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Nr . l - 2 - 3 JANUAR - MARS 199 5 49 . ÅRGANG 

God påske! 

·Husk 

COUA.tJI!9fi!JtZ Er det minst 20 pe::soner som 
fl kan tenke s e g en Varfest 

igjen? Lørdag før baneåpning er fast dag 
for vårfest , så meld dere på så s nart som mulig 
til Oddbjørn Liberg tlf . 22 lO 42 43 eller ::l 
Arne Grøtting tlf . 22 30 60 19 . Så møt=e~s~v;i~~~~~::~:z-r~~ · I~J 
lørdag 22 . april kl . 1900 da ??? ~ ~ ~- ~ ~ !l ~ 

Dugnad på banen Ak kurat som vanlig skal det spikres skiver 
og gjøres klart til baneåpningen . Den første 
dugnaden er fastsatt til torsdag 20 . april 
fra kl . 1700 og utover kvelden . Den neste 
b lir bestemt senere . 

BANEÅPNINGEN finner sted søndag 23 . april 
med frammøte kl . 1230 . 
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Redaktør : Per J orsett 
Redaksjonsmedlemme r : Gunnar 
Ingebretsen o g Bjørn Granberg 
Avisens adresse : Østreheim, 
Arvollveien 52 , 0590 OSLO 
-----------------------------

FRIGJØRINGSJUBILtET 

Frigjøringsdagen 8 . mai er på en 
mandag , og mye av den sentrale 
feiringen vil derfor foreg å i 
løpet av helgen 6. og 7 . mai. 

I denne helgen er det flere skytter
lag som arrangerer åpne frigjørings 
stevner. I hvert fylke og hver 
kommune er det opprettet frigjø
ringskomiteer som skal samkjøre 
de lokale arrangementene . 

Norges Skytterstyre har bestemt 
at det skal produseres en jubileums
plakett som skytterlag og samlag 
kan kjøpe for kr . 50, -. Plaketten 
er forgylt og har en diameter på 
ca. 5 , 5 cm . Skytterlagene velger 
selv når og til hvem de skal gi 
plakettene, men Norsk Skytter
tidende antyder at Skytingens Dag 
vil være det mest passende tids
punkt for å nyttiggjøre seg pla
ketten. 

Også på en rekke andre områder er 
DFS involvert i frigjøringsarrange
menter, noe som selvsagt er både 
rett og rimelig . 

Det er bare så fantastisk å tenke 
på at det er gått hele 50 år siden 
den lykkelige 8 . maidagen . 

HOVEDLAGETS STYRE 

Formann : Gunnar Ingebretsen 
Nestformann : Magne Landrø 
Kasserer : Kjell Haukedalen 
Sekretær : Bjørn Granberg 
Styremedlemmer : Øivind Mørk, 
Arne Grøtting og Svein Jørgense~ 

SKILAGETS STYRE 

Formann : Arne Grøtting 
Nestformann : Trond Landrø 
Sekretær : Ter je Bakkeng 
Styremedlem : Arne Hagen 

MINIATYRLAGETS STYRE 

Formann : Oddbjørn Liberg 
Nestformann : Øivind Mørk 
Sekretær : Anders Skafløtten 
Ka sserer : Nils Hovde 
Styremedlemmer : Arne Hagen 
og Rune Sørlie 

UNGDOMSUTVALGET 

Svein Jørgensen, Morten Landrø, 
Ni ls Hovde, BJørn J ohansen, 
Tor Olsen og Knu t Jørge nsen 

DAMEKLUBBENS STYRE 

Formann : Vesla Landrø 
Nestformann : ElisabeLh Olsen 
Sekretær : Anne Jansson 
Ka sserer : Liv Hovde 
Styremedlem : MariL Pribcrg 

søndag 23 . april 

Mandag 2 4 . april 

Torsda g 27 . april 

Torsdag 4. mai 

Mandag 8. mai 

Torsdag 11. mai 

Mandag 15 . mai 

Torsdag 18 . mai 

an dag 2 2 . mai 

Mandag 29. mai 

Torsdag l. juni 

Torsdag 8 . juni 

Mandag 12 . juni 

Torsdag 15 . juni 

Mandag 19 . juni 

Torsdag 22 . juni 

Mandag 26 . juni 

Torsdag 29 . juni 

Juli måned 

28 . juli 5 . aug . 

Mandag 7 . aug. 

Torsdag 10 . aug . 

Mandag 14. aug. 

Torsdag 17. aug. 

Mandag 21. aug. 

Torsdag 24 . aug . 

Mandag 28. aug . 

Torsdag 31. aug . 

Mandag 4. sept. 

Torsdag 7. sept . 

Søndag 10 . sept . 

Lørdag 21. okt . 

Torsdag 7 . des . 
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TERMI NLISTE 1995 

Bane å pning . Jan Berge r s pokal. 
Apningspremiene l . avd . Frammøte kl . 1230 

Trening 

Østre- pokalen av 1994 

Wil l y Nyhagens premie 

Skilagets premie 

Østmarka HV- premie 

Trening 

Damekl ubbens jubileumspremie . Dugleiksmerket 

Ne r venes premie V 

Kni rpspokalen og Klubbmesterskapet + 
Tore Wetha l s pokal 

østre- pokalen av 1990. l. runde Østre- cupen 

Dameklubbens 110-års jubileumspremie 

Aud Karins pokal 

Nokia- pokalen, l . repre sentantuttaking og 
2 . runde Østre- cupen 

Erterf estens premie 1993, 2 . representantuttaking 
og 3 . runde Østre-cupen 

Østre- fatet, 3 . representantuttaking og 
4. runde Østre-cupen 

Dameklubbens jubileumspremie 1993 

Miniatyrlagets 110- års jubileumspremie 

Trening hver mandag og torsdag fra kl 1700-2000 

Landsskytterstevnet Lesja 

Trening 

Trening 

Arne Hagens pokal 

Thorvald Lunds minnepokal 

Magne Landrøs fat 

Trening 

Erterkongens vandrekjede, Sk~rpskytterkruset og 
Underavdelingenes vandreprem1e IV 

Damenes pokal 

Trening 

Trening 

vennskapspokalen, finale Østre-cupen og 
Apningspremiene 2. avd . Frammøte kl 1200 

Erterfest, presis kl 1830 . NB kl 1830 

Generalforsamling kl 1900 
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BRYNJULF LARSEN ER DØD 

Lik7 før jul avgikk Brynjulf Larsen ved døden, nær 94 år gammel. 
I s~ne yngre dager var Larsen en a v hovedstadens mest benyttede 
fotballdommere . Senere ble han et meget entusiastisk østre- medlem, 
som spesielt gjorde en fin innsats i Seniorlaget. 

Han satt som kasserer i årene 1965/72, og han hevdet seg også på 
en frernr~gende måte i seniorenes skytinger. Ikke mindre enn åtte 
ganger g~kk han til topps i disse oppgjørene , bl.a. med et av 
Damenes oldboys ' krus til odel og eie . 

HANS BRUSTAD ER DØD 

Hans Bru;tad døde.9 . januar, 72 år gammel. Gjennom en årrekke korn 
han t~l a pre~e vare s~ytinger. Han var lagets representant i 1961 
og.l993, a~tsa med 32 ars mellomrom. I 1961 var han også på vårt 
se~erslag ~ karnp;n om Vandreskjoldet. I 1978 tok han Norrnapokalen 
~ V~ken Il . Ogsa ~ra landsskytterstevnene hentet Hans Brustad hjem 
en lang rekke trofeer, bl . a . tre gavepremier . 

I årene 1986/92 satt han som sekretær i Oslo Østre Miniatyrskyttere . 

Vi lyser fred over to fine Østre-medlemmers minne . 

PJO 

TO GANGER FEMTI 

Li~t forsinket kommer vi med gratulasjonene til Terje Bakkeng , 
Sk~lagets sekretær, som feiret s~n 50 - årsdag 18 . mars . 

Til gjengjeld kan vi i god tid før 15. juni gratulere Aud Bakkeng 
med hennes 50-årsdag . 

FLERE DAMER JUBILERER 

10 . april f yller Else Salicath 60 år og 
10. juni er det Inger Nyhagen s tur til å runde den samme mile
pelen. 

Østre-Posten gratulerer begge så hjertelig . 

PJO FYLLER 75 

11 . mai er dagen da redaktøren fyller år . Østre-Posten som nå 
går inn i sitt.49 . . år , har fremdeles stifteren Pjo som redaktør . 
P)os lange rner~ttl~ste er tidligere behandlet utførlig i østre
Posten . Det kan dog tilføyes at Pjo ble hedret med Det frivillige 
Skyttervesens høyest; utmerkelse , - Fortjenesternedaljen - utdelt 
under T~ngrn1ddagen pa Oppdal i 1993 . /~ 

;_'6 
~~.Jv 

~,,., .. :j 
·~· 

• 

• 
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ODDBJØRN NYHAGEN 60 ÅR 17 . MAI 

Jubilanten har en lang rekke pene prestasjoner å se tilbake på. 
Han deltok i 1990 på Hovedstadslaget og var samme år på Oslos 
seierslag i Viken felt . To ganger har han vunnet Oslo- mesterskapet 
i felt for V55 . Fra landsskytterstevnene kan vi summere opp seks 
Stang- begre, tre feltbegre, fem 25- skuddsbegre og to 30-skuddsbegre . 
Videre har Oddbjørn Organisasjonsrnedal jen i gull og Dugleiksmerke
statuetten . Han har også fire seire i våre pokalskytinger. 

Innen administrasjonen har han hatt sete i Hovedlagets styre, mens 
han har vært både formann og viseformann i Ski l aget. 

østre- Posten gratul erer en solid Østre- støtte med dagen . 

P jo 

GENERALFORSAMLING ØSTREHEIM 8. DESEMBER 1994 

Lagets 107 . ordinære generalforsamling. 

Formannen hilste 18 av lagets medlemmer velkommen. 

Bekjentgjørelsen og innkalling til generalforsrnaling var gjort i 
hht lagets lover og møtet ble erklært for lovlig satt. 

Dagsorden ble opplest og vedtatt . 

Anker Hagen og Herrnund Breivik ble valgt til å undertegne pro
tokollen . 

l . Årsberetning 

3 . 

Sekretæren leste årets beretning . 

Formannen i Skilaget etterlyste resultater fra Hovedstads
stevnet i årets beretning . Da sekretæren ikke hadde mottatt 
disse resultater før generalforsamlingen, vil disse i stedet 
bli tatt inn i Østre-Posten . 

Årsberetningen ble deretter godkjent . 

Regnskap 

Kassereren fremla årets regnskap med et underskudd på 12 . 819 , 67 . 
Han orienterte om sponsoravtalen med Oslo Energi som var b ud
sjettert med kr . 80 .00 0 ,-, men som pga stoppordre på rnassedepo
nering fra Oslo kommune stod oppført i regnskapet med kr . 0,00 . 
Regnskapet ble deretter godkjent. 

Budsjett 

Kassereren gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 1995. 
Budsjettet var satt opp med kr . 213.000, - i inntekter og kr . 
195 . 000,- i utgifter. Dette utgjør et overskudd på kr . 18 . 000,- . 

Budsjettet er på ny satt opp med sponsorinntekter fra Oslo 
Energi, som det er grunnlag for å tro vi l komme i gang igjen 
med oppfylling av banen . 
Budsjettet ble vedtatt uten merknader . 
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4 . I nnkomne fors l ag 

Det var ingen innkomne forslag . 
Formannen benyttet anledningen til å orientere om Oslo Østres 
pålagte oppdrag i forbindelse med Østlandsmesterskapet på 
Steinsjøens skytefelt. 

Han redegjorde også for utviklingen i skytedeltakelse som 
statistisk viser trend på en negativ utvikling for østlands
området , størst for fe l tskytingen , men også for baneskytingen . 
De t er på dette grunnlag fint at Oslo Østre kan vise det mot
satte her i årsberetningen. 

5 . Valg 

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt av Rune Landrø. Da 
Svein Jørgensen ble valgt for ett år på forrige generalfor
samling , står han på val g denne gang . Valgkomiteens innstilling 
ble endret slik at en kom på linje med lagets lover, som krever 
at halvparten av styret står på valg . Svein Jørgensen ble der
etter valgt for et år til . 

Valgkomiteen ble gjenvalgt med følgende representanter 

Rune Landrø , Arnfinn Bjørke og Odd Lundblad . 

Forøvrig ble valgkomiteens innstilling fulgt, og lagets styre 
og komiteer fikk følgende sammensetning : 

Formann : 
Nestformann 
Kasserer : 
Sekretær : 
Styremedlemmer 

Varamenn 

Revisorer 

Redaksjonskomite 

Ungdomsutvalg 

Huskomite 

Gunnar Ingebretsen 
Magne Landrø 
Kjell Haukedalen 
Bjørn Granberg 
Øivind Mørk 
Arne Grøtting 
Svein Jørgensen 

Rune Landrø 
Morten Landrø 
Bjørn Kristensen 

Kjell Karlsen 
Tore Wethal 

Per Jorsett 
Gunnar Ingebretsen 
Bjørn Granberg 

Svein Jørgensen 
Morten Landrø 
Nils Hovde 
Bjørn Johansen 
Tor Olsen 
Knut Jørgensen 

Gunnar Ingebretsen 
Øivind Mørk 
Terje Bakkeng 
Kjell Skøien 
Hermund Breivik 
Øivind Karlsen 

gjenvalg 
gjenvalg 
ikke på valg 
gjenvalg 
ikke på valg 
ny for 2 år 
gjenvalg l år 

gjenvalg 
ny 
ny 

gjenvalg 
gjenvalg 

fam . medlem 
fam . medlem 

• 

• • 

Ombudsmenn 

Ordenskollegium 
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Gunnar Ingebretsen 
Magne Landrø 
Kjell Haukedalen 
Bjørn Granberg 
Arne Grøtting 
Svein Jørgensen 
Rune Landrø 

Finn Amundsen 
Kjell Haukedalen 
Gunnar Ingebre tsen 
Per Jorsett 
Magne Landrø 
Odd Sannes 
Kj ell Skøien 

Formannen takket for tilliten på vegne av det nye styret . 
Samtidig takket han for skytesesongen 1994 og avsluttet med å 
ønske alle en god jul og et riktig godt år i 1995. 

Møtet hevet kl 2030 . 

RESULTATER FRA ÅPNE STEVNER 

Skarpskytterfelten en gang i 

~~E§_!22~-------------------
Christian Lundblad 
Odd Lundblad 
Arne Grøtting 
Bjørn Granberg 
Anders Skafløtten 
Hermund Breivik 

~~~~=~~~YQ~~-12~:!!l2l2~ 
Kl. 4 ; 

Øivind Mørk 

Kl. V 55 ; 

Bjørn Granberg 

Kl. ER ; 

Knut Johansen 
Odd Ivar Jørgensen 

Kl. J ; 

Jan Håkon Jørgensen 

32/27 
31/20 
30/25 
27/19 
24/16 
22/14 

230 

240 

249 
239 

248 

Bjørn Granberg 
sekr . /referent 

~!!~Q§~~~E§~~YQ~~-~~~-=-~§l§l2~ 
Kl . 4 : 
Rune Landrø 
Roar Saksvik 
Øivind Mørk 
Asb jørn Sandnesmo 
Arne Hagen 

Kl. V55 : 

237 
236 
236 
234 
231 

Kjel l Haukedalen 242 
Oddbjørn Nyhagen 235 

Kl. J : 
Jan Håkon Jørgensen 250 
Bjørn Christian Olsen 248 
Knut Arne Jørgensen 243 

Kl. ER : 
Odd Ivar Jørgensen 245 



- 8 -

TORE WETHALS POKAL 

I fjorårets julenummer av Østre- Posten h d . 
et innlegg om Tore Wethals pokal "Skriad ~ !or~e1r Talleraas 
dette julenummere~ fremdeles og ber de lyv~~e~i ~aper de fleste har 
ta det frem for na kommer sammenlagt l ista : g innehavere om å 

Jan Håkon J ørgensen 
BJørn Christian Olsen 
Ole Christian Sydengen 
Karl - Henrik Fossmann 
Stig Rune Herbrandsen 
Øivind Mørk 
Knut Arne Jørgensen 
Arne Hagen 
Espen Bjørnstad 
Knut Johansen 
Magne Landrø 
Christian Lundblad 
Asbjørn Sandnesmo 
Rune Landrø 
Odd Ivar Jørgensen 
Hans Brustad 
Stein Heggen 
Arnfinn Bjørke 
Nils Hovde 
Jørgen Jansson 
Morten Landrø 
Bjørn Wilhelmsen 
Bjørn Granberg 
Truls Jemtland 
Tore Wethal 
Marit Gjerholen 
Øyvind Egeland 
Anett Bilet 
Trond Landrø 
Odd Lundblad 
Bjørn Kristensen 

OMBUDSMØTET 

91 

l4 

20 
8 

11 

12 
o 

lO 
17 

6 

2 

9 

5 
o 
o 
7 

4 
3 

l 

o 

92 

14 
20 
17 
12 

9 
lO 
l l 

8 

5 

7 
o 

6 
4 

3 

2 

l 
o 

93 

12 
20 
17 

6 
14 

7 
9 
4 

11 
l 

lO 

2 
3 
o 
8 
o 
o 
5 

o 

o 

o 

94 

17 
1 4 
o 
9 

lO 
5 

11 
4 

12 
20 

6 
8 
7 

3 

2 

o 

l 

Sum 

57 
54 
54 
35 
33 
33 
31 
28 
23 
21 
20 
17 
17 
lO 
lO 

9 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
l 
l 
l 

Fra om~udsmøtet den 6 . desember må en s . 
V1St var formann Gunnar Ingebret peslelt nevne den heder som ble sen . 

~unnar som har vært nestformann i saml ar ikke å ta gjenvalg . Saml f agsstyret , ønsket nå etler 10 
faglig hjelp i disse årene o~g~aormannen takket ~or samarbeidet og all 
han har nedlagt i sitt virke . sples1elt vekt pa det store arbeidel 

l sam agsstyret. 

Fr~ skytter lagene ble han overrakt e . . skloldlagene ble han tildelt Carl Ott nydellg t1nnfat~ og fra Løvcn-
Samlagsstyrets medlemmer over kt to Løvensk1olds mlnnemedalje. 
geværet. ra e Gunnar boken om Krag Jørgensen-

Gunnar takket fo r gavene og mottok ombudenes applaus . 

v· 1 l, - Os o Østre- medlemmer s lutter oss til a l s PP ausen . 

Ø~~i~~t~ø~~yre~edle~ idsamlagsstyret fra Oslo Østre ble valgl 
· une an rø ble valgt som 2 . varamann . 

Sekretæren 

( • 

( 

- 9 -

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT 
KONTOR: MYNTGT.2 -lLF.22 34 9090· FAX.2234 9S 60· iELEKS 21480eav o 

POSTADRESSE: POS"ffiOKS 8013 DEP .• 0030 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Postboks 8111 Dep 
0032 OSLO 

Vl rrd. (bes oppsill ved svar) 

92-7419 Pl JMI)liN 
All:. 

D&IO 

t 1 3 JAN. 1995 

OSLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR ÅRVOLL SKYfEBANE 

GNR. 86, BNR. 68, 458 M.FL. 

Deres brev av 18. mars 1988 brev herfra av 30.05.94 samt brev hit senest av 12. 

oktober 1994 fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. 

Ovennevnte reguleringsplan ble sendt Miljøverndepartementet for stadfestings
behandling med fylkesmannens ovennevnte brev av 1&: mars 1988 da 
fylkesmannens miljøvernavdeling hadde innvendinger til reguleringsplanen. 
Miljøvernavdelingen fant skytebaner a. være blant de inngrep som var uønsket i 

marka. 

Også del av kommuneplanens arealdel var i strid med markaintereSsene. 
Sluttbehandlingen av reguleringsplanen ble derfor utsatt inntil det var tatt endelig 

stilling til kommuneplanen. 

I fylkesmannens brev av 5. oktober 1992 til departementet med oversendelse av 
kommunestyrets vedtak av 5. juni 1991 om kommunedelplan for Oslo's del av 
Oslomarka fremgikk bl.a. at planendring og mekling hadde ført til at fylkesmannens 
innsigelser mot Årvoll skytebane, Tangerud og Stensrudåsen og fylkesmannens og 
fylkeslandbruksstyrets innsigelse mot Askheim-Hanh ikke lenger stod ved lag. 

Ved brev av 3. november 1993 til fylkesmannen meddelte departementet at det 
ikke ut fra nasjonale interesser ville gjøre endringer i kommunedelplanen for 
Oslomarka, der bl.a. Årvoll skytebane var inkludert. Kommunedelsplanen for 
Oslomarka med den viste arealdisponeringen var med dette akseptert av 

departementet 

Departementet fant etter dette a. kunne sluttbehandle og stadfeste reguleringsplanen 
og ba i brev av 30.05.94 kommunen bekrefte at kommunestyrets vedtak om 
reguleringsplanen fortsatt sto ved Jag og kunne legges til grunn for stadfestingen. 
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Oslo kommune v/plan- og bygningsetaten (an. Siri Øyasæther) meddelte den 
13.06.94 pr. telefon at kommunen ikke hadde videre merknader og ba 
departementet stadfeste planen. 

Departementet har deretter avventet noen saksdokumenter og nødvendige 
karteksemplarer. 

Miljøverndepartementet fatter etter dette slikt vedtak: 

I medhold av§ 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.juni 1985 stadfester 
departementet vedtak av Os.lo kommunestyre i møte den 17. februar 1988 om 
ovennevnte reguleringsplan. 

Videre stadfester departementet kommunestyrets vedtak samme dag om 
bestemmelser til reguleringsplanen med noen endringer foretatt av departementet 

Plan- og bygningsloven inneholder ikke hjemler for fastsetting av bestemte 
støygrenser, og en har derfor latt§ 4 i fors laget reguleringsbestemmelser utgå. 
Departementet forutsetter imidlertid at gjennomføringen av planen hva støy angår 
blir gjennomføn i samsvar med rundskriv T-2/93 om retningslinjer for begrensning 
av støy fra skytebaner - behandling etter forurensningsloven og plan- og 
bygningsloven. 

Det stadfestede reguleringskartet følger vedlagt med påtegning om stadfesting. 

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser en til bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens §27-2 nr. 3. 

En ber kommunen gjon kjent med dette. 

Gjenpart av dette brevet følger vedlagt sammen med noen av de mottatte 
saksdokumentene. 

Med hilsen 

...._ 

. , 
J 

~~~Jtau~ / " _L 
. 'F:q.::..~<=rum d. ~ k~t 

Vedlegg: Kopi av brev og saksdokumente~ Jens Michael Lun 

Kopi: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten til foreløpig underretning 
Advokat Jørgen Lang balle, Ths. Heftysgt. 52, 0267 Oslo 

Saksbehandler: Jens Michael Lund, tlf.: 22345911 

Sak JO 
24.9 . 87 - 11 -

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR 
86 BNR 68 OG 4~8 ARVOLL. 

1. 

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. 

§ 2. 

Området regul~res til følg~ndc formål: -Fareom råde ( skytebane). 
- friområde (anlegg for idrett og sport ) - byggeo mråde for 
industri - byggeområde for bevertning - felles avk j ørsel 
felle sarea l parkering (skytebane og indus tri) . 

FAREOMRADE (SKYTEBANE). 
§ 3. 

Innenfor fareområdet er det tillatt å oppføre bygning som er en 
del av skytebanens behov. Standplass - skytterhus - ti ll ates bygd 
i grens~linj~n mot friområdet eventuelt i kombinasjon med 
idrettshdllen . F~r skytebdnene tas i bruk skal de stØymessige 
tiltak tilfred s sti~~e de fastsatte støygrenser . 

§ 4 . 

Skyt~støyen må ikk~ overstige fØlgende g renseverdie r målt ved 
randsone n ved boliger og i nærliggende friområde (deler av 
lys lØypa på vestsiden av banen er untatt ). Dagtid (0800-1800) 
dB(A) "IMPULS" 60 o g d B(A) "SEL" 55, Kveldstid ( 1800- 2200) 
"IMPULS" 55 dBA og "SEL" 50, Nattid (2200-0800) ingen skyting . 

BYGGEOMRADE FOR INDUSTRI. 
5. 

Utnytt~ l sesgraden skal ikke ov~rskride u~o,6, maks gulvareal 
beregnes - etter e n normal eta s j ehøyde på J,Orn . Byg ningen skal 
fungere som støyskjerm hvor nødvendig takhøyde fastsettes på 
grunnlay av støymålinger (fra skytebanen) med den høyde som anses 
å g i den optimale sk j ermingsef fekt . Bygninge ns takhØyde kan 
mdksimal t liyge på c+205, og ska l godkjenn es av bygningsrådet . 

6. 

Føt· industritomte n tillates delt i flere parseller skal det 
for e ligge godkjent bebygg elsespl an og byggemelding. Bygningene 
skal være sammenhengende . 

§ 7. 

Bygningsrådet kan nekte etab l er ing av bedrifter som an~as å ville 
medføre s ær lig u lempe , som støy, rØyk, lukt etc . Støynlvået fra 
t~kni9ke i n stallasjoner skal være i overensstemmelse med . 
Byggeforskriftene. Bil opps tillingsplasser f o r a nsa tte skal s kJe 
på ege n t•)mt hvor minimum 50'. av biloppstil l ing splassene skal 
ano rdnes i kjcll erj underetdsje. Kjøring, lossing, las t1ng , . 
parker ing m.v . ti llates i kke på i ndu striområdet mot Arvollve1en. 
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-li---~PLAN-oc 
Oslo kommune ~~,!~~~~~~'!!-~ 

OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 
V/INGEBRETSEN GUNNAR 

0860068 

FJELLSTUVEIEN OSOC 
0982 OSLO 

Mappenr .: 
83/0004936T 

Jnr.: 
95/7771 

Saksbeh.: 
J.Evensen/LW 

Dato: 
09.02.95 

UNDERRETNING OM VEDTAK AV REGULERINGSPLAN MED REGULERINGS
BESTEMMELSER FOR GNR.86 1 BNR.68, 459 M.PL., AAVOLT~ SKYT:P.BM!E. 

Det vises til tidligere varsel datert 26. mars 1987 . 

Saken ble vedtatt av bystyret 17 . 02 . 88, sak 201/88. 

Miljøverndepartementet stadfestet reguleringsplanen den 
23.01.95 og fattet følgende vedtak: 

"I medhold av § 27-2 i plan-og bygningsloven av 14. juni 1985 
stadfester departementet vedtak av Oslo kommunestyre i møte 
den 17 .februar 1988 om ovennevnte reguleringsplan. 

Videre stadfester departementet kommunestyrets vedtak samme 
dag om bestemmelser til reguleringsplanen med noen endringer 
foretatt av departementet . 

Plan-og bygningsloven inneholder ikke hjemler for fastsetting 
av bestemte støygrenser, og en har derfor latt § 4 i forslaget 
reguleringsbestemmelser utgå . Departementet forutsetter 
imidlertid at gjennomføringen av planen hva støy angår blir 
gjennomført i samsvar med rundskriv T-2/93 om retningslinjer 
for begrensning av støy fra skytebaner - behandling etter 
forurensningsloven og plan-og bygningsloven. 

Det stadfestede reguleringskartet følger vedlagt med påtegning 
om stadfesting. " 

Planen er med d ette endelig godkjent. De innkomne 
b emerkningene har fulgt saken under dens behandling. 

Kunngjøring av reguleringsplanen blir tatt inn i Aftenposten 
og Arbeiderbladet under "Kunngjøringer" den 13.02.95. 

Vedtaket kan ikke påklages, jfr. plan-og bygningslove ns 
§ 27 - 3. 

PLAN-OG BYGNINGSETATEN 
AVD. ØST 

o 
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$en)lonm · Mandag 13. februar 1995 

PIAN·oCi . 
BYGNINGSEIA'II.N 
KAIIT • PLAN • eYOOeaAK. 

Trondhel;lisveleri s·tafi 22 66 20 20 

~DTATIE REGULERINGSPLANER 
RØABANEN · 
Bystyret har med-hjemmel i plan- og bygningslove~ § 28-1 nr. ! , 
jfr. 27-2 nr. l vedtatt reguleringsplan~ for Røa StasJ~n, Heggeh og 
Borgen stasjoner, Elcraveien stasjon og undergan~er 1 Sørkedals-. 
veien vest for Huseby skole samt gang-/sykkelvei, T-bane m.m. 1 

Sørkedaisveien mellom.Morgendalsveien og Holmenkollveien. 
Byutvikllogskomiteens vedtak om å godkjenne planen kan 
påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse i med· 
bold av reglene i plan· og-bygningslovens§ 27-3 og 
for-Valtningslovens § 28 Og. Klagen stlles til fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, men sendes Plan· og bygningsetaten senest 
06.03.95. 

ÅRVOLLSKYTEBANE 
Bystyret vedtok 17.02.88, sak 201/88, reg~eringsplan rrlf 

bestemmelser for gnr.86 bnr. 68, 459 m.fl .. Miljøv~rnde
partementet stadfestet reguleringsplanen den 23.0t.95 og 
fattet følgende vedtak: • _ - _ . . 
«l medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. JUni 

1985 stadfester departementet vedtak: av Oslo kommunesty- .. 
re i møte den 17. februar 1988 om ovennevte regulerings: 
plan. . 
Videre stadfester departementet kommunestyrets vedtak 
samme dag om bestemmelser til reguleringsplanen med 
noen endringer foretatt av departementet. 
Plan- og bygning slaven inneholder _ikke hjemler for fas_tset
ting av bestemte støygrenser, og en har derfor latt§ 4 1 for: 
slaget til reguleringsbestemmelser utgå. Departementet 
forutsetter imidlertid at gjennomfØringen av planen_ hva 
støy angår blir gjennomført i samsvar med rundsknv 
T-2/93 om retningslinjer for begrensninger av stØy fra sky
tebaner- behandling etter. forurensningsloven og plan- og 
bygningsloven.» 

E1FER 25 ÅRS PAPIRMØLLE, ER DET NÅ 
ENDELIG SENDT BYGGEMELDING l 
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TERMINLISTE FOR 1995 - OSLO SKYTTERSAMLAG 

5 . - 7 . ma i 

lO. - 11. juni 

29 . 7 - 5 . 8 

13 . aug. 

19. aug. 

22. aug. 

24. okt. 

5 . des . 

Frigjørings j ub ileumsstevne 
Arr. : Løvenski o l dlagene . Hovedansv . Skarpskytten 

Viken II bane. 
Arr . : Våler, Åsnes og Åslia sk.lag 

Landsskytterstevnet 1995 
Lesja Skytterlag - Gudbrandsdal 

Organisasjon smedaljen/Nati one n 
Løvenskioldbanen - kun 300 meter 
Arr. : Oslo Garnison 

Samlagsstevnet bane - Løvenskioldbanen - alle k 
Arr . 300 m : Skarpskytten , 100 m : Oslo Vestre, 
Hovedansvar : Skarpskytten 

Nat ionens Landsskyting, Årvollbanen - kun 100 m, 
Arr. : Oslo Østre 

Høstmøte med lagene 

Ombudsmøte 1995 

SERIESKYTI NGER REKRUTT/JUNIOR 

9 . mai 
29 . mai 

7. juni 
29 . aug . 

GRATULERER 

Oslo Østre - Årvollbanen 
Nordstrand - Prinsdal 
Løvenskioldbanen 
Oslo Østre - Arvollbanen - finale 

Ungdomsavdelingen gratulerer Bjørn Christian Olsen 13 . 1 . 95 og 
Jan Hå kon Jørgensen 22 . 1. 95 hjerteligst med 18-årsdagen. 

Os lo Østre har hatt mye glede av disse to gode skytterne mens 
de var i ungdomsavdelingen . Begge har oppnådd resultater det 
s t å r all mulig respekt av. De er også Oslo Østres to første 
medlemmer av den eksklusive " 350-klubben" . 

Nå r de nå går over i seniorklassen, vil nok mange garvede skyttere 
f å to konkurrenter som helt sikkert vil hevde s eg bra. Ta godt i 
mot de m der oppe. 

Vi ønsker dere lykke til med fremtiden. Det er snart på tide 
med en ny skytterkonge fra Oslo Østre. 

Mange hilsner fra Ungdomsavdelingen 

;er 
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JULESKYTINGEN PÅ KRIGSSKOLEN 

Det ble skutt på snudde skiver . 

Rekr./Jr . : Sponsorklasse n : 

1. Espen Bjørnstad 65 
62 
58 
47 
43 
42 
22 

l. Svein Jørgensen 
2 . Jan Håko n Jørgensen 2. Vidar Bjørnstad 
3. Odd Ivar J ørgensen 3 . Tho r Olsen 
4. Bjørn Chr. Olsen 4. Knut Jørge nse n 
5. Knu t V. Johansen 5. Tom Pe tterse n 
6. Trond Larsen 6. Tur id Larsen 
7. Stian Pettersen 

TERMINLISTE 100 METER 1995 (interne og noen "faste" skytinger) 

23. april 
2;-...,. april 
4 " april 

4. mai 
5. - 7. 5 
8. mai 
9 . mai 

11. mai 
15. mai 
18. mai 
22. mai 
29. mai 
l. juni 
7. juni 
8. juni 

10. - 11.6 : 
12. juni 
15. juni 
19. juni 
22 . juni 
26. juni 
19. juni 

Juli måned 

28 . 7 - 5 . 8 

7. aug. 
lO. aug. 

r· aug. 
aug . 

I,. aug. 
21. aug . 
22 . aug. 
24. aug. 
28 . aug . 
31. aug . 

4 . sept . 
5 . sept . 
7. sept. 

10. sept . 

Baneåpning, Åpningsfatene l. avd. 15 skudd 
Trening 
Trening 
Premieskyting 35 skudd 
Frigjøringsjubileumsstevne Løvenskiold 
Trening 
Serieskyting Østre kl 1700 
Trening 
Trening 
Premieskyting 35 skudd 
Trening 
Klubbmesterskap/Tore Wethals pokal 
Premieskyting 35 skudd 
Serieskyting Løvenskiold kl 1700 
Trening 
Viken II (Våler , Åsnes og Åslia) 
Trening 
Pr emieskyting 35 skudd 
Trening 
Trening 
Premieskyting 35 skudd 
Trening 

Trening hver mandag og torsdag 1700 - 2000 

Landsskytterstevnet Lesja 

Trening 
Trening 
Premieskyting 25 skudd 
Tren i ng 
Saml agsstevnet , Løvenskio l d 
Trening 
Nationens Landsskyting, Arvollbanen 
Premieskyting 25 skudd 
Trening 
Trening 
Trening 
Serieskyting Østre 
Trening 
Baneavs l utning 2 . avd . Åpningsfatene 15 skudd 

Alle skytinger på Østrebanen starter kl 1700 

71 
67 
43 
40 
24 

5 



Lørdag 8 . oktober møtte bare to skyttere til dyst på Østre for å 
skyte om Damenes Pokal. Været var strålende, så det var ingen unn
skyldning til ikke å møte. Feltskyttere : sitt ikke hjemme men 
møt opp på banen . Stevnedagene er oppgitt i Østre-Posten . ' 

DAMENES POKAL 

Arne Hagen 26 tr . 

Lørdag 12 . november var det ny skyting - denne gang med fem del
takere. Igjen bra vær, og det skulle skytes om Styrets Krus . Vi 
savnet også denne gang flere deltakere . 

STYRETS KRUS 

l . Arne Grøtting 
2 . Arne Hagen 
3 . Oddbjørn Nyhagen 
4 . Anders Skafløtten 
5. Terje Bakkeng 

26/11 
26/ 9 
25/10 
14/ 6 
12/ 3 

VENNSKAPSMATCHEN OSLO ØSTRE/ØSTMARKA HV- 12. desember 1994 

17 kombattanter med umiskjennelige " Billy the Kid"-uttrykk møttes 
til drabelig dyst på Øs tres "OK-Coral" for å utkjempe l. avdeling 
av vennskapsmatchen rifle/pistol . Thor Olsen avslørte seg igjen 
som en meget habil "gunslinger", men måtte melde delviss pass med 
rifla, selv om han hevdet seg brukbart også med den . Best i l . 
avdeling ble imidlertid Oddbjørn Nyhagen, som denne gang viste seg 
våpenfør både med lang- og kortkjepp . Ellers må vi berømme de 
unges absolutt gode resultater , som ble oppnådd under svært van
skelige lysforhold . 

Rifle Pistol Sammen! . Plassiffer 

l. Oddbjørn Nyhagen 18/15 39 57/15 20 
2 . Stein Heggen 18/15 38 56/15 19 
3. Thor Olsen 14/ 7 42 56/ 7 18 
4. Trond Landrø 16/ 12 28 44/12 17 
5 . Jan Håkon Jørgensen 9/ 5 31 40/ 5 16 
6. Bjørn Granberg 12/ 7 27 39/ 7 15 
7. Odd Ivar Jørgensen 12/ 7 27 39/ 7 14 
8. Knut Johansen 13/ 9 25 38/ 9 13 
9 . Espen Bjørnstad 13/ 8 24 37/ 8 12 

lO . Bj ørn Christian Olsen 6/ 2 28 34/ 2 11 
11. Trond Larsen 12/ 9 19 31/ 9 lO 
12. Kjell Kar lsen 10/ 6 19 29/ 6 9 
13 . Terje Bakkeng 10/ 7 16 26/ 7 8 
14. Arne Grøtting 14/10 11 25/10 7 
15 . Anders Skafløtten 11/ 7 13 24/ 7 6 
16 . Bjørn Johansen l/ o 20 21/ o 5 
17 . Stian Pettersen 7/ 3 lO 1 7/ 3 4 
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SKILAGETS PREMIE - SØRUM 28.1.95 

1 . Stein Heggen 30/24 
2 . Bjørn Granberg 29/21 
3. Bjørn Christian Olsen 28/22 
4. Arne Grøtting 27/14 
5 . Roar Saksvik 27/13 
6 . Bjørn Wilhelmsen 24/18 
7. Jørgen Jansson 24/14 
8. Hermund Breivik 24/11 
9 . Knut Johansen 24/10 

10. Christian Lundblad 23/15 
11 . Espen Bjørnstad 23/08 
12 . Odd Lundblad 21/11 
13 . Terje Bakkeng 18/08 
14 . Anders Skafløtten 17/10 

TR~ _,STAD 8 .l. 95 

Kl. VSS : 

J : 
Bjørn Granberg 

Stig Rune Herbrandsen 
Trond Larsen 
Knut Johansen 
Odd Ivar Jørgensen 

Kl. 3 : 
Espen Bjørnstad 

Kl. 4 : 
Bjørn Chr . Olsen 
Arne Grøtting 
Bjørn Wilhelmsen 

MOSS OG VÅLER 14 . 1.95 

Kl. J : 
Stig Rune Herbrandsen 
Odd Ivar Jørgensen 
Knut Johansen 

SETSKOG 15.1.9 5 

Kl . 5 : 
Stein Heggen 

K; 4 : 
Bjørn Christian Olsen 

Kl . 3 : 
Espen Bjørnstad 
Christian Lundblad 

Kl. 2 : 
Odd Lundblad 

INTERIØRKRUSET 18 .2. 95 

l. Stein Heggen 
2 . Espen Bjørnstad 
3 . Arne Grøtting 
4. Christian Lundblad 
5 . Jan Håkon Jørgensen 
6 . Asb~ørn Sandnesmo 
7 . Trond Landrø 
8 . Roar Saksvik 
9 . Bjørn Wilhelmsen 

20/10 

26/12 
23/ 6 
22/15 
20/ 7 

21/10 

15/ 7 
14 / 7 
6/ 4 

29/15 
25/13 
22/11 

34/23 

28/12 

26/12 
10/ 6 

27/ 9 

30/19 
27/15 
27/ll 
27/10 
26/16 
26/15 
26/12 
26/10 
25/13 

10. Bjørn Christian Olsen 
11. Odd Lundblad 
12 . Knut Johansen 
13. Oddbjørn Nyhagen 
14. Kjell Karlsen 
15. Terje Bakkeng 

24/13 
21/10 
21/ 6 
20/ 9 
18/ 6 
17/ 7 

KLUBBMESTERSKAPET 15 M 1995 

Årets Klubbmesterskap på 15 m 
ble arrangert på Krigsskolen, 
Linderud den 30. januar og l . 
februar 1995. Antall deltakere 
var 12. 

Resultater 
nr. l og klubbmester 

Roar Saksvik· 
(gy lt medalje) 

2. Øivind Mørk 
(sø l vmedalje) 

3. Arne Grøtting 
(sølvmedalje) 

Kl. 5 : 
l. Roar Saksvik 

Kl. 4 : 
l. Øivind Mørk 
2 . Arne Grøtting 
3. Nils Hovde 
4 . Bjørn Christia n Olsen 
5 . Ole Chr . Sydengen 
6. Arne Hagen 
7 . Jan Håkon Jørgensen 

Kl. 3 : 
l . Hermund Breivik 
2 . Jørgen Jansson 
3 . Espen Bjørnstad 

Kl. l : 
l . Terje Bakken g 

BLAKER 29 . 1.95 

Kl . J : 

237 p. 

235 p. 

234 p. 

237 

235 
234 
230 
225 
225 
216 
210 

212 
207 
206 

176 

Stig Rune Herbrandsen 37/15 
Knut V . Johansen 18/ 7 

Kl. 3 : 
Oddbjørn Nyhagen 

Kl . 4 : 
Bjørn Christian Olsen 
Arne Grøtting 

Kl. 5 : 
Stein Heggen 

SKIPTVEDT 12.2. 95 

Kl . 3: 
Jørgen Janson 

Kl. 4 : 

15/ 7 

25/14 
24/14 

38/20 

6/ l 

Bjørn Christian Olsen 1 7/ 8 
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Åpent stevne 7 . og 8 .12 . 94 

våre skyt t e r e he vde t s e g bra , og 
det ble seier i k l . V I til Per 
Halvorsen . I k l . V II ble det 
seier til Ar ne Hagen . Stevne
seier til Harald Ste nvaag . 

Kl. V I : 
Per Halvorse n 352 

Kl. V II 
Arne Ha ge n 369 

Åpent stevne 11 . og 12 . 1 . 95 

I dette stevnet tok våre skyttere 
dobbelt både i k l . V I og V II . 
Nils Hovde tok seg av kl . V I og 
Øivind Mørk kl . V II . Øivind 
vant på årsbeste i et åpent stevne . 

Kl. V I : 
Nils Hovde 
Per Halvorsen 

Kl. VII : 
Øivind Mørk 
Arne Hagen 
Anders Skafløtten 

Åpent stevne 20 . og 21 . 1 -
Arr. : Ørn 

368 
347 

375 
363 
335 

Stevnet hadde innlagt kretsmester
s kap for Oslo på 10 m luft , og Nils 
Hovde slo til og b l e kretsmester 
med Arne Hagen på bronseplass i 
veteranklassen . 

10 M luft : 

Kl . V I : 
Nils Hovde 

(kretsmester) 
Per Halvorsen 

Kl. V I I : 

367 

351 

Arne Hagen 366 
Øivind Mørk 363 
Anders Skafløtten 342 

15 m miniatyr : 

Kl . V I : 
Per Halvorsen 260 

Kl . V II : 
Anders Skafløtten 275 

Åpe nt s tevne - Arr. Rælingen 

Kl. V II 
Ar ne Hage n 365 

3 . runde Firkant - Arr .: Blinken 

Runden b l e arr angert på PAN 
den 10. j a nuar . Ørn ble vinner 
av 3 . r unde me d 1478 p . foran 
Bli nke n med 1458 . Østre fikk 
1 431 poe ng . 

Indivi duelt Oslo Østre : 

Nils Hovde 
Øivind Mørk 
Arne Hagen 
Anders Skaf l ø t ten 
Per Halvorsen 

Årets NM ble arrangert i 
Stavanger 17 . - 19 . 2 . 95 

371 
361 
358 
341 
328 

Fem av Østres skyttere deltok 
på luft og mi niatyr . Når det 
gjelder plasseringene for Øs tre
skytterne , så var vel disse de 
dårligste på flere år . 

Alle presterte resultater langt 
under det vi trodde vi va r gode 
for . Arne Hagen tok en 8 . plass 
på luftgevær , og vi tapte begge 
lagskytingene for Borgen Mini 
atyrskytterlag . 

På det sosiale plan hadde vi et 
fint opphold , - noe våre damer 
satte pris på . Vi hadde en kose
lig lørdagskveld - middag med 
nogå attåt - sponset av en av 
deltakerne . Jeg tror alle er 
enige : Tusen takk for en hygge
lig kveld . 

Ellers får resultatene tale for 
seg selv 

luft : 
Arne Hagen 363 
Øivind Mørk 360 
Per Halvorsen 358 
Nils Hovde 357 
Anders Skafløtten 337 

miniatyr : 
Nils Hovde 425 
Øivind Mø r k 422 
Arne Hagen 418 
Per Halvor sen 410 
Anders Skafløtte n 408 
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Lagskyting - l uft 

østre : 
Ar ne Hagen 
Øivind Mørk 
Nils Hovde 

miniatyr : 
Nils Hovde 
Øivind Mørk 
Ar ne Hagen 

1080 

1265 

363 
360 
357 

4 25 
422 
4 18 

Åpent s tevne Apal løkka 8 . - 9 . 2 

Tork jell Ni l sen 

582 p . 

Damer : May · Irene Olsen 392 

Østre : 
l. Arne Hagen 376 

Øivind Mørk 361 
Anders Skafløtten 338 

l. Nils Hovde 368 
Per Halvorsen 348 

Desembermøte/julebord 

13 . desember kom 25 fes tstemte 
damer til Østreheim for å delta 
på årets j ulebord . 

p . 

Borde ne var dekket med røde duker 
og julepynt , og juletreet stod 
pyntet i all sin prakt . 

Vesla ønsket velkommen , og vi 
s i!/ "Velkomstsangen" . 

Vi tikk et nytt medlem, - Mary 
Kristensen , samtidig med at Rigmor 
Wilhelmsen meldte seg ut . 

Sigrid leste en julehilsen til 
damene fra Else Weideborg Modesti . 

Vesla leste et dikt "Dagen i dag" 
av G. Brandes før vi rettet opp
merksomheten mot kveldens mat
bord . Alt var der , - ribbe og 
skinkesteik , medisterkaker og 
pølser , sursild og kabaret . Det 
var bare synd at magen ble mett 
før øynene . Vi lot maten smake 

både l e nge og vel med godt 
fø l ge av rødvin og øl . 

Damene s kulle rør e på seg litt, 
og Aud Bakkeng spilte på piano 
da dame ne gikk rundt juletreet. 

så b l e de t servert kaffe og 
kra ns ekake, konj akk og likør. 
Alle hadde hatt med seg hver sin 
pakke, s å alle fikk en jule-
gave på f orskudd. · 

Kveldens loddsalg innbrakte 
kr . 930 , - . Det var nok frukt
kur ven s om fristet, og for andre 
året på rad var Elisabeth Olsen 
de n heldige vinner . 

Kvelde n s "julenisse" var Berit 
Jensen s om stod· for utdeling av 
gevi nstene, og vi hadde alle en 
meget for nøyelig stund . 

Wall y Jensen avsluttet med å 
takke styret for et vellykket 
julebor d . Tiden går så altfor 
fort i hyggelig selskap, og vi 
sang "Deilig er jorden" før 
vi ønsket hverandre en riktig 
god jul. 

Skyteresultat fra Apalløkka. 

Miniatyrlagets horn 19.1 og 25 . 1 

l . Beret Mørk 194 
2 . Aud Bakkeng 194 
3 . Aud Jørgensen 192 
4 . Astrid Liberg 190 
5 . Turid Larsen 189 
6 . Elisabeth Olsen 189 
7 . Liv Hovde 187 
8 . Inger Johansen 186 
9 . Liv Jorunn Sørlie 186 

Så vil "Skriver ' n" minne om 
fristen for innlevering av stoff 
som skal inn i Østre -Posten 

nr . l - 2- 3 20 . ~bruar 
+/7 et par dager 

nr . 4 - 5- 6 20 . mai 
+/7 et par dager 

nr . 7- 8- 9 20 . august 
+/7 et par dager 

nr . 10 - 11 - 12 ca . 15 . november 
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