen så stor at vi bare må gi 
følgende notiser omkring de siste be
givenheter: 

Dameues pokal ble vunnet av Odd 
Sannes på 266 poeng foran Mauritz 
Amundsen med 263. Begge hadde glim
rende resultater i omgangen, hvor San
nes nådde 9 3 mot Mauerns 91. 

Erterlwnge for 1941 ble Johan Støk
ke som fikk notert 92 , poeng. Årets 
kronprins ble Erling Raftevold etter 
omskytning med Bjarne Nævestad og 
Thor Hatlebak. 

Odd Sannes ble skytterhøvding 
for 1948 med 964 poeng. Han hadde 
750 i representantuttagningene samt 
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179 i grunnlaget og omgangen i kon
kurransen om Damenes pokal. 

Eilert Kje /stad seiret i konkurransen 
om Mauritz Amundsens pokal med 432 
poeng. Omskytning måtte til med Thor 
Hadebak og Alf Øderud. 

Gun-premien gikk derimot til Alf 
Øderud på poentallet 286. 

Rolfsens premie gikk i år til Johs 
Grønli, som har representert laget ved 
Oslo Skytterlags stevne, Samlagsstev
net samt i Eker. 

Kameratpohalen ble et bytte t il 
Østrekarene tross Bul's store anstren
gelser. 

VeuskajJspolutlm gikk i år til Willy 
Røgeberg, som skjøt 13 6 poeng. 

Beste hg ble Haakon Aasnæs' som 
besto av følgende Skyttere: Sjefen på 
laget hadde 13 O, Jan Finstad, N ils 
Myhrer 119, Carl Salicath 116, M. 
Melby 111 og Oskar Bang 109. Ti l
sammen ble dette 706 poeng, og 7 po
eng bedre enn Johan Støkkes lag. 

@ 

Premieskyfning Z. sept. 194Z 
l ste klasse. 

5 kne og 5 ligg. 20-delt skive l 00 m. 

l. Halvor Ajer 191. 2. Alf Øderud 
186. 3. N ils Myhrer, 181. 4. Hugo 
Haavstu, 173. 5. Ivar Stjernfeldt, 171. 
5. Willy R øgeberg jr., 171. 5. A. Am
holdt 171. 8. Gunnar Lunde, 170 pt. 

2. klasse. 10 skudd i 2 stillinger, 
normalski ve 3 00 m. 

I. Peder Sæhl, 83 . 2. Johs. Formo, 79, 
3. Jan Finstad, 76 . 3. Knut Øverlid, 76. 
5. Thorstein Olafsen, 73. 5. Asbj. Pe
tersen, 73 pt. 

14 

Sigmund triumferer 
Lagets bane var 5. oktober stilt til 

mil-orgkarenes disposisjon, og det fant 
sted en stor og overveldende konkur
ranse hvor en rekke bolde krigere stil 
let opp. Selve konkurransen hører ik
ke hjemme i bladets spalter, men det 
må være på sin plass å nevne at det 
store slag (som tellet verdensmestre og 
olympiavinnere) ble en t riumf for Sig
mund Krogvold, som med 134 poeng 
sikret seg seiren. 

Palmer Østmoe 
ble den lykkelige vinner av Østre-Po
stens pokal. I hele høst har det vært 
skutt energisk om pokalen, og innen 
Salicath kunne blåse av konkurransen, 
hadde 83 serier blitt avfyrt. Som en 
ekstra spiss på det hele kunne vi da 
notere at omskytning m åtte til for å 
kå re vinneren. Palmer Østmo og H al
vor Ajer sto likt med 83 poeng, og 
førstnevnte kunne med 83 i omskyt
ningen innregistreres som pokalvinner. 
Halvor Ajer fikk som toer et gevær
futteral i ekstrapremie. Forøvrig no
terer vi at Thor Hadebak og Odd 
Sannes sto nærmest premievinnerne 
med 81 poeng. 

Under mil-org-konkurransen den 5. 
oktober ble det skutt om en eplekassc 
som Halvor Ajer hadde satt opp til 
inntekt for Østre-Posten. Denne kon
kurranse resulterte også i en omskyt
ning i det Anker Hagen og Bjarne Næ-

1 

l • l 

Premier fra iandsskgttersteonet i Os 1941 
(Vi vil bringe en fortegnelse over 

Østres premiehøst i Os, og åpner i dag 
med klasseskytningene). 

Klasse 4. Skyming l . 3 skudd. 

29 pt. Halvor Kongsjorden, gave
premie. 27 pt. J ohs. Grønli, kr. 8.00. 
27 pt. Asbj. Syvertsen, kr. 8.00 . 26 pr. 
Mauri tz Amundsen, kr. 5.00 . 26 pt. 
O le Solberg, kr. 5.00 og 26 pt. N . 
Svendsby, kr. 5 .00. 

Skytning 2. 6 skudd. 

47 p t. H aakon Aasnæs, kr. 12. 46 
pt. N . Svensby, kr. 10.00. 44 pt. M. 
Nfelby, kr. 6.00 . 44 pt. Carl Salicath, 
kr. 6.00 43 p t. Hennund Balken kr. 
5.0 0. 

Skyming 3. l O skudd. 

83 pt. Asbj. Syvertsen, gavepremie. 
81 pt. Harald Hanto, kr. 30.00. 80 pt. 
Willy Røgeberg, kr. 24.00. 79. pt. Hal
vor Kongsjorden, kr. 20 .00. 79 pt. Ole 
Solberg, kr. 20.00. 79 pt. Johan Støk 
ke, kr. 20 .00. 77 pt. Odd Sannes, kr. 
14.00. 76 pt. Johs. Grønli, kr. 13.00. 
73 pt. A . Hatlebak, kr. 10 .00. 70 pt. 
O. Hageløkken, kr. 7.00. 68 pt. T h. 
Marum, kr. 5 .00 . 

!"-Iasse 3. Skytning 4. 3 skudd. 

25 pt. Odd Karlsen, k r. 6.00. 25 pr. 
Frithjof Mjønes, kr. 6.00. 

vestad sto likt. Etter hård figh t ble 
de to enige om å dele byttet. 

Vi takker deltakerne, og ikke minst 
premtegtverne for all velvilje og in
teresse. 

Skytning 5. 6 skudd. 

46 pt. G. Leganger Krogstad, kr. 
17.00. 40 pt. A lf Aarstad, kr. 7.00 . 

Skyming 6. 10 skudd. 

74 pt. Frithjof Mjønes kr. 18.00. 69 
pt. Bjørner H ageløkken, kr. 13 .00. 69 
pt. Odd Karlsen, kr. 13 .00. 

Klasse 2. Skyming 7. 3 skudd. 

3 O pt. Arne San num, gavepremie. 
29 pt. Per Jorsett, kr. 14.00. 29 pt. 
Jan Finstad, kr. 14.00 . 28. pt. Sven 
\Veideborg, kr. 8.00. 28 pt. Asbjørn 
Petersen, kr. 8.00. 27 pr. Sigmund 
Krogvold, kr. 5 .00. 

Skytning 8. 6 skudd. 

51 pt. Per Jorsett, kr. 20.00. 5O pt. 
J an Finstad, kr. 16.00 og Peder Sæhl 
h. 16.00. 

Skytning 9. 10 skudd. 

85 pt. Sven \'V'eideborg, kr. 24.00. 
84. pt. Karl Arnesen, k r. 20.00. 84 pt. 
Sigmund K rogvold, kr. 20.00. 77 pt. 
Arne Sannum, kr. 7.00. 

Kb sse l. Skytning 11. 6 skudd. 

111 pt. Ivar Sørensen, kr. 20.00. 

' • Stoff t il avisen må være 'innlevert 

senest den l 5 h ver måned 

Adressen er: 
Per ]o1·sett, K1·istian 4desgt. 8·10 
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Fru Inga Aur a as 

Møllergaten 47 

BRUKnoRsw GARN 

')uL m.ed dilt. 9Lede 
heter det i sangen, og hvem kan vel 
synge denne strofen høyest i år. Jo, 
medlemmene av Oslo Østre Skytterlag 
som får seg tilsendt Østre-Postens 3 2-
sidige julenummer som byr på alt hva 
hjertet begjærer. Vi skal ikke røpe 
stoffets detaljer, men avslører at re
daksjonens medlemmer i lengere tid 
har latt sine «nØtter» arbeide etter alle 
kunstens regler. Dette har resultert i 
fotos, tegninger, artikler, statistikk osv. 
i en så behørig mengde at vi tar oss 
den frihet å forutse en rekke fornøyde 
Østre-medlemmer lesende rundt jule
bordet. Bladet vil være i postkassen 
ca. 20. desember - og vi gjør opp
merksom på at det kommer ikke noen 
utgave nå før julenummeret. 

SKOTØYET 

Og pengene i kisten klinger 
Som det vil framgå av referatet fra 

Erterfesten ble redaksjonen overrakt 
en konvolutt fra vår dameklubb som 
inneholdt kr. 200.00 til bladets drift. 
Samtidig kunne vi meddele at skyt
ningen om Østre-Postens pokal inn
bragte kr. 415.00. Takk for det, glade 
givere. Endelig satte et av medlem
mene opp en eplekasse som det likele
des ble skutt om til inntekt for avisen. 
Denne innbrakte kr. 125.00 og der
med er vi på den sikre side ennå en tid 
framover. 

Hvis Salicath i nærmeste framt id 
kommer i ny bil så vet vi grunnen. Vi 
sier takk og hilsen på sistnevntes 
vegne. Rrd. 

KJØPES HOS 

E. HAGEN 
BOGSTAJ?VN. 20 · OSLO 

Arbeidernes Aktietrykkeri. Oslo 

NR. 8 DESEMBER 1947 1. ÅRGANG 
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~~BJØRN SYVERTSEN l 

Et nytt år er tilbakelagt, et av de 
mange ærerike i Østre's historie. Alle 
vi som var medlemmer i fjor, passiv 
eller aktiv, toppskytter, middelhavs
farer eller bundskytter, vi var med på 
å skrive et nytt blad i et stort og tra
disjonsrikt lags historie. Redaktøren 
skrev i siste nummer om. <<Våre tradi
sjoner>>, og jeg minnes i denne forbin
nelse den første <<Ertefest» jeg deltok 
i for ca. 20 år siden. Man talte sterkt 
og grepet om lagets tradisjoner ,og 
henstillet til oss unge dengang å verne 
om disse og føre dem videre når de el
dre falt bort. Jeg tror vi uten unn
takelse har fulgt parolen, men først 
nå har jeg kanskje fått full forståelse 
av hva det vil si å føre tradisjonen vi
dere. Vi skal gi den i arv til de unge 
og nye i laget - det er i dag det skal 
gjøres mens de gamles råd ennå står 
friskt for meg, og mens jeg er på intim 
talefot med de nye og de unge. Vi 
skal lære disse å ta opp arven vi fikk 
- nemlig å verne om Østre's tradi
sjoner og føre dem videre til neste ge
nerasjon. 

Hvilke tradisjoner er det da der ta
les om - jo, det er først og fremst 
kjærligheten til laget, samhørigheten 
og kameratskapet - med andre ord 
lagsånden. Lagsånden i Østre har all
tid sdtt som et lysende eksempel for 
alle lag - ikke bare i Oslo, men også 
utenfor Oslo og kanskje \ttenfor lan
dets grenser. 

Det grep meg så sterkt å høre ge-

neral Erichsens tale på «Ertefesten» 1 

høst at jeg straks i en tale måtte tolke 
noe av det samme jeg søker å få fram 
i denne artikkel i Østre postens jule
nummer. Dette griper kanskje ikke 
alle så sterkt som jeg mener det skal, 
og det er vel min skyld - alle er jo 
ikke født til å gi det skrevne ord den 
rette form. 

Jeg minnes en mann som Isak Engh 
- aldri hørte vi ham si at han gikk 
tret t av å arbeide for laget eller skyt
tersaken. Hvis han kunne beskrives 
på rette måten ville man forstå at han 
var eksponenten for lagsånden i Østre. 
Eller Kolbj. Kvam, da jeg en vinter
søndag kom over ham i skivebua på 
400, hvor han mutters alene satt med 
blokk og blyant og noterte en stati
stikk over hvordan skuddene fordelte 
seg over skiven. Hvorfor spØr du -
ikke særlig nyttig skytterarbeide kan
skje og jeg husker heller ikke hvorfor, 
men han hadde ikke, gammel som han 
var, noe bedre arbeid å gjøre for laget 
nettopp den vintersøo.dagen. 

Tenk over dette dere som er unge 
:tv år og nye i bgct - tenk over hvil
ket lag du er medlem av - landets 
største - javel, men ikke bare det. 
Landets beste skyttere, helt sikkert når 
det gjelder bredden kanskje også en
keltvis, men da skryter vi og det passer 
dårlig for en <<riktig>> skytter. 

Nei det er laget med den gode lags
ånd framfor noe annet lag du er med
lem av, og det kan vi skryte :tv, for 
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BEGIVENHETER I ARET SOM CIRR 
AV PER JORSETT 

Når man på en og en halv side skal 
gi et lite billede av sesongen som gikk 
innen Oslo Østre Skytterlag, så kan 
det neppe herske tvil om at man må 
fatte seg i korthet. Det er jo et ube
scridelig faktum at vårt lag nå inntar 
plassen som det desidert største i Nor
ge - og når vi da samtidig kan se 
tilbake på en av de aller livligste se
songene i lagets historie, er det natur
lig at det er adskillige begivenheter 
som burde kommenteres. 

Jeg kunne ha lyst til a la de tØrre 
tall fare - for så å hengi meg til be
trak rninger omkring de sportslige be
givenhetene. Det tØr imidlertid være 
på sin plass å gi julenummerets lesere 
en liten revy over den svundne sesong. 
La oss derfor be om tilgivelse for stof
fets mangel på farge. 

Etter at g·eneralforsamlingen or 

holdt ·med gjenvalg og fredelige for
handlinger, gikk så samlagets folk til 
forhandlingsbordet - og dette resul 
terte i at Emil Hagen rykket opp som 
viseformann samtidig som Norman 
Svendsby ble nytt styremedlem. 

Den sportlige side av saken begynte 
ganske beskjedent med at Skredegaard 
seiret i kampen om \Villy Røgebergs 

det har tradisjonene skapt og ikke bare 
du og jeg. 

Dette skal vi verne om ved å vise 
en så verdig opptreden som menneske 
og skytter at alle skjønner vi er med
lem av Oslo Østre Skytterlag. 
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pokal, hvoretter Halvor Kongsjorden 
svarte med å vinne Tjerslands premie 
sam.tidig som han notertes som Østres 
beste representant for 1947. 

I kampen om G. H. Kongsjordens 
pokal finner vi Ole Hageløkken som 
vinner, mens Mauer'n tar mesterskapet 
i Oslo Skytterlags stevne på Greshol
men. 

Så tok da ca. 45 mann fra laget en 
tu r til «Vannskytterstevnet>> i Os hvor 
vi ikke klarte å hamle opp med Lars 
L. Ese i kampen om Kongepokalen -
ti l tross for at Willy Røgeberg og Odd 
Sannes hadde de aller største sjangser 
etter sine fine grunnlag. I mesterskaps
.skytningen måtte vi derfor nøye oss 
med Odd Sannes' medalje. Foruten de 
to ovenfor nevnte prestasjoner i 
grunnlaget ble det en rekke andre fine 
prestasjoner å skue fra Østre-fronten. 
Blandt annet resulterte dette i gave
premier til Asbjørn Syvertsen, Halvor 
Kongsjorden, Mauritz Amundsen, Ar
ne Sannum og Karl Arnesen. Og ·så 
kommer det selvsagt med tiden endel 
Stangbeger og penger m. v . Etter hjem
komsten sikret Jan Finstad seg Halvor 
Kongsjordens premie mens G. H. 
Kongsjorden vant Schou's pokal og 
broder Nerid ble best i matchen om 
Seniorpokalen. 

Et av årets aller største lyspunluer 
var Samlagsskytningen som endte med 
den desiderte seier om Vandreskjoldet. 
Videre ble det dobbeltseier til Mauer'n 
og Skreder'n i mesterskapsskytningen. 
Skymoens kanne til Johs. Grønli, gull-

; . 

Fonnmmen taler ved åpningen a v bauen 4. mai i år. 

merket til Asbjørn Syvertsen og 16 
l ste premier i de ordinære skytningene 
av 2 O oppnåelige. 

SenhØstes har det så vært arrangert 
konkurranser om en rekke trofeer. Ei
lert Kjeldstad fikk Mauritz Amund
sens premie. Palmer Østmo trakk seg 
seierrik ut av kampen om Østre-Postens 
premie, Alf Øderud fikk Gunn-premi
en, og Odd Sannes sikret seg lste napp 
i den nye Damenes pokal. 

Samme dag holdtes den vellykkede 
Erterfest hvor Johan Støkke ble kåret 
til årets Erterkonge. 

Søndagen etter gikk så den avslut
tende konkurranse om Vennskapspo
kalen som ble vunnet av Willy Røge
berg, mens Haakon Aasnæs var mann 
for å ta ut det beste laget i samme k on
kurranse. 

Ved siden av alle disse interne sa-

kene, gikk så Odd Sannes hen å sikret 
seg Sportsskytterforbundets armege
værmesterskap, mens Halvor Kongsjor
den hentet samme verdighet i frigevær
mesterskapet. 

Det har vært - som innledningsvis 
nevnt - en meget livlig sesong. Banen 
har vært opptatt til trengsel hver ene
ste skytedag, skudd vekslingen har vært 
livlig - og den har bragt resultater i 
form av at Oslo Østre Skytterlags navn 
har gått utover hele verden. 

Det må nemlig huskes at ved siden 
av alle de hjemlige konkurranser har 
også Østregutta vært utenfor landets 
grenser - og høstet ære og laurbær. I 
Verdensmesterskapet i Stockholm ble 
det som bekjent vunnet tre individu
elle mesterskap av representanter innen 
Østres rekker samtidig som det første 
norske lagmesterskap i miniatyrskyt-
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Hvorfor jeg valgte sl~yttezrsporten f:=itz Amundmz 

OG HVA DEN IIAR GITT ltiEG 
Således lød oppgaven ja. Pjo befalte 

og jeg arme slave må adlyde. Det å 
skrive gjØr jeg nødig, men det er 
vanskelig å si nei når det gjelder 
Østre. 

Jeg må begynne ganske tidlig - og 
med noe annet enn skytning - for at 
dere skal forstå at jeg selv syns det er 
rart at jeg ble skytter. Som smågutt 
så jeg nok litt til skytevåpen, men de 
fristet meg ikke. T vert imot syntes 
jeg at mine 2 eldre brødre var noen 
merkelige skapninger som kunne finne 
noen fornøyelse i å reke rund t med 
disse børsene sine bestandig. For meg 
var det nemlig ski og fotball for alle 
penga. Vi hadde jo k lubb i gata og 

ning ble vunnet av 80 prosent Østre
karer. 

Vi inntar en solid posisjon i det nor
ske skytterlivet. 

Men seire forplikter som bekjent -
og det må slåes nye slag for vårt lag 
hvis stillingen skal forsvares. 

Sesongens status er imidlertid at våre 
toppskyttere er i det aller beste slag 
samtidig som rekruttene følger i kjøl
vannet på en meget beundringsverdig 
måte. Alt skulle ligge til rette for 
kommende år - forutsatt at medlem
mene samlet også går inn for den ad
ministrasjonsmessige side av skyt tersa
ken. Her har vi også usedvanlige dyk
tige folk, men her svikter til en viss 
grad rekrutteringen. La ikke det bli 
Østres svakhet. 
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det ble trening sent og tidlig . Og jeg 
husker en som var gla førs te gang han 
trakk i trØya for å spille på j uniorlaget 
og hvor nervøs han var første gang h:m 
skulle delta i et hopprenn. Forresten 
var jeg vel like nervøs da jeg fra tri
bunen fulgte A-laget i klubben i dens 
harde kamp for tilværelsen. For det 
var kamp om poengene dengang også. 
Da klubben var 8 år hadde den kjem
pet seg gjennom C- og B-klassen og 
opp i A og som l O-åring vant den 
kretsmesterskapet her i byen. Det var 
begivenhetsrike år og jeg minnes ti
den og kameratene mine med glede. D a 
klubben var l O år var jeg 20 og deltok 
i ledelsen som formann for junioravde
lingen. Det var i 1924. Jeg var selv 
temmelig ivrig både med fotballen og 
skiene og drømte selvfølgelig om å 
drive det mye lenger. - Men drøm
mer går ikke alltid i oppfyllelse. 

En sommerdag 3 år i forveien hadde 
jeg lånt min brors salongrifle på en tur 
og som følge av det fått en merkelig 
uro i blodet. Jeg syntes ikke lenger at 
mine brødres store interesse var bare 
tØys og hadde til og med deltatt 
innendørs et par sesonger. Skytningen 
fikk mere og mere tak i meg og det 
var tilslutt intet håp for fotballen og 
skiene. De måtte legges på hylla. J eg 
hadde valgt . 

Kragen begynte jeg med i 1924 og 
jeg var selvfølgelig med i landsstevnet 
her på Østre dette år. 2 år senere måtte 
jeg avgårde til Bergen. Her så jeg i 
programmet si tert en uttalelse av Otto 

,. 

.. 

Sverdrup hvor han sier «at kunsten at 
skyde med rifle ganske enkelt bestaar 
i at trekke av i rette Øieblik». Denne 
enkle sak har jeg nå slitt med siden 
for å lære, og jeg har ikke vært arbeids
løs - og blir det nok heller ikke med 
det første. Mange syns kanskje at jeg 
har gapt over for meget for i min iver 
måtte jeg jo prøve litt av h vert. Det 
ble etter hver t å forsøke seg med fri
gevær, Colt 22, hjorten og så 5O meter 
pistol. Men som en rød trå gjennom 
hele min utvikling som skytter går 
skytningen 1ned miniatyrgevær. Hva 
jeg der for en forholdsvis rimelig pen
ge har lært meg, har vært meg til 
uvurderlig nytte i alle andre grener. 

Har jeg så fat t noe igjen for slit, 
tid og penger? Å ja, temmelig meget. 
Det har vært en rik tid sammen med 
strålende kamerater. Jeg har fått an
ledning til å delta i en rekke konkur
ranser med forskjellige våben i inn- og 
utland og derved lært litt om seder og 
skikker både her og ute. Det er jo 
ikke bare premiene som teller selvom 
de selvfølgelig er hyggelige minner å 
ha. Og en annen ting: Viljen til å 
yde noe på konkurransebanen gjør det 
t il en naturlig sak å leve et liv uten 
altfor store utskeielser og tvinger en 
t il å øve og øve for å fremme egenska
per som en selvfølgelig også har ut
bytte av i det daglige liv. 

Formannens avskjedshilsen 
Det er et begivenhetsrikt år vi har 

å se tilbake på. 
Det er da også med glede jeg kan 

sette meg ned for å skrive en liten 

julehilsen til medlemmene. Det er 
med stolthet jeg i sommer har gått 

rundt å sett på aktiviteten på banen 

- og det er ikke med mindre stolthet 

jeg har mottatt meldingene om bedrif

tene som Østregutta har prestert 
rundt omkring på de forskjelli ge 

kampplasser. 
D et har vært tunge løft som Vl 1 

fellesskap har måttet ta for å få banen 

i den nåværende forfatning, og det 

blir sikkert ikke mindre arbeid på de 
kommende styrer. Når jeg ser på vår 

medlemsskare og pa den interesse som 
alle viser, tror jeg allikevel vi kan se 

framtiden noenlunde lyst i mØte. Per

sonlig er jeg i et hvert fall overbevist 
om at med den vind vi ha r i seilene, 

så skal Øs trena vnet rake høyt også i 
årene som kommer. Jeg takker hvert 

enkelt medlem for sesongen som gikk 

- og ønsker alle en god jul og et rik

tig godt nytt skyteår. Men samtidig 
må jeg også få sende alle medlemmene 

en varm takk for all velvilje og for 

alt det gode kameratskåp og fine skyt

terånd som jeg har mØtt under mitt 

virke som formann i Østre. Det er 

store og lyse minner jeg har når jeg 

na trekker meg t ilbake. Emil Hage/l 
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]oha11 og lVi/ly " bekra11ut" på Skugga11. 

CA LL E: 

VI FIKK NOEN VERDENSMESTRE 
Det er min oppgave å se litt tilbake 

på miniatyrskyttersesongen som gikk. 
Det må vel sies å være en meget for
nØyelig materie å behandle. Helt fra 
de første innendørsstevner t il sesongens 
avslutning på 5O meter i og med nor
gesmesterskapet, har vært en eneste 
rad av stor Østreinnsats - og den 
store vanskelighet ligger stort sett i at 
man har lyst til å sette nesen i sky -
og forlate bakken. Jeg klarer ikke å ta 
det hele i kronologisk rekkefølge. Vi 
hopper like godt til Verdensmesterska
pet på Store Skuggan med en gang. Det 
som skjedde her er jo temmelig vel
kjent, men for historiens skyld må vi 
minne om den serie av verdensmester
skapstitler som våre gutter sikret seg. 
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Na - når jeg bruker uttrykket våre 
g utter, så er dette selvsagt en sannhet 
med modifikasjoner. Når man som 
Østremedlem skal skrive en oversikts
ar tikkel er det jo meget lett å betrakte 
gutter som Mauer'n og Odd som Østre
karer. I forbinnelse med minityrskyt
ningen er som bekjent dette ikke rik
tig. Vi får da nøye oss med så se på at 
Willy og Johan sikret seg hvert sitt 
individuelle verdensmesterskap, samti
dig som Willy, Skreder'n og Halvor 
var med på å vinne lagmesterskapet i 
stående miniatyr - det første i sitt 
slag som norske skyttere har hentet 
hjem. Bortsett fra disse topp-plaserin
gene ble det som alle husker en rekke 
andre fine plaseringer, men vi går av 

plasshensyn ikke i detaljer. Det var i 
et hvertfall en stor og lysende innsats 
som vi alle er meget stolte av. 

Innen turen gikk til Stockholm had
de Willy sikret seg seiren ved OKTS
stevnet og i Oslomesterskapet på 15 m. 
Ved det første 5O m.-stevnet som gikk 
i Krogstadelva ble det store triumfer 
for Halvor og Anker. I samme forbin
nelse nevner jeg at Anker har vært en 
grådig mann i premiefatet rundt om
kring i hele sommer. I oppgjøret på 
kne ute ved Ås ble det Skreder'n som 
bekreftet 398-formen - og mens de 
andre var i Os, reiste Johan til Åssi
den og seiret der borte. For sikkerhets 
skyld tok han alle de store gutta med 
til Rånåsfoss - og vant der også. I 
kretsmesterskapet nevner jeg at \'V'illy 

:Av 

ble bestemann i stående, mens Anker 
vant A-klassen i knestående og lig
gende. Den siste seiren måtte han for
Øvrig dele med Norman Svendsby. 

Her kunne det også være fristende 
å gå i detaljer, men plaseringene er så 
mange og store at redaktøren bare vil 
k lippe artikkelen. 

Som et verdig Østrepunktum på se
songen kom så norgesmesterskapet med 
Kongepokalen hvor Willy Røgeberg 
tangerte sin norgesrekord på 1162 og 
ble en sikker vinner av det flotte trofe. 
For å sikre den tredobbelte Østre-sei
ren kom da Skreder'n og Halvor på de 
neste plassene i den hårde kamp. 

Det er sikkert all grunn til å være 
fornøyd - og jeg g1·atu lerer med inn
sa tsen . 

YAPEN, AMMUNISJON OG SPORTSARTIKLER 

MED REKVISITA FOR RIFLESKYTTERE OG 

JEGERE. 

Gjør De det beste kjøp hos 

Wl LLV RØGEBERG Bøssemaker 
VAPEN & SPORTS FORRETN IN G 
TO R G GAT A 34 - O S L O - TE L E F O N 4 1 53 .9 3 
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Det er den 15 te i måneden - og i 
følge bestemmelse om at alt manuskript 
skal være innlevert innen denne dato, 
har altså Østre-Postens redaksjonsmed
lemmer møte. Dette med manuskript 
fra de forskjellige underavdelinger er 
et nokså Ømt punkt. Etter å ha rin gt 
og mast tilstrekkelig lenge, ender det 
som regel med at redaktøren må lage 
noe selv. Dog rett skal være rett, det 
finnes hederlige unntagelser. 

Nå - mØtet er satt. Som regel er 
det Salicaths bekvemmeligheter som 
stilles til rådighet (han har ennå ikke 
fått kjøpt den bilen · som ble nevnt i 
siste nummer, og han går derfor n Ødig 
ut). Vi har inn ta t t plassene i C a !les 
dypeste Chesterfield, sigaretter av salTl
me navn ligger på bordet , f ruen i hu
set h ar f unnet fram sin skarpeste saks 
- og papirlwrven står ferdig til bruk. 

Vi begynner gjerne det hele med ;'\ 
prate litt om de siste arrangements, hv.t 
den og den gjorde her og hist og hva 
de eventuelt kommer til å si og gjøre 
i f ramtiden. Fru Salicath m å til slutt 
minne oss om at det egentl ig er Ø.P 
som skal diskuteres. 

Det blir stille. Pjo begynner plikt
skyldigst å bla i sine papirer. Calle og 
jeg legger oss bedre til rette - tenner 
røyken og ser alvorlige u t. Pjo renser 
rØsten. Det hersker fred over Sinsen. 

Pjos monotone stemme og fru Sali
caths glødende strikkepinner er alt som 
høres. Det minner meget om Familie
kvelden .i radio hver søndag. For hver 
artikkel Pjo har lest, ser han engstelig 
bort på Calle og meg, vi ser igjen på 

lO 

hverandre smiler blitt, nikker 
svakt på hodet og klapper i hendene. 
Pjo pustet: lettet ut. Stoffet er god
tatt. 

Så kommer aftenens clou. Fruen 
klirrer med kaffekoppene. Hun mener 
vel at etter så anstrengende arbeid kre
ves det noe i livet. Vi benker oss rundt 
bordet og dets gleder. Her legges da de 
store annonseplaner etc. - og få for
samlinger har klekket ut stØrre t ing 
enn det som nå kommer for dagen i 
Knut Alvssønsvei nr. 7. 

Men det er blitt tiden da hjemveien 
må huskes. Riktignok er det mange 
temaer som skal drøftes, men til slut t 
kommer man da til avslutningspoen
get som gjerne dreier seg omkring f ami
lienes håpefulle. (Her blir forresten jeg 
litt tilsidesat t grunnet mangel på sådan
ne). Vi takker imidlertid for oss, setter 
Borsalinoen p å hodet - og forsvinner. 
Calle slår riktignok på at han kan kjø
re oss hjem, men Pjo og jeg protesterer 
meget energisk. Protesten blir som re
gel tatt til følge, hvoretter vi må be
nytte oss av Apostlenes hester og sprin
ger raskt avsted for å n å siste t rikk. 

En ny ØstrePost kan gå i trykken. 

.-----FORSIDETEKST __ 
Gutter som i år har hevdet seg fint, og som 

vi sikkert kon:mer til å høre fra i framtiden. 

Arne Sannum, Eilert Kjelstad, Alf Øderud, 

Thor Hatlebak, }an Finstad, Palmer Østmoe, 

Sigmund Krogvold og Hal vor Aj er. 

* * 3 JUBilEER * * 

Østre-Posten kan denne gang ne
sten servere en personaliaspalte i lik
het med Aftenposten ved juletider. 
Vi åpner med 

G. H. KONGSJORDE N 

som feiret sin 70 årsdag den 24. no
vember. Navnet Kongsjorden har jo 
en spesiell k lang i Østremedlemmenes 
ører. Det er en rekke fremrakende 
representanter vi har med dette etter
navn. G. H. er en skytter som har 
båret navnet med heder - og hans 
seire i og utenfor laget er utallige. 
Det er nærsagt ikke den premie innen 
Østre som han ikke har fått sitt navn 
inn gra vet på. Han er fremdeles like 
aktiv - og like interesserr i si n sport 
og i sitt lag. 

MICHAL ME LBY 

har vi tidligere presenter t behørig i 
vår Profilspalte. Han må imidlen id 
trekkes fram påny i julenummeret i 
og med at han den 8. desember feiret 
sin 60-årsdag. Vi skal ved denne lei-· 
lighet ikke gå nærmere inn p<i Melbys 
mange og store fort jenester. Det skal 
imid lertid fastsL1es at alderen heller 
ikke har satt noen spor pa var mange
arige v iseformann. Tvertimot telles 
han med som et av lagets f remste p :1 

alle omrader. 

MENTZ DAHL 

hører ikke til den garde. som vil være 
kjent som en av våre fremste sky t tere. 
På en annen side har den gode Men tz 

- som 19. desember fylte 5O år -
i lengere tid vært en av Skibgets store 
orienteringsløpere. Dahl er ikke en lø
per som bare raker h øyt etter Østre
mål, men også i de største åpne løp 
ha1· han vunnet store klasseseire. Ski 
laget er stolt av denne fine represen
tant i «skauen». 

Både G. H. Michal og Mentz hykles 
av Østre-Posten i anledning sine 18 O 
ar (tilsammen ) og vi beklager bare 
at gratulasjonene kommer noe for sent. 

Samlaget deler ut premier. 
Oslo Skyttersamlag hadde samlet 

byens kragskyttere 1 det Mili tære 
Samfund forleden. Hensikten med 
mØtet var å få delt u t premiene for 
sesongens skytninger. Det var en 
stor og representativ forsamling som 
v ar tilstede - og premievinnerne ble 
hjertelig hyldet. Vi merket oss at 
Østremedlemmene var meget hyppig 
framme ved Breilid og Svendsbys vel 
dekkede bord. Willy f ikk mesterskaps
premien fra terrengskytningen, Mau
er'n hen tet mesterskapsmedaljen fr.1 
sommerstevnet, Grønli fikk kanna -
og Hagen pakket Vandreskjoldet inn 
igjen for å returnere det til den gamle 
velkjente plassen. Og - så fikk P. 
M. Røvde fortjenstmedaljen. 
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DAMEIKlUBBEN 
I GÅR- I DAG OG I MORGEN 

MAJA SYVERTSEN 

Helt fra Østre Skytterlags første år 
har kvinnen i Østre hatt den mening at 
selv også de kunne gjøre noe positivt 
for skyttersaken i sin alminnelighet og 
for Østre Skytterlag i særdeleshet. Det 
var kanskje under tvil disse damer den
gang satte igang et sådant arbeid og 
de hadde vel heller ikke noen oversikt 
over hvordan utviklingen skulle bli. 
De var pionerer på sitt område som 
satte ut i livet et tiltak som skulle vise 
seg å være et fullt berettiget sådant 
og som ble en sak som vokste seg stor 

.. 

12 

o~ sterk og for dette bør de hedres og 
m1nnes. 

::-

Vi ser i dag at kvinnens interesse 
for skytningen og for Østre Skytter
lag, den har vokset seg sterk og stor. 

Den klubb som representerer dette 
tiltak i dag Østre Skytterlags Dame
klubb teller omkring 60 medlemmer 
hvorav de aller fleste f littig mØter til 
våre sammenkomster og yder sin skjerv 
i form av penger, arbeid og godt humør 
til gavn for det formål som saken har. 

Det danses også på Østre. 

• 

.. 

Vi flakker om med våre mØter som 
nomader og fører kanskje som sådanne 
en kummerligere tilværelse enn nødven
dig. 

::-

Vi har derfor blandt våre Ønske
drømmer for i morgen en drøm om et 
stort nytt lokale med lyse tapeter, ko
selig belysning, bare dype stoler også 
flygel, hvor vi av og t il kunne innby 
våre bedre halvdeler til en hyggel ig af
ten. Til drømmen hører også et lite 
tekjøkken med blanke alluminiums 
kokekar og hyller med kopper og glass 
forsynt med Østres Dameklubbs merke. 

Vi kan minnes dagen i går og vi 
kan snakke om dagen i dag og drømme 
om dagen i morgen når vi nå sitter om
kring julematen og ser hvordan det år 
som er gått svinner hen, men vi må 
ikke tape avsyne det store mål som de 
gamle har arbeidet for, som vi driver, 
og som de unge skal fortsette, nemlig 
å binne et bånd i mellom kvinnen og 
mannen i skyttersaken og Østres in
teresse. 

Til Dameklubbens medlemmer 

ÅRSMØTE 
holdes tirsdag dm 6. januar 1948 M 7 

hos fru Ruth Svendsby, Ullevoldsvei
en 59, I. 

Dagsorden: 

Å rsberetning. 
Regnskap. 
Valg. 
Innkomne fors lag. 
Eventuelt. 

Redaksjon: 

Ansvarshavende: Per Jorsctt. 

Red aksjonskomite: 
Odd Karlsen - Carl Salicat h. 

Avisens adresse er: Østreheinl. 

Eventuelle fors lag bes sendt til for
mannens adresse: Ringveien 22, Hval
stad st. innen 31. desember 1947. 

Det innkalles k un på denne mate. 
Sekretæren. 

Vertinder for dagen: Fruene \Vei
deborg, Svendsen og Masch. 

@ 

Gjenvalg og meda]jer. 
Oslo Østre Miniatyrskyttere har 

holdt sitt årsting hvor praktisk talt 
hele det gamle styre ble gjenvalgt. Den 
eneste forandring som skjedde var at 
Th. Skudem ble nytt styremedlem 
istedetfor A. Hatlebak. 

Styret har nå følgende sammenset
ning: 

O. Foldvik, formann, Willy Røge
berg, viseformann, G. Thoresen, se
kretær, N. Bjørndalen, kasserer, N. 
Svendsby, M. Ravneberg, G. Christof
fersen og Th. Skudem, styremedlem
mer. 

Asbjørn Syvertsen bl~ tildelt lagets 
fortjenstmedalje for mangeårig og ut
merket arbeid som administrator. 

Samme u tmerkelse ble tildelt Jo
han A. Hunes, H alvor Kongsjorden, 
Willy Røgeberg og Tore Skredegaard 
for stor aktiv innsats. 
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Ø
stre-Posten er som bekjent Oslo Østre Skytterlags klubba vis. Avisen er i og 
med dette julenummeret ferdig med sin første årgang idet åpningsnumme
ret kom i mai måned 1947. Redaksjonen består av tre, nærmest selvvalgte 
personer som har forsøkt å skape et bindeledd mellom hovedbget, ·underav-
delingene og de forskjellige medlemmer. Bade redaksjonen og «forretnings
avdelingen» står helt fritt, og lagene har ikke noe ansvar for avisens drift . 

Som kanskje ikke alle vet ble Oslo Østre Skytterlag stiftet i 1883. De første 
Folkevæbningssamlag var to h gamle da hovedstaden kom med i bevegel-
sen. Det var den 3. februar 1883 at man besluttet å stifte Kristiania Folke
væbningssamlag. Samme dag ble det også stiftet Kristiania nordre, Kristiani:t 
vestre og Kristiania Østre skytterlag. Vestrelaget gikk imidlertid inn samme 
ar. Øs tres første styre besto av Chr. Strand by (form.), H. Østby, N ikolai 
Olsen, J. Lerud og J . Johansen. 

T il de mange ting som medlemmene burde kunne på fingerene er forteg
nelsen over hovedlagets formenn gjennom arene. Det er: 1883-86: Chr. 
Strandby, 1887 og 1889: O. T. Myhre, 1888: Peder Nordby, 1890: O. In
gebretsen, 1891-92 og 94: G. Schou, 1893, 95, 97-04, 07-08; Kolbj. 
Kvam, 1896: T. G. Trønnes, 1905: Joh. Bdthe, 1906, 1910-16 : G. G. 
Skatteboe, 1909: E. Svendsen, 1917-26: O. Lunnan, 1927-28: S. Chr. 
Baugh, 1929-32: Isak Engh, 1933: H. Nordvik, 1934-47: Emil Hagen. 

Rik blir man sjelden av å drive med skyttersaken - enten man nå snakker 
om lagene eller den aktive skytter. Oslo Østre Skytterlag har imidlertid 
klart å skaffe seg både gård og grunn. Vi eier hele baneanlegget, tomten 
som banen ligger på, og Østreheim. Nå, det er riktignok en god slump 
pantegjeld på eiendommen, men forhåpentlig vil man en gang få denne ned
betalt til et overkommelig beløp. Men selveiere er vi i ethvert fall. 

JE 
eter å ha skrytt av våre eiendeler, skal vi så snakke litt om underavdelin
gene. Det kan da nevnes at Oslo Østre Miniatyrskytterlag ble stiftet sam
me år som hovedbget (i 1883) og er dermed landets eldste miniatyrskyt
terlag. Det skulle være unødvendig å komme nærmere inn på miniatyrskyt-
ternes bedrifter innen Østres rekker. Vi minner om navn som Røgeberg, 
Kongsjorden, Skredegaard, Hunes, Grønli, Muslie med mange f lere. · 

J;;;;~ I 189 5 kom så underavdeling nr. 2 i og med at Skilaget ble stiftet. Dette 
laget er jo fra første stund Kolbjørn Kvams store verk. Han var den 
store kraft i de første årene - og har nedlagt et fruktbringende arbeid 
for skisporten innen Østre. Foruten Kolbjørn Kvam er det Fr:mke Onsrud 
og Aksel Refstad som er de mest fremtredende medlemmer i dette lag. 
Alle t re er også innvotert som æresmedlemmer. 
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P å listen over underavdelingene står også Oslo Østre Skytterlags Dame
k lubb. Mange vil kanskje tro at denne organisasjon er ung av år. Stif
telsesdatoen er imidlertid 5. oktober 1909. Klubben ble til virkelighet etter 
initiativ fra fruene Svendsen, Fossum, Kvam og frøken Egeberg. Klubben 
har gjennom årene arbeidet for skytternes sak på forskjellige måter. Ikke 
minst har de aktive kunnet glede seg over en rekke vakre Damernes premier. 

O g med Oslo Østre Sportsskyttere kan vi så ta for oss underavdeling nr. 4 . 
Med 1926 som stiftelsesår blir dermed sportsskytterne minstegutten. Det 
var H. Angaard, M. Melby og N . Kongsjorden som fikk i oppdrag å legge 
grunnstenen. Angaard har i de aller fleste årene fungert som formann. La-
get teller som bekjent navn som Otto M., brødrene Bergersen, Thv. Lund 
- og har kastet stor glans over Østrenavnet. 

Ser man nØye gjennom Østrefolkets historie vil man også finne storinterna
sjonale mestre. Tar vi for oss de olympiske leker kan man i 1906 se G. G. 
Skatteboe som mester. I 1920 ble det to gullmedaljer til Otto M. Olsen og 
en til Ola Lilloe, i 1924 kopierte Lilloe Olsen bedriften fra Antwerpen, og i 
Berlin ble det altså \Villy som vant. I V.M. notere vi Mauer'n, Otto M., 
Rolf, Halvor, Johan, Odd og Willy som vinnere. 

T il de store trofeer som med jevne mellomrom høstes av Østrekarene, har vi 
også selvsagt Kongepokalen i Landsskytterstevnet. Den første vant Jul. 
Bråthe som seiret på Lillehammer 1903. O. Lilloe Olsen vant i 1918 på 
Kongsberg, i Bergen 1921 ble Franke Onsrud skytterkonge, og i Steinkjær 
for l O år siden var det Willy Røgeberg som feiret Kongetriumfen. Og så 
blir det altså en av oss som skal ordne opp med samme tite! i Trondheim. 

JEn kan selvsagt ikke på noen få linjer få kastet et blikk på hele Østre
historien gjennom årene. Hensikten med disse små «bitene» er imidlertid 
at lagets medlemmer skal få interesse for sine forgjengere. Laget trenger 
ikke bare gode aktive utøvere, men også dyktige administrasjonsfollc Og 
- skal man kunne gjøre full nytte for seg i organisasjonsarbeidet er det 
nødvendig å k jen ne lagets og skyttersakens historie til bunns. 

Neste år er det også meningen at Østre-Posten. skal komme 'inn i medlem
menes postkasser. Vi går en ny stor sesong i mØte. -;IDet blir olympiske opp
gjØr, trening- og uttagningskonkurranser med henblikk på neste Hoved
stadsstevne - og det blir hård kamp ved Jonsvatnet. Oppgavene blir 
mange og store. Østre-Posten skal forsøksvis være tilstede der hvor det 
skjer noe, og ildne Østrefolkct opp til dåd. 
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V.M.-Iaget i k1wtående og liggende tarm pust 

Mauer'n, Thorvald, Odd og Rolf er blomstersmykket 
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Fra ~pningsseremo11im på Stora Skuggan.----... 



, 
l HALVARD ANGAARD l 
lJI ~1ATTE I\IØYE OSS MED FESTSPEL OG 46 

Det var med meget store forhåp
ninger våre hjorteskyttere imØteså se
songen 1947. Når vi nå skal sette opp 
sesongens status er det sannsynlig at 
mange vil være skuffet. 

Det gikk dessverre ikke slik som vi 
hadde Mpet tmder Verdensmesterska
pet i Stockholm. Den avslutningsseier 
som Hans Aasnæs noterte seg for kan 
ikke innregistreres til fordel for vårt 
lag, men vi nytter høvet til å gratulere 

konkurrenten OSS 
med den store tri
umfen. 

Allikevel er det 
mange store ting vi 
Østreskytterne kan 
se tilbake på - og 
med glede. Etter at 

Otto M. Rolf Bergersen had-
"Sti/1 going strong" de vunnet represen-

tantpokalen både i 
enkelt- og dobbeltskudd, gikk samml! 
mann hen å sikret seg norgesmesterska
pet i enkeltskudd. 

Blant de beste på premielisten fant 
vi forøvrig Otto M. Olsen som nr. 3 og 
Thorvald Lund som 5 temann. I doub
leen ble det seier for Hans Aasnæs, 
mens Rolf kom nærmest etter hård 
kamp - og Otto M. Olsen noterte seg 
her for 4depremien. 

Rolf tok så sin berØmte Helsinkitur 
hvor han feiret store triumfer i Finska 
Festspelen - og noterte seg for resul
tater som vil huskes lenge. 

18 

I verdensmesterskapet måtte vi altså 
gi tapt for svenskene i begge lagskyt
ningene samtidig som også finnene slo 
oss i enkeltskudd. 
Den individuelle 
konkurranse resul
terte i at Rolf fikk 
9de premie, mens 
samme man ble nr. 
5 i doubleen. Thor
vald fikk 8de pre-
mie og Otto M. 11 te. Thorvald Lrmd 

I lerdueskytning 46-mannm 
i V.M. sikret Niels 
Moe seg l Ode premie. Samme mann 
ble forøvrig nr. 5 i norgesmesterskapet 
i denne gren. I skeetmesterskapet ble 
han nr. 3. Han har vist seg som vår 
desidert ,bestemann med «hagla». 

I OSS' stevne på Holmen vant Rolf · 
enkeltskudden, mens Thorvald Lund 
ved samme leilighet noterte seg for sin 
glimrende norske rekord på :46 poeng. 

Niels Moe, lagets 
beste med ,.hagla" 

I vår egen dobbelt
skuddkonkurranse dro 
Otto M. Olsen seierrik 
hjem. Til sesongover
sikten hører forøvrig 
med å nevne John H. 
Larsens seier i Jeger
stevnet samt å minne 
om Rolfs seier i kam
pen om Damenes po
kal. 

Følgelig kan vi sikkert være enige 
om at året har vært livlig og frukt
bringende til tross for endel skuffende 

• 

Rolf Bergmm 
vår store festspeltrimnfator og 11orgesmester 

timer pa Store Skuggan. Rolfs norske 
mesterskap, hans Festspelinnsars og 
Thorvalds norske rekord er tre ting 
som vi kan leve lenge på. Og - vi 
skal gå like hhdt inn for sesongen so1i1 
kommer. 

OSLO ØSTRE SPOR TSSKYTTERES 

Generaliorsainling 
er berammet til lørdag 10. januar 
førstk. i Restaurant Terminus, Nedre 

Vollgt. 18, Il, kl. 18 presis. 

Såsnart man er ferdig med general 

forsamlingen (ca. kl. 19.30) blir det 

selskapelig samvær og underholdning, 
og denne gang 111å skytterne ta damene 

med. ·Der serveres soupc for ca. kr. 

15 .00. 
Av hensyn til maten er forhånds

melding ønskelig. Melding til Angaard, 

tlf. 69 97 8 5 eller 42 44 55 innen ton
dag 8. januar. 

Noter tid og sted og ·vel m(Jft sl{yt

lert! med damer. 

Sportsskytterne Fester. 
. Oslo Sportsskyttere og Oslo Østre 

Sportsskyt tere hadde forleden slåt t 

sine pjalter sammen for å feire seson
gen som gilde. Terminius var stedet 

- og en rekke autoriteter på sports
skytningens område var samlet . . Etter 

en vellykket torskeservering gikk man 

over t il å dele ut premiene for årets 

skytninger. Etter at Biihring Ander
sen hadde overØst seg selv og sine 

klubbkamerater, kom Angaard som 

antagelig måtte ha en slags privat av
tale med Rolf Bergersen. I et hvert 

fall fikk Rolf omtrent alt som An
gaard hadde med seg. 

Så var det film som Østres Sports

skyt terleder hadde æren for, og siden 

blandet vi sammen det vi hadde med. 

Øslres ombnds111enn 1948. 
Ole Lunnan, M. Melby, Carl B. Sa

licath, Joh. Støkke, H. Angaard, Asbj. 
Syvertsen, Mauritz Amundsen, \Villy 
Røgeberg, Bjarne Nævestad, Fr. Mjø
nes, Otto M. Olsen, Haakon Aasnæs, 
Per Jorsett, Arne Hatlebak, Odd Karl
sen, Emil Hagen og Arne Sannum. 
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IL:l....-1! _*_si DET MED TALL __ *~~ ~ 
Til et velutstyrt julenummer hører ogsl 

endel statistisk stoff, og v• bringer da ne
denfor endel oversikter fra Østres historie. 

Uten nærmere kommentarer åpner ,.i med 
en fortegnelse -over lagets 
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1920: 
1921: 
1922: 
1923: 
1924: 
1925: 
1926: 
1927: 
1928: 
1929: 
1930: 
1931: 
1932: 
1933: 
1934: 
1935: 
1936: 
1937: 
1938: 
1939: 
1947: 

1916: 
1917: 
1918: 
1919: 
1920: 
1921: 
1922: 
1923: 
1924: 
1925: 
1926: 
1927: 
1928: 
1929: 
1930: 
1931 : 
1932 : 
1933: 

Sk.yllcrh(Jvdinger: 

Isak Engh. 

Isak Engh. 
Isak Engh. 
Otto M. Olsen. 
Franke Onsrud. 
Franke Onsrud. 
Franke Onsrud. 
Olaf Sletten. 
Otto M. Olsen. 
Willy RØgeberg. 
Willy Røgeberg. 
Willy Røgeberg. 
Halvor Kongsjorden. 
Willy Røgeberg. 
Willy Røgeberg. 
Willy Røgeberg. 
Halvor Kongsjorden. 
Mauritz Amundsen. 
Mauritz Amundsen. 
Odd Sannes. 

Ertcrko11ger: 

Johs. Olsen . 
O. A. Jensen. 
lngv. Bergan. 
Isak Engh. 
A. Auraas. 
Isak Engh. 
I var Onstad. 
Olav Rostad. 
O. Lunnan. 
Reidar Muslie. 
Rolf Bergersen. 
Reidar Muslie. 
Otto M. Olsen. 
G. H. Kongsjorden. 
Isak Engh. 
Ole Hageløkken. 
Erling Raftevold. 
Otto M. Olsen. 

1934: 
1935: 
1936: 
1937 : 
l 93 8: 
1939: 
1946: 
1947: 

1909: 
1910: 
1911: 
1912: 
1913: 
1914: 
1915: 
1916: 
1917 : 
1918: 
1919: 
1920: 

1921: 
1922: 
1923: 
1924: 
1925: 
1926: 
1927: 
1928: 
1929: 
1930: 
l 931: 
1932: 
1933: 
1934: 

1935: 
1936: 
1937: 
1938: 

Mauritz Amundsen. 
Erling Raftevold. 
Halvor Kongsjorden. 
Erling Raftevold. 
G. H. Kongsjorden. 
Asbjørn Syvertsen. 
Haakon Aasnæs. 
Johan Støkke. 

D11111C1JeS j>remie l: 

Jul Braatc. 
Jul Braatc. 
D. Bønsnes. 
G. G. Skattcboe. 
O. Kolstad. 
Olaf Sletten. 
Isak Engh. 
O. Lilloc Olsen. 
O. A. Jensen. 
O. A. Jensen. 
Olaf Sletten. 
Olaf Sletten, til odel og eie 
etter omskytning med O. A. 
Jensen. 

Dame u es pokal Il: 

Franke Onsrud. 
Olaf Sletten. 
Isak Engh. 
Reidar Muslic. 
N. Kongsjorden. 
Rolf Bergersen. 
Otto M. Olsen. 
Reidar Muslie. 
Will y Røgebcrg. 
N. Kongsjorden. 
Asbj. Syvcrtsen. 
Willy Røgcberg. 
Mauritz Amundsen. 
Willy Rpgeberg, til odel og eoe. 

Dameues pokal Ill: 

Willy Røgeberg. 
Hal vor Kongsjorden. 
Halvor Kongsjorden. 
T rygve Gulbrandsen. 

• 

• 

1939: Hukon Aasna:s. 
1946: Halvor Kongsjorden, til odel 

og eie. 

Dameucs pokal IV: 

1947: Odd Sannes. 

Rol/setts premie. 

1919: A. Auraas. 
1920: Otto M. Olsen. 
1921: 
1922: 
1923: 
1924: 
1925: 
1926: 
1927: 
1928: 
1929: 
1930: 
1931: 
1932: 
1933: 
1934: 
1935 : 
1936: 
1937: 
1938: 
1939: 
1947: 

Isak Engh. 
Franke Onsrud. 
Otto M. Olsen. 
Franke Onsrud. 
Franke Onsrud. 
Franke Onsrud. 
Olaf Sletten. 
Isak Engh. 
Willy Røgeberg. 
Johs. Grønli. 
Willy Røgeberg. 
Halvor Kongsjorden. 
Halvor Kongsjorden. 
Willy Røgeberg. 
Willy Røgeberg. 
Halvor Kongsjordcn. 
Ikke utdelt. 
Mauritz Amundsen. 
Johs. Grønli. 

Petriuc Niclsms polutl: 

l 9 31: Willy Røgeberg. 
19 32: Ole Hageløkken. 
19 33: Isak Engh. 
1934: Mauritz Amundsen. 
19 35: Hal vor Kongsjordcn. 
1936: Mauritz Amundsen. 
1937: Tore Skrcdegaard. 
1938: Trygve Gulbrandsen. 
1939: Mauritz Amundsen, ti l odel "~ 

eie. 

Vcuusk.apspok.alm (Evigvanclrcncle). 

1930: O. J. Holter. 
19 3 l: Asbj. Syvertsen. 
1932: Reidar Muslie. 
1933: Halvor Kongsjordcn. 
1934: Halvor Kongsjordcn. 
1935: Halvor Kongsjorden. 
1936: Willy Røgeberg. 

19j1: 
1938: 
1939: Haakon Aasnæs. 
1946: Johs. Grønli. 
1947: Willy Røgeberg. 

Denne fortegnelse er det meningen å sup
lere etterhvert i senere nummer. 

Represeutaufer i 1920-1947: 

Otto M. Olsen, 1920, 22, 23, 24, 25, 26, 2i, 
28, 29, 30 og 31. 

K. A. Skedsmo, 1920 og 24. 
Olaf Sletten, 1920, 22, 24, 25, 27 og 28. 
Isak Engh, 1920, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 

3 l, 32 og 3 3. 
A. Auraas, 1920, 22, 23 og 24. 
G. H. Kongsjorden, 1920, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 33, 34, 36 og 39. 
Franke Onsrud, 1920, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 

31 og 32. 
Thv. Marum, 1920, 22 og 33. 
Ole Lunnan, 1922 og 23. 
Arnt Andresen, 1922 og 32. 
N. Kongsjorden, 1922, 23, 24, 26 og 38. 
Willy Røgeberg, 1923, 27, 28, 30, 31, 32, 33 , 

34, H, 36, 37, 38, 39, 46 og 47. 
H. Angaard, 1924, 25, 26, 29 og 30. 
Reidar Muslie, 1924,25,26, 33,34 og 35 . 
Emil Hagen, 1925, 28 og 39 . 
Hans Nordvik, 1926, 27, 28, 29, 30 og 32. 
Rolf Bergersen, 1927. 
Mauritz Amundsen, 1928, 34, 35, 36, 37, 38 , 

39, 46 og 47. 
Asbj. Syvertsen, 1929, 30, 34, 35, 36, 37, 

39 og 46. 
H . Bjøraancsset, 1929. 
Johs. Grønli, 1931, 37 og 47. 
G. Erdmann, 1933. 
Halvor Kongsjorden, 1931, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 46 og 47. 
Herman Haraldsen, 1932. 
Ole Hagcløkken, 1932, 33, 35, 38 og 39. 
Tore Skredegaard, 1933, 34, 35 , 36, 37 , 38 , 

39 og 47. 
G. Svendgjerdet, 1934 og,H. 
J. A. Hunes, 1936 og 38. 
Haakon Aasnæs, 1936, 37, 38, 39, 46 og 47. 
N . Svendsby, 1937. 
Carl Salicath, 1946. 
Johan Støkke, 1946 og 47. 
Odd Sannes, 1946 og 47. 
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HVA JEG AKTER Å OPPNÅ VED JONSVATNET 
Til ethvert julenummer med aktelse 

for seg selv hører en enquete. Østre
Postens jule-spørsmål for 1947 lyder: 
riva akter du å oppnå ved Jonsvatnet 
neste år? Landsskytterstevnet går da 
som bekjent der oppe. Da vi av erfa
ring vet at slike spørsmål er vanskelig 
å få besvart, har v i tillatt oss å servere 
svarene selv på en m åte som vi antar 
de ville ha innkommet. Vi ber de navn
gitte om unnskyldning h vis det ikke 
skulle stemme helt med skytterens egen 
oppfatning av problemet. 

Og svarene lyder altså: 

Sven W' eideborg: Det er spesielt 
grunnlaget jeg går inn for. Det er mitt 
håp å f å vekk den ene f lua jeg f ikk 
i Os. 

Frithjof Mjpnes: Det er tvilsomt om 
jeg drar oppover . Mitt Ønske er at 
Landsskytterstevnet en gang må bli 
lagt t il Balestrand. 

Johs. Grpnli: Teltet mitt må bli 
tØrt før jeg kan tenke på å re1se til 
neste landsskytterstevne. 

Ole Hagelpldwn: Hvis han Jokstad 
skal dit s5 reiser ikke jeg, selv om jeg 
nok har bruk for et isbjørnskinn ti l. 

SKOTØYET 

Tore Skredegaard: Jeg sbl forsøke 
a slå min personlige rekord fra Os, 
nemlig 12 % minutts tilstedeværelse 
under stevnet. 

Anka Hagen: Jeg har begynt å la 
patroner med henblikk på Stuper'n. 
Jeg vil ikke risikere å slippe opp for 
ammunisjon på sta ndplassen, slik som 
i Os. 

Pjo: Skal forsøke å skyte omgangen 
på under halvminuttet. 

Odd Km·lse11: Det er vel tvilsomt 
om kona slipper meg på flere lands
skytterstevner. Pjo har fortalt om alt 
som skjedde i Os. 

Carl Salicat/;: Hvis laksen er spl
sende skal jeg gå inn for å få premie i 
jubileumsskytningen. Det er så artig 
å ha noe a vente på gjennom arene. 

Maner'n: }{vis 600 meteren blir syn
lig skal jeg forsøke a t:l svømmeknap
pen i gull. 

Sigmuud Krog~·old: Hapet er å kom
me tØrrskodd hjem igjen. Kona syr 
dykkerdrakt til meg. Kano h.u· jeg alt 
kjØpt. 

KJØPES HOS 

E. HAGEN 
BOGSTADVN. 20 · OSLO 
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VI MINNES VÅRSESONGEN 
Det er unektelig blitt søle nokså 

meget saus på duken siden vårens ter
rengskytninger ble avsluttet . Det hører 
imidlertid med til julenummerstoffet 
å gi en oversikt over alle undera vdelin
genes sesongbegivenheter -og det er 
da blitt meddelt meg at det Ønskes noe 
ord fra de terrengskytninger som fant 
sted etter kalendedret 1947 ble påbe
gynt. Da stoffet er såvidt gammelt 
skal jeg fatte meg i særlig korthet, men 
vil selvsagt dvele et Øyeblikk ved Nor
man Svendsbys seier under OSSKs vin
terstevne på G jersjØen, en seier som ble 
hentet hjem i hård konkurranse etter 
fin skytning. 

Oslomesterskapet gikk adskillig se
nere enn vanlig - og vi husker her at 
vårt eget lag hadde arrangementet som 
vi tØr si ble gjennomføre på en prima 
måte. Rent sportslig sett ble det jo 
også suksess i det Willy Røgeberg sikret 
seg mesterskapet og seiren i klasse 4. 
Redaksjonen er likeledes meget stolt 
av Carl Salicaths seier i klasse 3. I k las
se 2 ble det dobbelt Østretriumf idet 
Anker tlagen og Sverre Ødegaard delte 
seieren. Premieutdelingen fra sist
nevnte stevne foregikk i forrige m~ned 
- og ga et tydelig billede av at Østre
guttene var hyppig framme ved pre
miebordet. 

Av orienteringssesongen 194 7 nevner 
vi at Erik Dahl overrasket med å vinne 
1ste del av k lubbmesterskapet i denne 
øvelse. 

Forøvrig har Skilaget fortsatt sin 
v irksomhet i høst - og de siste begi
venheter vil finnes kommentert i jule
nummeret i form av direkte referater. 

Vi oppfordrer medlemmene til å gå 
energisk inn for den terrengskytterse
song som kommer, slik at det også kan 
bringes stoff fra et n ytt Oslomester
skap med store Østretriumfer. Odd. 

@ 

\li ser iilm og hører på Willy 
Den 19. november arrangerte Skila

get en medlemsaften på Østreheim 
hvor Willy Røgeberg var aftenens 
hovedattraksjon. I et tre kvarters 
foredrag tok Olympiamesteren oss 
med på en leksjon i terrengskytning, 
samt i langrenn med skytning. Spe
sielt de mange yngre folk i laget had
de stort utbytte av aftenen. 

Einar Aarstad viste deretter fram 
en rekke fi lmer. Vi fikk se Norge i 
fa rger - håndgranater i virksomhet 
- og til slutt også en meget morsom 
film fra Østreguttas liv på banen. 

Frammøtet var ikke som ventet. Det' 
er svært mange som etterlyser med
lemsaftener, men ikke alle «etterly
serne» er å finne når planene blir satt 
ut i li vet. 

SliiLAGET 
holder generalforsamling på Østre
heim onsdag den 14. januar 1948 kl. 
19. Det henvises forøvrig til med
delelsen under notisspalten i dagsavi
sene samme dags morgen. 

Dagsordenen inneholder beretning, 
regnskap, valg, eventuelt. 
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ERTERFEST-PROLOG * * 
Mine skyttervenner av begge kjønn. 

La en enkel poet H. si et par ord. 

Jeg har strevet og slitt et par uker lpnn, 

for å by et slags crterfesdlor. 

Om rytmen er gal - og rimene haltrr 

sa skal det dog være en Østrcrevy. 

Vi ofrer jo alltid på skytningens alter, 

og - «sesongen som gikk» er prologens meny. 

Med stolthet kan vi ,.el se tilbake 

på Østres bedrifter i syvogførr. 

Jeg tror at selvrosens sødme vil smake, 

og opponere kan den som tØrr. 

La oss åpne med vinter'n - vi var i en kjeller, 

og firkantmatchen ble Østres skalp. 

Om Skrappokalen det ble dueller, 

men de andre fi kk føle at ingenting hjalp. 

Og Willy ble mester for Oslo by, 

både inne - og ute i sneen. 

Om navnet Røgeberg sto det ry 

mens Svendsby på Gjcrsjrsen var mann for 
suksr~scn. 

Så f ikk vi våren med valg på styre 

Og Hagen som rundet de sytti :ir, 

fikk atter en gang fornyet sin hyre 

son1 ovcrstc leder av skuta v3r. 

Og banen ble åpnet med sang og med faner 

- og hvilken bane vi har i dag. 

Et resultat av dristige planer, 

storslått - og verdig v!\rt mektige los. 

Jeg q1r sl deretter ganske stille, 

og i beskjeden het minne om. 
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At våren bød på en nyhetspille 

og Østre-Posten fram i lyset kom. 

Så ble det livlig ut'i felten, 

og gutta de dro på sølvjakderd. 

I Krogstadel va var Hal vor helten, 

og Skreder'ns knepoeng var gullet verd. 

På H olmen ble Bergersen hjortemester, 

og samme mann dro på Finlandstur. 

Finnene selv fikk jo bare rester, 

fo r Rolf laget virkelig Festpelbravur. 

Nå ble det seire til Hunes og Willy, 

På Rånåsfoss og på Kråkerpy. 

- og Mauerns kragseier var ikke billig. 

I H olmenstevnet han raket høyt. 

Og så kommer dram.tdiktet om Os, 

at alle lever det er vel en gåte. 

I søkkbløte telter vi hadde det kos. 

Han Esc ble konge - og vi andre ble vare. 

Sl. gikk da ferdon til Molarens stad 

hvor storfolket saman var dregec. 

Scockholmssolen smilte så glad 

for V.M.-skytcet er jo no eget. 

Og Østrenavn var det seh•agt kommet 

pa Skuggan fant vi en 15 -mannsgjeng. 

Og gullet og laurbærene flommet, 

og mesterskapstitler tok de i Heng. 

S:i titter vi fort på høstens bravader 

som M auer'n innledet flott. 

Han serverte først Samlagskanonader 

og miniatyrkretsens gull har han også Htt. 

Og vandreskjoldet det ble i huse' 

mens Grønli fikk kanne til kaffen. 

Syvertsen festet gull p:i sin bluse, 

og lykkelig var'n da jeg traffen. 

Ennå et høstens rimkvad jeg lager, 

som norgesmestere fra Østre oss byr. 

Det var Halvor med matchen - og Odd med 

sin Krager. 

- og Willr fikk kongens pokal i miniatyr. 

Ja, de aktive har jo i denne prolog. 

fatt seg tildelt den stØrste honnør. 

Men glemmes og gjemmes skal dog 

ikke alle de andre som æres bør. 

De aktive skal, niir gullet vinnes 

huske at bak står det menn 

som for sin passive innsats sk:tl minnes. 

Krefter som bærer laget våre frem. 

Og - sii sdir det skrevet et sted 

at det er kvinner bak om alt. 

\'V'cll, kan de skade vår sjelefred, 

men - hva er ni li,·et for uten salr. 

Og så har vi sett hva Ost re kan by 

av store ting i et skytcår. 

Man kan ikke klage på slik en meny. 

Det bdr være klart hvor Østre star. 

På Holmen i dag er skutt litt på hjorten 

og Natvigs rekord er en saga blott. 

Den fe rskeste nyhet - jeg har nettop høn'n, 

- er at Thorvald Lund en rekord har f:itt. 

Så løfter jeg glasset - prologen tar Hopp 

men fdrst skal vi se på ertersesongen. 

Den bragte to gamle kjente p!\ topp 

Odd fikk damens og Scøkkc er kongen. 

o \ :\ \]'; 

·~~ 

MEN 
DE KAN STOLE 

PA 
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Utbytte fra Landsskytterstevnet i Os 
Vi bringer nedenfor en fortegnelse over 

medlemmenes utbytte av Osturen i sommer. 
Da det er et temmelig store arbeid 5 gjcn
nomg1 alle premielistene, tØr vi ta et lite for
behold om riktigheten. Forh:ipcntlig er feilene 
sm5 og få. Og - i alfabetisk rekkefølge ser
veres herved de enkelte skyttere: 

Amundsen, Mauritz, kr. 45 .00, gavepremie, 
Stangbeger og Os-plakett. 

Angaard, Halvard, kr. 10.00. 
Arnesen, Karl , kr. 28.00, gavepremie. 
Balken, H., kr. 5 .00 . 
Bang, Oskar, kr. 34.00. 
Enger, Asmund, kr. 16.00. 
Finstad, J an, kr. 75 .00, Os-plakett. 
Graver, Olav, kr. 5.50, fcltbege r. 
Grønli, Johs., kr. 47 .00, felcbeger. 
Gulbrandsen, Trygve, kr. 33 .00, Stangbeger, 

fei tbeger og Os-plakett. 
Hageløkken, Bjørner, kr. 19 .00, felcbeger og 

Os-plakett. 
Hageløkken, Ole, kr. 7 .00, Stang beger. 
Hagen, Anker ,kr. 7.00, Os-plakett. 
Hagen, Emil, kr. 6.00. 
Hanto, H arald, kr. 34.00, Stangbegcr. 
Hatlebak, Arne, kr. 18.00. 
Hatlebak, Thor, kr. 25.50. 
Jorsett, Per, kr. 5 8.00, felt beger og Os-plakccr. 
Karlsen, Odd, kr. 19.00. 
Kongsjorden, G. H., kr. 33.00. 
Kongsjorden, Halvor, kr. 66.00, gavepremie. 
Kongsjorden, Olav, kr. 20.00, feltbeger. 

Krogvold, Sigmund, kr. 55 .00, Stangbegcr. 
fei tbeger og Os-plakett. 

Leganger-Krogstad, G., kr. 84.00. 

Morum Th., kr. 5 .00. 

Mclby, M., kr. 9.00. 

Mjønes, Fr., kr. 40.00, fcltbeger. 
Nævestad, Bjarne, kr. 16.00. 

Petersen, Asbj ., kr. 8.00. 
Røgeberg, \Villy, kr. 2-1.00, gavepremie og 

Os-plakett. 
Salicath, Carl, kr. 35 .00. 
Sannes, Odd, kr. 18.00, gavepremie, Stangbe

ger og medalje. 
Sannum, Arne, kr. 51.00, gavepremie, felt-

beger og Os-plakett. 
Skredegaard, Tore, kr. 7 .00. 

Solberg, Ole, kr. 55 .00, Os-plakett. 
Støkke, Johan, kr. 74.00, Scangbeger, fclcbc-

gcr og Os-plakett. 
Svendsby, Norman, kr. 22.00, Os-plakett. 
Syvcrcsen, Asbj., kr. 24.00, gavepremie. 
Sæhl, Peder, kr. 32.00, Os-plakett. 
Sørcnscn, Ivar, kr. 32.00, Os-plakett. 
Wcideborg, Sven, kr. 74.00, Osplakctt. 
Aarstad, Alf, kr. 52.00. 
Aas, Rolf, kr. l 0.00. 
Aasnæs, H aakon, kr. 40.5 O, Os-plakett. 

Summen blir kr. l 378.50, 7 gavepremier, 

7 Stangbcger, JO fcltbeger, l 6 plaketter samt 

l medalje. 

Miniatyrrifler ., - Hjorterifler 
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SCHOU 
KARL JO H ANSGT. 12 

TELEFON 42 29 19 · OSLO 

Jaktrifler 6,5 og 8 mm 

Jaktvåpen med utstyr 

Fiskesaker - Sportsartikler 

ØST R EH El M-LØ PET 
Dette løp, som førs t var berammet 

til søndag den 26. oktober, måtte på 
grunn av kollisjon med militærlppet 
utsettes til den 2. november. Denne 
forandring var heldig hva det angår 
deltagerantallet, men uheldig når man 
tenker på det snefallet, som kom nat
ten i forveien, og det duskregnet, som 
gjorde en så våt. Nok av det, stevnet, 
som ble hold t på Nordre skytterlags 
bane ved Vaggestein i Maridalen, var 
godt tilrettelagt av Anders og hans 
stab. Alt gikk fra administrasjonens 
hånd som det skulle være smurt. 

Da klokken var l O kunne Andreas 
foreta oppropet, for da var alt på plass, 
fra skiver, oppslagstavler, lotter med 
havresuppe, mannskaper til å ordne 
med transporten av løpernes klær fra 
startstedet, til dommere. Løpet var p~'i 
7 km. i luftlinje og det var påmeldt 
120 deltagere. Av disse var det 73 som 
trosset sneslapset. Kl. l O. 3 O ble første 
pulje på 20 mann sendt avsted langs 
en merket løype til et sted, som lå ca. 
2. 5 km. fra skytebanen. Det var vir
kelig en hård stigning opp til starten, 
så man fikk på forhånd anledning til 
å bli varm i tØyet. Starstedet lå i nær
heten av en myr ca. l km. syd for 
Tømte og første post lå på en myr 
nordvest for Svartvannet. Dette var 
en god post og etter enkelte løperes 
utsagn bød den på visse vanskeligheter 

Annen post på kollen nord for Finne
tjern var lett med gode holdepunkter, 
mens den tredje ødela løpet for man
ge. Posten la pa en igjengrodd myr 
Øst på Lprenskoghpgda og var helt yp
perl ig i sitt slag. Til denne post hadde 
man også flere veivalg, enten direkte 
kompasretning, eller å spke ned til 
stien fra Tømte og følge den til Dam
puttenc og derifra a gå i kompasret
ning, eller følge stien helt syd-Øst for 
kollen til elven, som førte opp til my
ra. Siste vei var den lengste, mens den 
andre var den riktigste å velge. Til 
fjerde post ble det et langt løp, men 
man kom jo omsider til den store 
Rundmyra fra hvilken man kunne se 
formasjonen av kollen, hvorpå posten 
lå. Femte og siste post var et hekke
kryss nede i Kudalen og til det kunne 
man løpe 2 veier, som etter kartet a 
dømme måtte være like lange. Løpet 
var dog ikke ferdig der. Nei, man 
hadde en nokså steil rødmerket løype 
å gå eller løpe (det siste orket vel ikke 
mange) til skytebanen, hvor man 
skulle avgi l O skudd mot 1/sdels fi
gur på 100 meter. 

Det var nok mange som skjØt seg 
bort etter den hårde tprn i skauen, 
men det var også mange som gjorde 
sine saker godt. Beste skyteresultat 
ble på 9 figurer. Alle løperne var 
strålende fornøyet med løpet og det 
var kun en mening blant dem om at 
Østregutta kan kunsten å administre-
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re. Den herlige havresuppa, som man 
kunne drikke så meget man ville av, 
smakte herlig og vannet godt i det 
kalde været . Heimevernslottene skal ha 
all honør for deres store omsorg for 
guttas ve og vel. Etterhvert som del
takerne var ferdige med løpet kom de
res res u l ta ter på oppslagslistene, så 
man hele tiden var ajour med stillin
gen. Premieutdelingen ble foretatt av 
Andreas umiddelbart etter stevnet og 
de som var så heldige å ha noe «å 
hente», ble hjertelig hyldet av sine 
konkurrenter og andre tilstedeværende. 
De respektive lagpokaler for beste 3-
og 5 -mannslag ble denne gang vun
net av Nydalens Skilag, som var sterkt 
representert i denne konkurn.nse. Ny
dalens gutter fikk også meget og for
tjent sølv. I de forskjellige klasser 

.startet det en rekke gode navn innen 
orienteringssporten og flere av disse 
var med i den nordiske landskamp i 
orientering, som ble holdt i Norge siste 
sommer. Konkurransen ble meget 
skarp og Asbjørn Hermansen fra Ny
dalen ble løpets bestemann. Vårt ski
lags representanter gjorde også sine sa
ker godt. 

Jeg går her ikke i detaljer, men vi
ser til resultatlisten som forteller alt 
om Østres plaseringer. Deltager. 

Klasse l. 

l. Kaare Vinge, Arild, 2.18.32, l trefi 
4. Øivind Klingenberg, Østre, 2.47.01, 7 treff 
7. Ivar Aas, do., 3.00.1 3, O treff 

Klasse 2. 

l. Asbj. Hermansen, Nydalen 1.42.28, 8 treff 

(Dagens beste l aper). 

Klasse J . 

l. Othar Kristiansen, Østre, 2.12.00, 8 treff 

2. Erling Erdahl, do., 2.17.47, 9 treff 
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Klasse 4. 

J. Andreas Hven•en, Nydalen, 2.06.59, 2 treff 

7 . Thorleif Gullrud, Østre, 2,53.10, 7 treff 

Kl lisse 5. 

l. Sten Abel, Eggedal, 

3. Erik Dahl, Østre, 

6. Mentz Dahl, Østre, 

2.12.42, 7 treff 

2.29.09, 4 treff 

3.06.41, 7 treff 

Erik Dahl, klubbmester 
Østreheimsløpet tellet også som 

2nen del av klubbmesterskapet i ori
enteringslØp med skytning. Erik Dahl 
ledet som bekjent etter lste del med 
Erdahl på 2nen og Othar på 3dje 
plass. Denne stillingen ble omvendt i 
2nen del, men sluttresultatet ble ufor
andret fra vårløpet. 

Erik Dahl er klubbmester for 1947 
med slutttid 4 timer nØyaktig på se
kundet. Erdahls tid ble 4.03.02, Othar 
hadde r4.03 .18 og Thorleif Gullrud 
kom på 4.57.10. De øvriges sluttid lå 
over 5 timer. 

Ono Ille vaullloslmanovren 
Bare noen timer etter at generalfor

samlingen var slutt, startet den tra
disjonelle Høstmanøver med deltagelse 
av 200 skyttere, som var kommet fra 
hele Østlandet. Programmet var in
teressant satt opp og alt lå vel til rette 
for en meget vellykket konkurranse. 

Dessverre ble forholdene svært ujev
ne på grunn av at solen var meget 

skarp under visse perioder. Tre mann 
o~pnådde imidlertid fullt hus, og vi 
f1kk en meget spennende omskytning 
mellom Otto Elle, Willy Røgeberg og 
Bjørn Johansen. 

D~nne resulterte i at Drøbaks 3dje
klassmg, Otto Elle seiret. 

På 16 treff kom fire Østrekarer 
nemlig 4de-klassingene Rolf Bergerse1~ 
og Johan Hunes samt Eilert Kjelstad 
og Thor Hatlebak i klasse 1. 

Lagkonkurransen ble en stor Østre
triumf. 

Vi nevner forøvrig at arran<>ementet 
ble gjennomfØrt på en fin-ffn måte. 
Det er dessverre ikke mulig å gå nær
mere i detaljer på grunn av den stori.! 
stoffmengde. 

Resultater: 
Klasse 4: 

l. Willy Rpgeberg, Østre, 
2. Rolf Bergersen, do., 
2. J. A. Hunes, do., 
4. Johan Støkke, do., 
4. Knut Skauen, OSSK, 
6. \'ifilliam Sæter, do., 
6. i\1. Melby, Østre, 

Klasse J: 

l. Otto Elle, Drobak, 
2. Jens Kjelsaas, Torsnes, 
2. H enrik Foshaug, Asker, 
2. Alf Aarstad, Østre, 
5. Andr. Mehlum, do., 
5. O. Tenningsås, Nordre, 
5. Arne Maseng, OSSK, 
5. R. Kongsskog, BUL, 
5. Tvar Næss, Brandbu, 

Klasse 2: 

l. Bjørn Johansen, OSSK, 
2. Gunnar Fredriksen, Langsec, 
J. K. Elverhoi, Rælingen, 
3. O. Elverhøi, do., 
3. Ø. Klingenberg, Østre, 
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N. Svendsby ny formann 
E.HAGEN ÆRESMEDLEM 

Den noe langtekkelige generalfor
samling som holdtes på Østreheim lør
dag 6. desember egner seg ikke til noe 
detaljert referering. For at julenumme
ret skal komme ut i rett tid må vi der. 
for kort nevne at Emil Hagen ønsket 
medlemmene vel møtt til lagets 60dc 
generalforsamling, hvoretter den velre
digerte beretning ble opplest og ved
tatt. Asbj. Syvertsen ga styret honnør 
for arbeidet med denne beretning. 

Regnskapet ble også vedtatt enstem
mig etter en god del debatt. Stvret 
fremla også et budgettforslag for k~m
mende sesong. 

Man gikk så over til det meget spen
nende valg. Emil Hagen ønsket ikke 
gjenvalg som formann. Foreslått ble 
Svendsby, Angaard, Melby og Syvert
sen. Svendsby ble valgt med 34 st. 

Under valg på styremedlemmer fikk 
Melby 43 st., Salicath 42, Støkke, Mjø
nes og Sannum 39. 

Kassereren, Bjarne Nævestad ble 
gjenvalgt enstemmig. 

1ste varamann ble Sigmund Krog
vold. Øvrige varamenn Odd Karlsen, 
Sven Weideborg, Alf Aarstad og Alf 
Øderud. Revisorer Otto M. Olsen og 
Mauritz Amundsen. 

Klasse l: 

l. Eilert Kjclstad, Østre, 
l. Thor Haclebak, do., 
3. Eilif Jacobsen, Asker, 
4. R. Degnes, Rælingen, 
4. Helge Mclby, Nannestad, 
4. Acle Arnholt, Østre, 
4. T. Krogsrud, do., 
4. Martin Korlscn, GSSK, 

16 fig. 
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Under stor tilslutning fra forsam
lingen ble den avgåtte formann, Emil 
Hagen utnevnt til lagets æresmedlem, 
og viseformannen M. Melby holdt en 
anslående tale hvor han hyldet Hagen 
for hans store innsats for Østre gjen
nom årrekker. 

Og - så slapp man løs det store 
uhyret som benevnes Eventuelt. 

De mange og glødende talere må 
unnskylde at vi av plassmangel ikke 
kan berøre denne post nærmere i det
te nummer. 

Rorporasjonsskytnin g. 
Lørdag 18. oktober arrangerte fel

lesslakteriet og Norges KjØtt- og 
Fleskesentral en stØrre korporasjons
konkurranse på Østreheim. Det hører 
ikke inn under Østre-Postens oppgave 
å referere alle de konkurranser som 
holdes av denne art, men vi gjør en 
unntagelse på grunn av at det v:~r to 
mektige og omfattende institusjoner 
som stØtte mot hverandre for første 
gang med våpen i Mnd. N. K. S. had
de satt ogg en vakker sølvpokal som 
går i lagskytningen. Det deltok i alt 
58 mann- 25 fra N. K.S. og 33 ha 
F. S. Resultatet ble at N . S. K. sei ret 
med sine 1956 poeng mot F. S.s 1946 
- et meget jevnt result:~t. In teres
serte damer fra begge institusjoner 

. hadde satt opp en Damenes pokal til 
bestemann på hvert lag. Det v:1r vi
dere ordinære premier og presspremier. 
Under skytningen og premieutdelingen 
var også direktØr Sollid og direktØr 
Li.itcherath (som deltok i konkurran
sen) t il stede. Det hele ble avsluttet 
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med en hyggelig pølsefest pa Østre
heim. Result:~tene for de beste ble: 
l. Ø. Retvik 143 poenr, 
2. T. Kongsskog 142 « 
3. Bård Svendsen 140 « 
4. T. Skavholdt 138 « 
5. Gondrosen 137 « 
5. G. Gulbrandsen 137 « 

o. L. 
@ 

Miniatyrlagets terminliste. 
18. desember 1947. Pakkeskyting. A-l 

le tar med en pakke. Minsteverdi 
kr. 2.00 + dyrtidstillegg. 

8. januar 1948. l. gangs skyt ing om 
k lassepokaler. 

15. januar. Do. og Firkantmatchen. 
22. januar. Klassevis premieskyting. 
29. januar 2 gangs klassepokalskyting. 

5. februar. Do. 
12. februar l. .gangs skyting om D:~

menes Vandrepremie. 
19. februar. Ingen skyting. 
26. februar. 3. gangs klassepokal5ky

ting. 
4. mars. Do. 

11. mars. 2. gang Damenes Vandre
premie. 

18. mars. Blinkens pokal ferdigskytes. 
l. april. 4. gang kl:tssepoblskyting. 
8. :~pril. Do. 

15. april. 3. gang Damenes Vandre
premJe. 

22. april. Klubbmesterskap og ldas
semesterskap. 

29. apri l. Avslutningsstevnc med pre
mieutdeling. 

Laget har 8-9 geværer til utlån for 
de som er interesserte. 

Skytingen foregår i Idrettens Hus, 
St. Olavs gate. 



Fru In{"a Aura s 

løll er gaten J~7. 

En ren og syrefri olje for geværet. 

Den forhindrer også rust, og er 

ypperlig til alls lags husbruk for

øvrig. Den lange "tut" kommer 

til overalt. - Deres forhand ler 

fører den. 

THE TEXAS COMPANY 
(NORWAY) A·S 

Arbeidernes Aktietrykktri, Oslo 
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