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Det kan neppe herske tvil om at 

laget vå r t - e tter 113 års levetid -

går inn i en utro lig interessant 

periode , s om det blir morsomt å 

følge . I e t a v våre finanstids

s krift kunne man før jul finne to 

anno nser , - omfattende salg av 

i ndustritomter og s alg a v selv-

este Østre heim. Både i Øst re

Posten og i årsberetn i nge n er 

me dlemmene gjort k j ent med h va 

som skal skje i den nærmeste 

tiden , o g for de eldste av med

lemmene våre vil det hele fortone 

seg som en eksplosiv utvikling . 

Skarp skyting i ho vedstadens nær

o mrå der har i kke vær t noe n e nke l 

sak å gjenno mføre i de sis te å r

tiene , men nå ser det al t s å u t 

til at de fles t e av lagets s t o re 

problemer vil bli løst på e n til

fredsstillende måte . så står det 

da bare tilbake å håpe på at det 

nye p l a n lagte banean legget , og det 

nye - forhåpentlig - vellykte mil

jøet rundt Østres virksomhet vil 

bidra til at det også blir vekst 

og fremgang når det gjelder det 

rent sportslige . Vi har alltid 

hatt det livlig nok i våre i nter-

ne oppgjør , men det er jo noen 

år siden v i var jevnlige 

leverandører av skytterkonger . 

Kanskje også disse problemene 

løses snart ? 

HOVEDLAGETS STYRE 

Formann : Gunnar Ingebretsen 

Nestformann : Magne Landrø 

Kasserer 

Sekretær 

Morten Landrø 

Bjørn Granberg 

Styremedle mme r : Øivind Mørk, 

Thor Wiggo Ols en og Svein 

Jørgense n 

SKILAGETS STYRE 

Formann : Thor Wiggo Olsen 

Nes t f ormann : Tro nd Landrø 

Sekretær : Te r je Ba kkeng 

St yremedlem : Ar ne Hagen 

MI NI ATYRLAG ETS STYRE 

Formann : Oddbjørn Li berg 

Nestf orma nn : Øivind Mørk 

Sek r e tær 

Kasserer 

Anders Skafløtten 

Ni ls Hovde 

Styr e me d lemmer : Arne Hagen 

og Ru ne Sørlie 

UNGDOMSUTVALGET 

Svein Jørgensen, Morten La nd r ø , 

Nils Hovde , Bjørn Joha nsen , 

Thor W. Olsen og Knu t Jørgensen 

DAMEKLUBBENS STYRE 

Formann : Vesla La ndrø 

Nestformann : Elisabeth Olsen 

Sekretær 

Kasserer 

An ne Jans s o n 

Liv Hovde 

Styr emedlem : Aud Jørge nsen 

Søndag 21 . april 

Mandag 22 . april 

Torsdag 25. april 

Mandag 29. april 

Torsdag 2 . mai 

Ma ndag 6 . mai 

Torsdag 9. mai 

Ma ndag 1 3 . mai 

Ma ndag 20 . mai 

o orsdag 23. 

Torsdag 30 . 

mai 

mai 

Mandag 3 . juni 

Torsdag 6 . juni 

Mandag lO . juni 

Tors da 13 . juni 

Mandag l 7 . juni 

Torsdag 20 . juni 

Mandag 24 . juni 

Torsdag 27 . juni 
Lørdag 29 . juni -

Mandag l . jul i -

Ma ndag 5. aug . 

Torsdag 8. a ug . 

Mandag 12 . aug . 

Torsdag 15 . aug . 

Mandag 19 . aug . 

To r s dag 22 . aug . 

Mand ag 26. a ug . 

Tors da g 29 . aug . 

Søndag l . s ept. 

Lø r dag 19 . okt. 

Torsdag 5 . des . 
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TERMINLISTE 1996 

Baneåpning. Jan Bergers pokal . 
Apningspremiene l. avd . Frammøte kl. 1230 

Trening 

Trening 

Trening 

Østre-pokalen av 1994 

Østre- kruset av 1995 

Sk ilagets premie 

Østmarka HV-p remie 

Damek lubben s premi e . Dugleiksmerket 

Nervenes premie V · 

Kni r pspokalen og Kl ubbmesterskapet + 
Tore Wethals pokal 

Østre-pokalen av 1990 . l . r unde Østre- cupe n 

Dameklubb~ns 110- års jubileumspremie 

Aud Karins pokal 

Nokia-pokalen. l. representantut taking og 
2 . runde Østre-cupen 

Erter festens premie 1993. 2 . representant
uttaking og 3 . runde Østre-cupen 

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

Dameklubbens jubileumspremie 1993 

Tre ning 

lørda g 6. juli Landsskytterstevnet Mål selv 

l . aug . : Trening mandag og torsdag 

Miniatyr l agets 110-års j ubi l eumspremie 

Arne Hagens pokal 

Thorvald Lunds minnepokal 

Magne Landrøs fat 

Erterkongens vandrekjede , Skarpskytterkruset og 

Underavdelinge nes vandre pre mie V 

Damenes poka l 

Tren ing 

Tre ni ng 

Venns ka ps po ka l e n, f ina le Østre - cupe n og 
Åpn i ngsfatene 2 . avd . Frammøte kl. 1200 

Erte r fest , presis kl. 1830. NB kl . 1830 

Ge ne r a lfo r s amli ng k l . 1900 



ØSTRE- POSTEN JUBILERER 
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Den skarpe leser har sikkert allerede ved 

hjelp av forsiden vår kunnet slå fa$t at 

Østre-Posten nå går i nn i sin 50. årgang . 

Nå er ikke selvskryt så veldig populært , 

men vi må vel i all beskjedenhet kunne slå 

fast at j ubileet er temmelig unikt. Uten å 

ha undersøkt så nøye, tror vi neppe det 

finnes noen annen klubbavis i Norge som har 

en tilsvarende levetid . Allerede i 1920 ~ 

eksisterte det en medlemsavis for Oslo Østre 

Skytterlag, redigert av Kolbjørn Kvam . Bare åtte 

eksemplarer er i behold og beretningene for

teller lite om avisen . Et langvarig fenomen 

var den imidlertid ikke . Navnet Østre- Posten 

finner vi så i forbindelse med Skilagets mer 

humoristiske julebordavis , som kom tre ganger under 

krigsårene. Men det var i januar 1947 at Carl B. 

Salicath henvendte seg til Per Jorsett med ferdig opp

trukne planer for en ordentlig medlemsavis . Og i løpet av kort tid 

var tanke omgjort til handling . Salicath tok seg av økonomien, Odd 

Karlsen av det rent trykningstekniske - og Per Jorsett ble den an

svarlige redaktør . At han har hatt denne jobben sammenhengende 

gjennom disse 50 årgangene , kan kanskje skyldes manglende fantasi 

hos lagets ledere - eller kanskje makelighetshensyn. Det er ihvert

fall et faktum at han aldri er blitt avsatt . 

I starten kom Østre-Posten med et nummer hver måned, men etter en 

stund ble dette for tidkrevende - og etter hvert havnet vi på den 

nåværende kvartalsutgivelse . I redaksjonskomiteen har man først 

og fremst hatt stor og god hjelp av Hovedlagets sekretærer , men 

også en lang rekke fra underavdelingene har bidratt til å holde 

liv i Østre-Posten . Gunnar Ingebretsen har vært med i redaksjonen 

siden han tiltrådte som Hovedlagets formann , og fra det øyeblikk 

vanlige trykningsomkostninger ble for høye for oss , har Aud Karin 

Ingebretsen vært typograf og produksjonsleder . Det er ganske inn 

lysende at avisen kunne ha hatt behov for mer artikkelstoff , men 
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vi har først og fremst satset på at medle mmene skal bli 

kjent med de aktives resultater - både innen lag og i 

åpne stevner . Det tar plas s , men e gentlig er det vel 

det aller beste klubbavis s toffet som kan bringes . 

som kildeskrift blir avisen dermed verdifull . 

I og med at vi i dag kan heise 50-t allet til topps, 

vil vi sende en hjertelig takk til alle som i 

årenes l øp har bidratt til at Østre- Posten har 

hatt et godt l i v . 

Per Jorsett 

MEDLEM S AV I S FOR O SLO Ø S TRE S KYTTERLAG 

N R. l MAI 1947 1. ÅRGANG 

q3\:.\:. "o.e~' \J.\:. 

3"J: ~,; !_o,;s"~- a." 
:,O . sa. a."e 
sl."~-)';. \J.\:.q e~' · V I FA R AV IS 

• J. . ., 0 s'C. 

?:s\:.,;e- Det er i dag litt JV en høytidsstund 
in nen Oslo Østre Skytterlag og dets 
underavdelinger. For første gang ser 
den offisielle Østre-P osten dagens lys -
og det er vårt håp at medlemmene vil 
motta avisen med glede og - kanskJe 
også med litt stolthet. 

Dette med klubbavis er ikke noe helt 
nytt innen Østre. A llerede for rikt ig 
mange år siden hadde hovedlager et 
bgsblad som imidlertid fo r nesten like 
mJnge ·år siden er gått inn. U nder 
krigen så Østre-Posten dJgens lys med 
hektograferte julenumre - da. n.ær
mest som Skilagets noe humortsnske 
utga vcr. 

Fra og med dette nu mmer 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 fo r en avisutgivelse i disse 
dJger. Samtlige trykkerier i hele vår by 
l1.1r et sa stOrt arbeidspress at man bare 
lun prise seg lykkel ig når en kontrakt 

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

Som m an vil se er avisen et organ for 
hovedlager, mens også u nderavdelingene 
har sine faste plasser hvor alt stoff av 
interesse kan komme med. Det er ho
ved fagets redaks jonskomite som har 
ansvaret for avisen , mens underavde
lingenes representanter i komiteen er 
forp liktet t il å skaffe <<avdelings» 
stoffet t ilveie. 

Åpnin gsnu mmeret er laget på rela
tivt kort tid- og da utgivelsen finner 
sted i en nokså tam årstid - sen f ra 
sk ~ ttersynspu nkt - tØr vi be om at 
avisen ikke blir studert med alt for kri
riske øyne. 

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



Redaksjon: 

Ansvarshavende: Per Jorsett. 

Redaksjonskomite: 

Odd Karlsen - Carl Salicath. 

Avisens adresse er: Østreheim. 

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 ØstFe Skytterlag og 
våre underavdelinger. 

J eg ble fore lagt 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 p å 
forskjellige ting, først og fremst den 
vanskelighet at styret har nesten for 
stort arbeidspress fra før. 

N år imidlertid noen av våre medlem
mer tilbyr seg å ordne denne · affæren 
u ten 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 v ise 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 
t il å slutte opp om avisen - enten i 
form av bidrag eller i form av økono
misk stØtte. Betydningen som en god 
k lubbavis v il 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. 

OSLO ØSTRE SKYTTERL=-l 
MED UNDERAVDE-LINGE R 

H ovedlagel s st y re: 

Formann: Emil H agen. 

Viseformann. M. Melby. 

Styremedlemmer: Carl Salicath, 

Johan Støkke, 

Erling Raft evold. 

Sekretær: N . Svendsby. 

Kasserer: Bj. Navestad . 

Mill ial yrskyllcm cs styre: 

Formann : O . Foldvik. 

N estformann: Will y Røgeberg. 

Sekretær: G . Thoresen. 

Kasserer: N. Bjørndalen. 

St y rem ed lem : N . Svendsby . 

Redaksjonsmedlem: Ove Gude. 

Skilagcls st y re: 

Formann: An dr. Mehlum. 

Viseformann: Reidar Andresen. 

Sekretær : Karl Lorck. 

Kasserer : Odd Karlsen. 

Styremedlem: Einar Aarscad. 

Redaksjonsmedlem: Gunnar J acobsen. 

S{lortssky ttcm i'S styre: 

Formann: Halvard Angaard. 

Viseformann og sekretær: M. Melby. 

Styremedlemmer: Johan Bergersen , 

Nicls Moe. 

• 

Kasserer: Th v. Lund. 

Redaksjonsm edlem: Hal vard Angaard . • 

DamrklubbCIIs st y re: 

Formann: Marie Syvertscn. 

Viseformann: Elia Amundsen. 

Sekretær : \'i/anda Skredegaard. 

Kasserer: Ingeborg Lund. 

Styremedlem Ruth Svendsby. 

Redak,jonsmedlem: Morie Syvcrtsen. 

cJ2eda.ktøcencf 

dac;bok 
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Kragsltyllersiluasjonen 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 mak te. 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 sag t enorm i 
de siste månedene før krigsu tbrudde t i 
1940. Da freden endelig kom etter fem 
lange og tunge år var det en naturlig 
ting at også store mengder st rØmmet 
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 neds!itt , 
store deler av våpnene var blitt bone 
- 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 
t il at interessen ikke på noen måte vil 
avta. Arrangørene av Landsskytter
stevnet regner med at henimot 3 500 
skyttere vil besøke Os for å delt3 i kon
kurransene der borte. Dette forteller 
meget om interessen. Men - det for
teller ikke noe om hvilken storhet s
periode Det frivillige skyttervesen ville 
gå i møre hvis arbeidsforholdene hadde 
vært gode. Det altoverskyggende pro
blem for den aktive skytter er selvsagt 
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 fy llestgjø
rende svar på i øyeblikket.• Kanskje det 
kan være avisens første oppgave :\ stille 
spalteplassen åpen for innlegg i en 
diskusjon omkring emnet? 

P jo. 

3 



- 8 -

Når redaktøren har bedt meg å skrive 
li t t 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 h vor
dan vå re 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 ti l det store anta ll · 
med lemmer som klubben har fått, så 
har vi med godt humør g jennomført 
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 k r. Disse vertinneplikter 
gå r i tur og orden blant alle medlem
mene som derved får gjøre sin innsats 
for klubbarbeidet . V i har også hygge
lig underholdning på møtene. 

Vi har hatt den glede å se klubben 
vokse for hvert møte, og medlemsanta l
le t er n:i 57. 

Vi ha r i år hatt den g lede å set te opp 
2 vakre damepokaler som vandrepre
mier i Hovedlager og Sportssk ytterne, 
likesom vi har git t premie t il et stevne 
som Skilaget hadde i vin ter. 

På en h yggelig fes t som klubbe1 
holdt i Humlen den 2 5. januar over
rakte vi Moderlaget en fla ggvimpel t il 
Østreheim. 

Klubben har også få tt laget sitt eget 
klubbmerke utfØrt i rød, hvit og blå 
emalje. 

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

Kontingenten er kr. 1. 00 pr. måned 
i l O m åneder, som kan betales med kr. 
5.00 2 ganger i året, eller kr. l 0.00 
med en gang. 

Neste mØte er hos formannen, f ru 
Maia Syvertsen , R ingveien 22, Hval
stad, torsdag den 8. mai. 

Buss: Slemmestadruten avgår fra 
T ordenskjolds plass kl. lh6 . 

Vel mØtt og velkommen som med lem 
i klubben. 

Maia Syvcrlscn . 

Formann i 

O slo Øst re Skytterlags Dameklubb. 

.. 
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Redaksjon: 

Ansvarshavende: Per Jorsett. 

Redaksjonskomite: 

Odd Karlsen - C•rl S•licath. _j 
Avisens adresse er: Østreheim. 

EN MERKEDAG 
Årets sesongåpning på Østre ble ikke 

noen hverdagslig affære . . Det hadde 
vært nedlag t et stort og fruk tbringen
de arbeid siden banen ble stengt i fjor 
høst - og styret benyt tet anledningen 
t il å skape litt blest omkring laget og 
skyt tersaken i forbindelse med årets 
baneåpning. En stor skare av aktive 
skyttere og andre interesserte var sam
let foran Østreheim tidlig om morge
nen. Da lagets formann, Emil Hagen, 
gr r.p ordet for å berette litt om arbei
det med banen - og for å erklære skyt
tersesongen 1947 fo r åpnet, var Lyd
filmavisen i full sving - og H agens 
ord ble etterfulgt av Bjølsens ungdoms
korps som også var til stede for å skape 
liv og farge over dagen. 

Værgudene hadde også vist seg fra 
sin aller beste side for at det ikke skulle 
være noe skår i gleden. 

· E t ter at formannen hadde erklært 
banen for åpen - ble f lagget heist til 
topps og Ja, vi elsker ble spilt . 

Norges Skytterstyres formann, Johs. 
Espclund, brak te en hilsen ti l Østre
karene - og deretter marsjerte alle de 
våpenføre menn ned på st andplassen. 
«Skuddvekslingen» kunne begynne -
og en livlig sesong ble innledet - en 
sesong som forhåpentl ig vil bringe 
Øst re m~n gc og stOre gleder. 

2 

OSLO ØSTRE SKYTTERLAG 
MED UNDERAVDELINGER 

Hov,dlagds styr" 

Formann: Emil H•gen . 

Viseform•nn . M. Mdby. 

Styremedlemmer : Carl S• licHh, 

j ohon Støkke, 

Erling Roftet>old. 

Sekretæ r: N . Svendsby. 

Kasserer : Bj. Na:vestad. 

Miuiatyrskytt<rn' s slyrr: 

Formann: O . Foldvik. 

Nestform•nn : Willy Røgeberg. 

Sekretær: G. Thoresen. 

K•sserer: N . Bjørnd•lcn. 

Strremedlem: N . Svendsby. 

Redaksjonsmed lem : Ove Gude. 

Skilagrts styr" 

Formann: And r. Mchlum. 

Viseformann : Reidor Andresen . 

S<kretær: Karl Lorck. 

Kasserer: Odd K•rlsen. 

Styremedlem : Einor Aorst•d . 

Red•ksjonsmedlcm: Gunnor Jocob:cn. 

· Sportsskyt tcmcs st)•rc: 

Formann: Halvard Angaard. 

Viseformann og sekreta:r: M. Mdby. 

St yremedlemmer: Joh•n Bergersen , 

Nicls Moe. 

K•ssercr: Thv. Lu nd. 

Redaksjonsmedlem : H•l vard Angoard . 

Dam ek.lubbms sty rt: 

Formann: M~ric Syvcrtscn. 

Visdormann: Eli a Amundsen. 

Sekretær: \'Vanda Skredegaard. 

Kasserer: Ingeborg Lund. 

Styremedlem Ru t h Svendsby. 

R cdakijonsmedlcm : Marie Syvertscn. 

l 
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Betraktninger fra .verandaen. 

Det er på mange måter forferdelig 
å være berømt. Ja, jeg mener det skal 
være vanskelig har jeg hørt. Vi -
altså Østre-Posten's redaksjon~kom.itc -
er det jo ikke riktig ennå. Dog likevel , 
vi arbeider oss oppover rangstigen . .Tre 
enkle, beskjedne menn med en stenk 
av grått gikk ukjente for omverde~en. 
Så en morgen kommer .pos~budet rundt 
til de tusen hjem med Østre-Posten un
der armen - og straks var selvsagt en 
snev av laurbær på vei mot de respek
tive hjeni. Det er selvsagt usedvanlig 
hyggelig. Men i samme øyeblikk er det 
altså at vanskelighetene også melder 
seg. Suksessen skal nemlig forfølges -
det skal utgis et såkalt neste nummer 
av nærværende blad. Stenket av grått 
blir fyldigere. Nå vel - vi har trØstig 
gått i gang. For så vidt skulle det ikke 
falle oss særlig vanskelig. Samtlige med
lemmer av redaksjonen er jo ~om hel
het betraktet en ganske skarp forsam
ling. (Protestinnlegg kan inntas i neste 
nummer.) Det er følgelig nærmest en 
utrolighet hva disse tre herrer kan 
klekke ut over en kopp kaffe (eller 
noe sterkere ) . Samtidi·g kan vi også i 
motsetning t il de aller fleste k lubbavis-

redaktører, glede oss over at bidragene 
strømmer inn. Det skal være ærlig sagt 
til medlemmenes ros. J a, unntagelsene 
er der, bevares. Men ser en også denne 
side av saken som en helhet, så blir det 

, absolutt en upåklagelig fasit. Dog -
-stand_arden skal holdes og en kunstner 
skal alltid fram, aldri tilbake, ei heller 
stagnere. For at dette skal kunne gj .. 
nomføres er det .i grunnen bare en t?l

0 

vi trenger. Det er den økonomiske 
ryggraden som ethvert foretagende bør 
ha. Vi skal ikl~e gå hårdt på. Laget 
krever sitt, treningen og den aktive ut~ 
øvels·e av sky.tesporteh belaster selv en 
velspekket · lommebok. Vi ber allikevel 
n,edlemmenc om å. være oppmerksom på 
saken. Hvis det på deres vei skulle kom
me f. eks. en n:tulig skytterinteressert 
annonsør c. l. så stopp ham, by ham en 
Blue Master og saken er Idar. 

Østre-Postens kasse vil på et blunk 
vokse betydelig. 

Vi er som sagt beskjedne i våre krav, 
men tenk på det, sov på det eller ha 
deres oppmerksomhet henvendt på sa
lten som det heter. Kanskje det kan 
resultere i at et formål (som dere for
håpentlig regner som prima) kan bli 
stØttet. 

Ja; takk da var det ikke noe mer 
dag. PJO. 

' • Stoff til avisen må være innlevert 

senest den 15 hver måned 

Adressen er: 
Ptr }orsefl, KriJtia)z 4dngt. 8·10 

3 

.. 
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På Dameklubbens vegne vil jeg gra
tulere med den nye avisa for laget 
vårt og vi er både stolte og. krye av 

r""\ å ha vår egen avis. Jeg takker dere 
' som har tatt initiativet til dette tiltak 

og jeg er sikker på at det har stor be-
tydning for hele «Østre» at vi alle kan 
være i kontokt med hverandre gjennom 
denne avisa. Jeg tror jeg kan garantere 
at den blir lest fra perm til {'erm, i 
hvert fall av oss damene, og det er ikke 
lite bare det. Det er ikke så lett for 
meg å være medarbeider i «Østre
Posten» som ikke har noen konkurran
ser og premielister å varte opp med, 
ikke kan vi skryte av skyteresultater 
som våre mannfolk gjerne liker å gjøre, 
men vi har da våre små konkurranser 
vi også, om det ikke nettopp er kuler 
og krutt og niere og <<Fischer-tiere» vi 
benytter oss av. 

Vi har bl. a. konkurransen mellom 
damene om utførelsen av vertinneplik 
tene, som foregår i minst like fredelige 
former som skytekonkurransene blant 
Ø strekara. Vanskelighetene med disse 
Lonkurranser er å avgjøre hvem som er 
den beste, og alle er s3 flinke at jeg 
håper jeg ald ri for alvor blir satt p:l 
den prøve det vil være å kåre den beste. 
Dette som et li re bevis for den store 
interesse som damene vise r for sin 
klubb, og jeg tror jeg tØr ~ i :Il den 
enes tående gode bgsånd som alltid lur 
hersket i Øst re ogs5 er blitt overfør t 
ti l Damekl ubben. 

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

Til "de fraværende kan meddeles, at 
klubben arrangerer sommertur til Pauls
rud gård, Reinsvoll, søndag den l 5. 
juni, og de som ikke har tegnet seg bes 
gjøre dette snarest hos fru Ruth Svends
by, telefon 46 05 65. Prisen blir ca. 
13 kroner pro persona. Det er leiet en 
buss, men det er ikke sikkert at det 
blir plass til alle i denne, så hvis det er 
noen av skytterne som har bil og som 
kunne ha lyst til å være med og s:tm
tidig på denne måte avlaste bussen, vi lle 
vi være taknemmelig for å få beskjed 
herom så snart som mulig, også til fru 
SYendsby, telefon 46 05 65 . 

Vårt neste møte er på Ljan, arran
gert ved fru Auraas, torsdag den 5. 
juni. Buss: Ljansbruket, avgår fra 
Jernbanetorget k l. 18.3 5. 

Som vanlig medbringes kopp, mat og 
l;affe. Maia Syvc:rlsen . 

Damemøtene sett fra annekset. 
«Øs<re-Posten»s redak tØr (som jeg 

kjenner ganske 3odt) har :mmodet meg 
o:n il skrive noen ord til avisa. 

Ja , De kan sak tens smile , D e - men 
grhen den Lar meg som aldri lur se u 
en skrivemaski n før. Men jeg g:ir med 
f ri ~k t tn:)t i vei for :i beskrive ,·,tr<' 
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<hme"I11Øter. (Maja gjorde det jo i for
rige nummer, men etter min menmg 
i lin for offisiell form.) 

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

Maja åpner mØtene og Wanda leser 
protokollen, men spør en noen i an
nekset om hva det blir sagt eller lest, 
ja da spørs det om de kan svare på det. 
forleden b!e det diskutert om en tur 
den 15de, men de var vanskelig å få 
tilfredsstillet 3 O damer. Ja, De kjen
ner vel damene - alle vil ha det siste 
ordet. N~en tålte ikke å kjøre så l~ngt 
i buss, 3 timer fram og like langt til
bake - å nei, da blir jeg så dårlig så 
- noen ville ikke reise så langt bare for 
å spise kalvestek - og så videre i den 
dur'n. Ja, det var ikke lett, men turen 
ble nå bestemt. Den l 5. juni skal v i 
altså pa landtur med mat og solbriller. 

Annekset fulgte ikke riktig med i 
diskusjonen, skrønemakerne var i sving, 
særlig Ingeborg og kona til han som 
skjøt hurtigskyting uten diopter i 
Mo!de, hadde mange nye på lager. Jeg 
tror sannelig de hadde øvd seg en hel 
måned. Men lykke gjør dem - og da
mene i stuene tyr inn til oss etter hvert. 

På siste møte kom Einar Aarstad for 
a forevige oss, men damene skal ha ros. 
Det er i hvert fall ingen av styremed
lemmene som går til filmen, de jepte til 
fotografen, så den filmen skulle jeg 
gjerne se. 

Men sa kommer altså vertinnene med 
kaffekjelen, og da er det ikke få kopper 
som forsvinner i dypet s:tmmen med 
alle tiders smørbrød. Alle sammen !da
ger over at de er for tykke og må 
slanke seg, men naturen går over opp
tuktelsen når 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 nok ikke mange, dessverre. 

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

· Når vi så vel har spist og drukket 
og trukket så er det nesten på tide å 
gå hjem. 

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

G]O. 

Flott skytning. 
En del av våre gutcer var i Krogstad- • 

el ven i pinsen og skjøt miniatyr. Pre

grammet var 40 skudd liggende, 50 m. 

Guttene hevdet seg scm vanl ig ut

merket, og Halvor presterte suverem 

398 i mesterklassen. I A-klassm var 

Anker i praktslag og gjorde flotte 39 5. 

Mere om stevnet kommer senere. 

l 
J 
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Løstreprofller1 

Maja Syvrrtsm. 

Scenen er utenfor Jacobskirken ved 
Ankertorget. K lokken er snaut 8 om 
morgenen. Dameklubbens medlemmer 
stues inn i en stor buss for å fraktes 
som fellcskoll i et sted på Toten. Østre
Posten er på pletten med to represen
tanter av de tre som redaksjonskomi
teen består av. Vi nevner ikke navn, 
men Salicath hadde ikke stått opp 
enda. Da utvikler det seg til følgende 
samtale mellom bussens fører og Dame
k lubbens 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 fin t. Jeg heter Maja. 

Vi er dus alle sammen her, skjØnner 

du». ---
Her har vi alts} Da mek lubbens for

mann i et nØtteskall. Det er represen
unten for det ypperste vi k:tn prestere 

av Øscrehumør 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 forståelig at en ung 
redaktør har store vanskeligheter med 
å 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, hvi lken 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
t ingelser for å ordne opp med denne 
oppgave er selvsagt vår alles Asbjørn. 
Da jeg imidlertid tvi lte på 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 all~s beste håper vil 
være borte for all framtid. Det var 
midlertid et uomtvistelig krav at Da
meklubben måtte reorganiseres etter 
ganske nye linjer. Og h det være sagt 
at våre d:tmer lur ordnet opp med 
denne affæren etter alle kunstens reg
ler. Når da klubben har vobct seg så 
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SKREDER'NS BRAGD 
Selvfølgelig er det forlenge 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 
miniatyrgevær 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 
f ramover. 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
g ripelig 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 slu t ter opp om klubben på en slik 
måte at hun i dag har en hyggelig ma
terie å beh~ndle. Følgelig er dagens 
Profil en - jeg hadde nær sagt - skål 
til hele Dameklubbens pris. En skål som 
rettes til Maja. P JO. 

Halvor 398 i .Krogstadelva. 
Anker, Østres coming man. 

I det forrige nummer gikk i trykken 
fikk vi beskjed om at Halvor Kon~ 
jorden hadde vunnet det åpne rnir4 "' 
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 imidlert id stev
nets sensasjonsmann med 395 i klasse 
A. En glimrende prestasjon som vi tar 
hatten av for. Ove Gude skjØt 3 82 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 Østrek 
som var på pletten, men som ikke finnes 
i premielistene. Det hyggeligste ville 
selvsagt være å få med en komplett 
Østreliste fr:t de åpne stevnene, men 
dessverre har v i ikke mottatt slike opp
gaver fr:t Minia tyrspaltens sjefer. Ho
vedredaksjonen h:tr derfor måttet a\'
hjclpe npden med noen tØrre bemerk
nmgcr. 

~ 
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FORMANN I 25 ÅR 

Det er ikke bare Østre-Posten selv som kan jubilere 

litt i dette nummeret av avisen vår . Vi s kal nemlig 

ikke glemme at under årets generalforsamling i 

Hovedlaget kunne Gunnar Ingebretsen f e ire 25- års

jubileum som formann . Det var 10. desember 1970 

at Gunnar ble valgt til øverste lede r av Østre -

konsernet , og på denne plassen sitter han altså 

fremdeles . Nå skal ikke dette være noen a v 

skjedsartikkel - snarere tvertimot - men la 

oss bare føye til at Gunnar kom inn i Hoved

lagets styre allerede på generalforsamlingen 

i 1959, og han satt da i første omgang som 

styremedlem i seks å r. Etter tre års pause, ble han viseformann 

i Odd Karlsens siste regjeringstid, og han ble lagets fungerende 

formann høsten 1970 da Karlsen gikk bort . En rask summering for

t eller oss altså om 33 år i Hovedlagets styre - foreløpig . Det er jo 

rett og slett mer enn imponerende . I l andssammenheng er nok ikke 

25 års formannstid noen rekord, men vi tror så avgjort at det er en 

klar bestenotering i et lag av Oslo Østres dimensjoner . For øvrig 

vil det vel en gang i fremtiden bli tid og plass ti l en virkelig 

gjen nomgang av Gunnar Ingebretsens innsats for laget vårt . 

FINN AMUNDSEN 60 ÅR 

Tiden går , og de som en gang 

høye tall i kalenderen etter 

n hyldest til F i nn Amundsen 

var unge og lovende 

hvert . 9 . juni kan 

på hans 60-årsdag . 

PJO 

noterer seg for 

vi samle oss om 

Dermed skal vi nok 

en gang rope hurra for et av lagets aller fremste medlemmer gjennom 

en menneskealder . Av hensyn til nye og unge medlemmer skal vi påta 

oss å summere opp Finns a ller viktigste prestasjoner påny : 

Skytterkonge 1965 , prins 1964 , 12 mesterskapsstjerner , småkonge 

1966 og 1974 , ni Stangmedaljer, 39 Stangbegre , Raufosspokalen i 

felthur tigskytingen 1955 , 1963 og 1966 (til e ie), norgesmester 

i felt 1966 , Nordisk feltmes ter 1962 , Vikenmester i felt åtte 

ganger , deltatt i ni hovedstadsstevner og i fem Nationensfinaler . 

Representant i Østre 30 ganger . Som sportss kytter har han EM

sølv i armegevær 1 963 og norsk mester samme år . La oss også 

ta med Kongepokalen fra Askers jubileumsstevne i 1960, at han ble 

norsk juniorme s ter i 1 954 og van t Hagens krus i 1955 . To aksjer 
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i Officerspokalen pynter også opp. Vi setter strek der, selv om 

det er så uendelig mye mer man kunne tatt med . Finn Amundsen har 

på en uomtvistelig måte satt spor etter seg innenfor norsk skytter 

bevegelse. Bare erobringen av ni Stangmedaljer er jo nok til at 

han vil leve videre i skytterhistorien. 

østre-Posten gratulerer lagets æresmedlem hjerteligst med dagen. 

Per Jorsett 

AGNES JACOBSEN 95 AR 

Dameklubbens aller eldste, Agnes Jacobsen fyller 95 år den 6 . mai . 

Agnes vil huskes som en sentral skikkelse på Skytterkontoret gjennom 

årrekker . 

Østre-Posten gratulerer hjerteligst. 

THOR JOHNSEN 70 AR 

Thor Johnsen feirer 70 år den 3. april . Han var i tidligere år 

et ivrig og interessert medlem, som nå tydeligvis har lagt sitt 

våpen på hylla . 

Østre-Posten gratulerer . God påske! 
· Husk 

Tradisjonen tro er det også i år planlagt Vårfest 

lørdag før baneåpningsdagen , - altså lørdag 20 . april . 

De som ikke har sett hverandre hele denne kalde vinteren + de som 

ennå ikke er lei hverandre , kan nå melde seg på til Oddbjørn 

Liberg tlf. privat 22 lO 42 43 eller Thor W. Olsen tlf . 22 21 08 75 . 

s å møtes vi kl. 1900 da ??? 

Dugnad på banen Akkurat som vanlig skal det spikres 

skiver og gjøres klart til baneåpningen . 

Første dugnad er fastsatt til mandag 15 . 

og den andre til torsdag 18 . april fra 

kl . 1700 og utover kvelden . 

BANEÅPNINGEN finner sted søndag 21 . april med 

frammøte kl . 1230. 
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Side 17 og 18 f ikk vi ikke 
plass til i julenummeret 1995 . 

~2~g~~~~~~~~-~~[2 
Kl. 5 : 

Stein Heggen 
Asbjørn Sandnesmo 

Kl . 3 : 
Egil Bråten 

V 55 
Kjell Haukedalen 

§~E~~9~!~ ~~~~~~~-~!~-=-~~L1 
Kl. 5 : 

239 
214 

199 

24 3 

Roar Saksvik 235 

Kl. 4 : 
Jan Håkon Jørgensen 235 
Arne Grøtting 231 
Bjørn Christian Olsen 229 
Bjørn Wilhelmsen 221 

Kl. 3 : 

V 55 

Hermund Breivik 
Egil Bråten 

Bjørn Granberg 

~~9~~~~~~~~- ~~-=-!Q[~ 
Kl. 5 : 

Asbjørn Sandnesmo 

Kl. 3 : 
Egil Bråten 

V 55 
Bjørn Granberg 

Kl. J : 
St ig Rune Herbrandsen 
Knut Johansen 
Odd Ivar Jørgensen 

205 
90 

234 

228 

217 

237 

249 
243 
236 

Q~~~E-~2~~~~ -~!~~~~~~~~~-!QL~ 
Kl . 3 : 

Finn Amundsen 

§2!:~~~~~~~-~~~-=-~~[2 
V 55 

Kjell Haukedalen 

221 

241-340 

~2E~=~~~~~~~-~~~-=-~![2 
Kl. 5 : 

Asbjørn Sandnesmo 

Kl. 4 : 
Jan Håkon Jørgensen 
Bjørn Christian Olsen 
Bjørn Wilhelmsen 

Kl. 3 : 
Christian Lundblad 
Anders Skafløtten 

Kl. 2 : 
Odd Lundblad 

J : 

223 

236 
233 
216 

233 
208 

1 78 

Knut Johansen 244 
Odd Ivar Jørgensen 244 

~!!~~~~~~E~~~~~~~-~~~-=-~1[§ 
Kl. 5 : 

Stein Heggen 
Roar Saksvik 
Asbjørn Sandnesmo 

Kl. 4 : 
Øivind Mørk 
Bjørn Christian Olsen 
Arne Grøtting 

Kl. 3 : 

V 55 

Jørgen Jansson 
Oddbjørn Nyhagen 
Bjørn Kristensen 
Anders Skafløtt en 
Egil Bråten 

Kjell Haukedalen 

~!~Y~~r~~~~~~~-~~[2_1~~~~1 
Kl . 4 : 

Bjørn Christian Olsen 
J an Håkon J ørgensen 
Nil s Hovde 

Kl. 3 : 
Espen Bjørnstad 

J : 

237 
233 
232 

236 
226 
226 

215 
211 
208 
203 
199 

236 

231 
228 
208 

22 9-32 2 

Odd Ivar Jørgensen 243 
Knut Johansen 24 1 

~!~Y~~E~~~~~~~-~~[2_1~~!~1 
Kl . 4 : 

Bjørn Christian Olsen 17 
Jan Håkon Jørgensen 13 
Nils Hovde 11 



- 18 -

Kl. 3 : 

J : 

Espen Bjørnstad 

Odd Ivar Jørgensen 
Knut Johansen 

~~~2!12~~~~~~-~~~-=-~~LZ 
V55 
l. Kjell Haukedalen 

21 

29 
25 

245- 345 

~~~E~!~99~12~~~~~~-1~-=-~L2 
Kl . 5 : 

Roar Sak svik 

Kl. 4 : 
Bent Glad 

Kl. 3 : 

Arnfinn Bjørke 

V 55 
l. Kjell Haukedalen 

(sølvmedalje) 

~9~!22~~~~~~-±z~_:_!§L~ 
Kl. V55 : 

238 

229 

214 

243 - 340 

Kjell Haukedalen 243 

J : 
Stig Rune Herbrandsen 245 
Knut Johansen 239 
Odd Ivar Jørgensen 231 

Qee9~!22~~~~~~-~z~-=-~!LZ 
Kl . 4 : 

Øivind Mørk 

Kl . 3 : 
Oddbjørn Nyhagen 

~2E9E~-~29~~-~QL~_:_!LZ 
Kl. 5 : 

Asbjørn Sandnesmo 

Kl . 3 : 
Anders Skafløtten 

~2!2~!~_2L~ 
Kl. 5 : 

Roar Saksvik 

Kl. 4 : 
Arne Grøtting 

234 

220 

236 

214 

23 8 

220 

J 
Stig Rune Herbrandsen 247 

~~!~~~2~~y~~~-~2L2 
Kl . 5 : 

Asbjørn Sandnesmo 

Kl. 4 : 

V 55 

Øivind Mørk 
Arne Hagen 

l . Kjell Haukedalen 
(gylt medalje) 

J : 

234 

235 
22 7 

242 

Stig Rune Herbrandsen 238 

!2~j2E9~~-~-~~9~!2~~2 -~ §~:~~L2 
Kl . 5 : 

Roar Saksvik 236 

~j2~~E2~2~~~~~~-!Z~_ :_ !§L~ 
J : 

Odd Ivar Jørgensen 238 
Stig Rune Herbrandsen 234 
Knut Johansen 228 

~~~E_!~_:_UZ 

Kl. 5 : 
Asbjørn Sandnesmo 239 

Kl. 4 : 
Bjørn Christian Olsen 232 

Kl. 3 : 
Anders Skafløtten 2 18 

~~~~~E2~~~~~~-!Z~_:_!§L§ 
V 55 

J : 

Kjell Haukedalen 240 

Knut Johansen 241 
Stig Rune Herbrandsen 237 
Odd Ivar Jørgensen 233 

~!2~~~-!Z ~_:_!~L~ 
Kl . 4 : 

Øivi"d Mø;g 234 

Åpent stevne i Eidskog i 
november 1995 

Arne Hagen var eneste deltaker 
fra Østre, og han tok en andre
plass i klasse veteran . 

Kl. V: 
2 . Arne Hagen 355 

Åpent s t evne Ørn l . des . 1995 

Kun to skytte r e fra Østre stilte 
opp . Nils Hovde tok en 2. plass. 

15 m miniatyr : 
Kl. V l : 

2 . Nils Hovde 

lO m luft : 
Kl. V l : 

6 . Per Halvorsen 

Åpent stevne på Apalløkka 
6 . og 7 . nov . 1995 

287 

350 

Stevnevinner ble Hara ld Stenvaag 
med 583 p . 

våre veteraner hevdet seg bra. 
Nils Hovde vant Veteran l og 
Øivind Mørk vant Veteran I I . 

V l: 
l . Nils Hovde 

Per Halvorsen 

V II : 
l. Øivind Mørk 

Arne Hagen 

Åpent stevne på Apalløkka 
10. og 11 . januar 1996 

362 
348 

365 
363 

Stevnevinner Harald Stenvaag med 
584 poeng . 

Det er i Veteranklassene østre 
gjør det bra . 2 . plass til Nils 
i V l og seier til Øivind i VII . 

V l 
2 . Nils Hovde 

Per Halvorsen 

V II : 
l . Øivind Mørk 
2 . Arne Hagen 
4 . Anders Skafløtten 

368 
365 
343 

2 . runde Firkant- match Apalløkka 

Blinken og ørn l igger foran oss på 
resultatlista . Det er bare en av 
oss som skyter brukbart, - det 
er Øivind - så vi andre må trene 
mer. Vi tar dem neste gang ! ! ! 

Øivind Mørk 368 
Arne Hagen 359 
Anders Skafløtten 358 
Nils Hovde 355 
Per Halvorsen 353 
Arvid Andersen 331 

Damenes premie 

Øivind var best i årets skyting 
om Damenes premie . Ikke nok med 
at han vant årets skyti ng, men -
" Mine Damer " - han vant premien 
til odel og eie . Vi håper derfor 
at " dame ne " setter opp e~ ny premie 
neste år . 

Øivind Mørk 1109 p . 

Skilagets styres krus 

Det ble hard kamp om denne premien. 
Etter fem skytinger , hvorav de tre 
beste teller , hadde vi en vinner. 
Øivind vant med ett poeng foran 
Arne . Spennende var det til siste 
skyting . 

Øivind Mørk 
Arne Hagen 

1097 
1096 



Åpent stevne Apalløkka 
7 . og 8 . februar 1996 

Stevnevinner Erik Halvorsen , 
Bærum med 577 p oeng . 
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I Veteranklassene ble det 2. 
plass til Nils Hovde i V l og 
til Øivind Mørk i V Il. Ellers 
va r det veldig dårlig deltak
else , - bare 12 deltakere totalt. 

Kl. V l 
2 . Nils Hovde 
3 . Per Ha lvorsen 

Kl. V Il : 
2. Øivind Mørk 
3. Arne Hagen 

NM 1996 

366 
342 

367 
365 

Årets NM ble arrangert i Nord
Trøndelag av Lånke Miniatyr 
Skytterlag . Fem skyttere fra 
Oslo Østre dro oppover, og vi 
hadde visse forventninger om 
bra resultater, etter det som 
var prestert på forhånd . 

Det viser seg at NM er noe 
gan s k e annet enn å skyte på 
hjemmebane, og resultatene ble 
derfor lavere enn vi håpet på . 

Den sosiale siden av turen var 
helt topp, - noe våre damer 
satte pris på. 

15 m miniatyr : 

Nils Hovde 424 
Øivind Mørk 421 
Anders Skafløtten 4 1 9 
Arne Hagen 418 
Per Halvorsen 411 

lO m luft : 

Øivind Mørk 364 
Nils Ho vde 362 
Arne Hagen 357 
Anders Skafløtten 351 
Per Halvorsen 331 

Firkant-match 

Sammenlagtvinner av Firkant
matchen i år ble Blinken med Ørn 
på 2. plass og Østr e på 3 . plass . 
Vi må skjerpe oss folkens. Neste 
år tar v i seieren. 

Resultater fra 4 . run de 

Øivind Mørk 
Nils Hovde 
Arne Hagen 
Arvid Andersen 
Anders Skafløtten 
Per Halvorsen 

371 
363 
360 
351 
348 
343 

Resultate r fra feltsesongen 1996 

Trøgstadstevnet 7 . januar 

Kl. 5 Stein Heggen 26/19 
Bjørn Chr . Olsen 17/ 9 

Kl. 4 Oddbjørn Nyhagen 19/14 

Kl. 3 Anders Skafløtten 15/ 9 

Skilagets premie 20. januar 

l . Stein Heggen 
2 . Roar Saksvik 
3 . Bjørn Christian Olsen 
4. Stig R . Herbrandsen 
5 . Jørgen Jansson 
6 . Knut Johansen 
7 . Terje Bakkeng 

Styrets krus 27 . januar 

30/25 
30/23 
28/22 
26/15 
24/ll 
21/12 
15/ 5 

Skyting om Styrets krus ble utsatt 
til 2 . mars pga for dårlig opp - 0 
møte . Det var kaldt - minus 16 

Interiørkruset 3 . februar 

l . Stein Heggen 
2 . Bjørn Christian Olsen 
3 . Arne Grøtting 
4 . Bjørn Granberg 
5 . Hermund Breivik 
6 . Oddbjørn Nyhagen 
7 . Terje Bakkeng 

29/26 
25/19 
25/15 
23/13 
20/ 8 
19/ll 
15/ 9 
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Råde Feltst evne 23/l 

Kl . 3 : Jørgen Jansson 24/13 
Stig R. Herbrandsen 18/ 9 

J : Knut V. Johansen 

Blaker- felte n 28/l 

Kl. 5: Stein Heggen 
Bjørn Chr . Olsen 

Kl . 3: Jørgen Jansson 
Stig R . Herbrandsen 

J : Knut V. Johansen 
Odd I. Jørgensen 

Skiptvet- stevnet l l /2 

24/12 

38/18 
35/16 

17/ 5 
9/ 4 

25/ 8 
21/13 

Kl . 5 : Bjørn Chr . Olsen 25/16 

Kl . 3: Stig R . Herbrandsen 9/ 6 

Tjønnåsfelten 18/2 

Kl . 5 : Roar Saksvik 35/22 

Ullensakerfelten 25/2 

Kl. 5 : Bjørn Chr. Olsen 30/20 

Skarpskytterfelten 21/2 

Kl . 5 : Stein Heggen 30/27 
sølvmedalje 

Bjørn Chr . Olsen 29/26 
bronsemedalje 

Kl . 4 : Oddbjørn Nyhagen 20/ 9 

Kl . 3 : Jørgen J ansson 15/ 9 

Styrets __ ~::_u~ 

Kl. 5 : Stein Heggen 

Klubbmes t erskapet _2{3 

l . Stein Heggen 
2 . Bjørn Chr . Olsen 
3 . Magne Landrø 
4 . Arne Grøtting 
5 . Morten Landrø 
6 . Bjørn Granberg 
7 . Jan Håkon Jørgensen 
8 . Øivind Mørk 
9 . Christian Lundblad 

10 . Karl H. Fossmann 

30/22 

4 1/22 
41/15 
40/15 
38/17 
38/ 8 
26/13 
25/13 
25/13 
25/12 
23/ 9 

11. Anders Skafløtten 
12 . Knut Johansen 
13. Asbjørn Sandnesmo 
14 . Hermund Breivik 
15 . Stig R . Herbrandsen 
16. Oddbjørn Nyhagen 
17 . Odd Lundblad 
18 . Terje Bakkeng 
19 . Kjell Karlsen 

Samlagsmesterskapet 
Løvenskioldbanen 3/3 

Hovedskytingen 

Kl. 5 : 
Morten Landrø 
Magne Landrø 
Stein Heggen 
medalje 
Bjørn Chr . Olsen 
Øivind Mørk 
Asbjørn Sandnesmo 

Kl . 4 : 
Oddbjørn Nyhagen 
klassevinner 
Christian Lundblad 
Arne Grøtting 
Hermund Breivik 

Kl. 3 : 
Jørgen Jansson 
Stig R . Herbrandsen 
Ole Chr . Sydengen 
Anders Skafløtten 

Kl . 2 : 

V 55 

ER 

J 

Odd Lundblad 
klassevinner 
Kjell Karlsen 
Terje Bakkeng 

Bjørn Granberg 

Anders Mansrud 

Knut Johansen 
Odd I. Jørgensen 
Trond Larsen 

23/ 8 
22/ 5 
21/10 
21/ 8 
20/ 6 
18/ 9 
13/ 4 
12/ 2 
6/ 3 

29/19 
28/22 
27/24 

27/23 
26/15 
18/ 6 

29/15 

26/14 
2 5/10 
21/10 

23/ll 
22/ 8 
1 5/ll 
7/ 3 

24/14 

19/ 5 
17/ 7 

23/ll 

9/ l 

29/17 
28/20 
18/ 9 
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Klubbmesterskapet 15 m 1996 Kl. 4 : 

Kl. 5 : 8 . Nils Hovde 

l. Øivind Mørk 235 Kl. 3 : 
2 . Roar Saksvik 234 9. Arnfinn Bjørke 
3 . Morten Landrø 232 Kl. 4 : 

Kl. 4 : 
10. Oddbjørn Ny hagen 

4 . Arne Hagen 231 Kl. 3 : 

Kl. 5 : 
l l. Anders Skaf l øtten 

5. Rune La ndrø 229 12. Stig R . Herbrandsen 

6 . Bjørn Chr. Olsen 228 Kl. 4 : 

Kl. 3 13 . Hermund Breivik 
: 

7. Jørgen Jans son 227 Kl. 2 : 
14. Ter j e Bakkeng 

Julemøtet på Østreheim 12/12/95 

Det møtte 26 feststemte damer på Dameklubbens julemøte den 
1 2 . desember . Etter at Vesla hadde ønsket velkommen, kunne vi 
forsyne oss av julebordets lekkerbiskner . 

225 

222 

2 1 5 

2 12 
209 

206 

20 1 

Deretter var det gang rundt juletreet. Det hadde ei provisorisk 
stjerne i toppen laget av aluminiumspapir, og derfor kunne vi nok 
en gang synge "Du grønne glitrende". 

Etter noen runder rundt juletreet , satte vi oss til bordet igjen. 
Nå var det tid for kaffe , kaker og noe godt i glasset . Stem
ningen økte utover kvelden og pakkeutdelingen ble i år også en av 
kveldens høydepunkter . 

Fru Gerd Jorsett fikk overrakt diplom av Vesla for 50 års medlemskap 
i Dameklubben. 

Vi avsluttet julemøtet med " Deilig er jorden" . 

Anne 

Gene ralforsamling 6/2/96 

21 damer fant veien til generalforsamlingen på Østreheim den 
6 . februar . 

Formannen , Vesla Landrø ønsket velkommen og vi sang " Fedrelands
salmen". 

Formannen erklærte generalforsamlingen for åpnet og leste 
dagso rde nen. Sekretæren leste årsberetning for 1995 og referat 
fra januarmøtet. Kassereren gikk gjennom regn skapet for 1995. 
Det s temte! 

Ettersom premien til beste l . klassing ble borte med ny klasse
inndeling , ble det på generalforsamlingen beslut tet a t beste 
skytter under 25 år skal få premie for skytinger på Østrebanen . 

• 
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Nytt styre ble valgt, og det ser slik ut 

Formann : 
Nestformann 
Sekretær : 
Kasserer : 
Styremedlem 
varamedlem 

Revisor : 

vararevisor 

Vesla Landrø 
Elisabeth Olsen 
Anne Jansson 
Liv Hovde 
Aud Jørgensen 
Inger Nyhagen 
Marit Friberg 
Astrid Liberg 
Beret Mørk 
Gerd Berger 
I ngrid Øvergaard 

Skytekomite Beret Mørk 
" Astrid Liberg 

Fest- og p u ssekomite : Styret 

gjenvalg 
ikke på valg 
gjenvalg 

ny 
ny 
ny 
gjenvalg 

gjenvalg 

r lgkomite i 1995 har vært : Inger Nyhagen , Sigrid 
og Gyrd Karlsen 

Talleraas 

Etter generalforsamlingen ble det servert kaffe og kaker. 

Formannen , Vesla sang for oss på oppfordring, - en fornøyelig opplev
else for alle som var til stede. 

Miniatyrlagets horn, Apalløkka 23/l og 30/1/96 
(best av to skytinger) 

l. Aud Bakkeng 199 p. omskyting 
2 . Anne Jansson 199 p. 
3 . Elisabeth Olsen 198 p . 
4 . Liv Hovde 194 p. 
5 . Beret Mørk 193 p . 
6 . Aud Jørgensen 186 p. 
7 . Astrid Liberg 
8 . Turid Larsen 

186 p . 
183 p . 

Cjod påslæ 

Anne 

Aud 196 p. 
Anne 195 p. 
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