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Redaktør: Per Jorsett 
l redaksjonen: Marit Jorsett. 
Tore Johansen, Bjørn Johansen 

Avisens adresse: Østre Posten 
Postboks 62 Ålvoll 
0515 Oslo 

Hjemmeside: http://home.no.neUosloos1rl 
E-post Adresse: oslo-os1re@skvttertag.no 

Hovedlagets styre: 
Fonnann: Stein Heggen, H 22 30 77 53 
Nestlonnann: Jan Håkon Jørgensen Tlf 924 02 955 
Kasserer: Stian Eliassen 
Sekretær: Tore Johansen 
Styremedlem: Ame Grøtting 
Styremedlem: Håvard Larsen 
Styremedlem: Dag-Kjetil Hansen 
1. varamann: Alexander Dahl 
2. varamann: Bjørn Granberg 
3. varamann: Arild Båheim 

Skilagets styre: 
Fonnann: Dag-Kjetil Hansen, Tlf 906 38 227 
Utvalgsmedlem: Kurt Eirik Bekkevold 
Utvalgsmedlem: Gard Ove Sørvik 
Utvalgsmedlem: Ame Grøtting 
Utvalgsmedlem: Ame Hagen 

Miniatyr1agets styre: 
Fonnann: Aleksander Dahl, Tlf 916 50 307 
Nestfonnann: Jan Håkon Jørgensen 
Sekretær: Tore Johansen 
Kasserer: Nils Hovde 
Styremedlem: Ame Hagen, 
Styremedlem: Ame Engejordet 
Styremedlem: Stian Eliassen 

Dameklubbens styre: 
Fonnann: Marit Jorsett, Tlf 926 97 605 
Kasserer: Sigrid Talleraas 
Styremedlem: Ingrid Bø Iset Johannessen 

Ungdomsutvalg: 
Leder. Håvard Larsen, Tlf 930 81 013 

Jaktutvalg: 
Leder. Kjell Kartsen, Tlf 22 32 40 18 

Forsidebilde: 
Julehilsen fra AsBjørn 

HEDERSTEGNET TIL STEIN HEGGEN 

Så var dagen kommet for en ny erterfest. Lørdag 23.oktober 

var vel 60 Østre patrioter til stede for å feire sesongen som gikk. 

Formannen, Stein Heggen ønsket velkommen og overlot ordet til 

toastmaster Per Jorsett (nok en gang). På tradisjonen vis ble 

Kongens skål utbrakt og Ja, vi elsker sunget og spitt. 

Deretter overlot fJOrårets Erterkonge, Oddbjørn Nyhagen 

kongekjedet til årets konge, Jan Håkon Jørgensen, som holdt 

trontalen. 

Talen ble etterfulgt av Østre-sangen, som vanlig sunget i 

stående stilling. Senere var det Dameklubbens formanns 

tur til å dele ut prinsesse-kjedet til Kjersti Heggen, som 

øyeblikkelig svarte med å holde herrenes tale. 

Etter en kort røykepause ble det mer å spise og man fremførte-

også på tradisjonelt vis - den gamle sangen fra baneåpningen i 

1998. 

Marit Jorsett kom så med Damenes pokal til Helene Engen, 

et stort historisk øyeblikk i lagets historie. Helene tatte så for 

damene, mens Jarle Birkeli avsluttet det formelle med å takke for 

maten (som var veldig god). Deretter fulgte premieutdeling for 

Hoved laget og underavdelingene, og Ordenskollegiet kom til slutt 

med et nytt høydepunkt i festen: 

Hovedlagets hederstegn ble tildett Stein Heggen for mangeårig 

og stor innsats, både på og utenfor banen. 

Og - så var det dans etterpå. 

PJO 

Jubilanter: 

ODD LUNDBLAD 65 ÅR 

Vi har alltid betraktet 65 som et litt urundt tall, 
men på en annen side har vi ikke noe i mot å 
skrive noen pene ord om Odd Lundblad, 
som altså fyller 65 år 9. januar. Da kan vi 
oppsummere at han var styremedlem i 
Hovedlaget i 22 år og at han har vært i 
Skilagsstyret like lenge, hvorav 19 år som 
formann. Som aktiv var han på Hovedstads
laget i 197 4 og han har jo vært en virkelig 
grossist i Stang- og feltbeger på 
landsskytterstevnene. Dessuten er han et 
hyggelig og meget omgjengelig medlem. 
Hovedlaget har forlengst tildelt ham sitt 
hederstegn. 
Skilagets hederstegn har han også. 

Østre-Posten gratulerer med den 9/1-05. 

BETIY GRANBERG 70 ÅR 

Et av Dameklubbens mangeårige 
medlemmer, Betty Granberg fyller 70 år 
7. februar. Sammen med ektemann Bjørn 
har hun også i høy grad tatt del i 
Hovedlagets aktiviteter. 

Østre-Posten er altså tidlig ute med sine 
gratulasjoner. 

ASTRID LIBERG 60 ÅR 

Et annet av Dameklubbens ivrigste 
medlemmer, Astrid Liberg runder de 60 når vi 
kommer frem til 14. januar 2005. Senest i 
siste sesong kvinne hun glede seg over seier 
i kampen om Inger Nyhagens pokal, 
men mest kan hun se tilbake på året 1997 da 
hun ble årets Østre-prinsesse. 

Også hun får Østre-Postens hjertelige 
gratulasjoner. 

TERJE BAKKENG 60 ÅR 

Siste jubilant til behandling i julenummeret er 
Terje Bakkeng, som runder de 60 når 
kalenderen viser 12. mars 2005. Bakkeng 
har hatt en noe tilbaketrukket Østre
tilværelse i det siste, men han vil bl.a. huskes 
som skilags-sekretær i årene 1994/97. 

Østre-Posten gratulerer med dagen. 
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JULENS STATISTIKK JAN HÅKON NOK EN GANG 

---------------- Også i år føyer vi til at de litt eldre Arne Grøtting 12 

For 42. gang presenterer vi • Julens statistikk' skytterne er noe mishandlet i og med at de 
Når det gjelder listen over de beste i Tone Halvorsen 12 

Kurt Eirik Bekkevold 11 

med et lønnlig håp om at leserne ikke er gått hadde mindre å skyte om enn de unge i dag. 
lagets pokalskytinger (basert på 10,9,8 Øivind Mørk 11 

Arne Nygaard 11 

lei av disse oppsummeringene våre. TO NYE PÅ LISTEN 
osv. poeng i de enkelte konkurransene) Morten Landrø 10 

Som vanlig starter vi med ALLE TIDERS 
er det stadig Jan Håkon Jørgensen som 

Neste statistikk forteller om hvem som 
l de siste fem årene er det arrangert 94 

ØSTRE-STATISTIKK, basert på en privat 
har scoret de høyeste poengene under 

topper listen, mens Helene Engen er på 
skytinger, hvorav Arne Hagen har mistet 

liten poeng-belønning for prestasjoner i og 
representantskytingene gjennom årene. 

en beundringsverdig 2. plass: 
tre dager. De kom alle i år. 

utenfor laget. l fjor skrev vi at Jan Håkon 
Jan Håkon Jørgensen 127 

Jan Håkon har økt summen med 1 poeng Helen Engen 94 Arne Hagen 91 

Jørgensen sikkert ville komme med i 2004 
Kurt Eirik Bekkevold BO Øivind Mørk 87 

i år, mens Helene Engen gikk opp fra 850 Dag-Kjetil Hansen 70 Jna Håkon Jørgensen 86 

og det slo til. Med 117 poeng plasserer 
Ame Grøtting 67 Bjørn Christian Olsen 68 

til 867. Nye på listen er Stian Eliassen og Stian Eliassen 62 Arne Nygaard 62 

han seg fint inne på årets liste. Den ser nå 
Tone Halvorsen 53,5 Arne Grøtting 59 

Gard Ove Sørvik. Morten Landrø 50 Christer Malm 57 

Tore Johansen 50 Oddbjørn Nyhagen 57 
slik ut: 

Bjørn Christian Olsen 879 Stein Heggen 48 Nils Hovde 56 

Magne Landrø 908 Christer Malm 874 Ame Engejordet 52 

Finn Amundsen 850 Jan Håkon Jørgensen 872 

Stein Heggen 395 Øivind Mørk 868 

Odd Sannes 368 Dag-Kjetil Hansen 868 FOR TREDJE GANG 
l de 1 O siste årene er det i alt holdt 

Willy Røgeberg 308 Helene Engen 867 

Kjell Haukedalen 272 Per Ola Vestbekken 867 Ja, for tredje gang kan Jan Håkon vise 
208 pokalkonkurranser, og her er også 

Arne Hagen 266 Magne Landrø 866 

Øivind Mørk 247 Stein Heggen 865 Arne Hagens frafall bare på tre dager, 

Kjell Skøien 231 Morten Landrø 863 
til at han ikke har hatt fravær under noen 

Mauritz Amundsen 227 Tore Johansen 863 mens Øivind Mørk har mistet åtte. 

Bjørn Christian Olsen 211 Stian Eliassen 861 
av skytedagene. Det er han forøvrig alene 

Gunnar lngebretsen 195 Karl-Henrik Fossmann 860 om i årets sesong. 34 skyttere har deltatt 
Arne Hagen 205 

Tore Skredegaard 151 Finn Amundsen 857 Øivind Mørk 200 

Isak Engh 135 Ivar Bakk 854 i årets pokalskytinger, mens bare 11 har 
Oddbjørn Nyhagen 159 

Franke Onsrud 133 Gard Ove Sørvik 852 Bjørn Christian Olsen 155 

Morten Landrø 131 Arne Hagen 849 Nils Hovde 144 

Jan Håkon Jørgensen 117 Arne Grøtting 848 
vært med i 1 O skytinger eller mer. Arnfinn Bjørke 129 

Johs. Grønli 113 Odd Ivar Jørgensen 846 Bjørn Granberg 119 

Otto M. Olsen 110 Arne Engejordet 846 
Jan Håkon Jørgensen 15 Anders Skafløtten 111 

Rune Landrø 109 Rune Landrø 845 
Helen Engen 14 Morten Landrø 106 

Torgeir Talleraas 107 KnutWedum 844 
Dag-Kjetil Hansen 13 Jan Håkon Jørgensen 105 (på 6 år) 

G.H. Kongsjorden 103 Rune Sørlie 843 
Stian Eliassen 12 

KnutWedum 103 Torgeir Talleraas 842 
Ame Hagen 12 

Rune Bae 840 
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Iløpet av de 20 siste årene er konkurranse

tallet 456 og av disse har Ame Hagen 

deltatt i 451 og Øivind Mørk i 439. 

Så runder vi fremmøtestatistikken av med 

å fortelle at i de siste 30 årene har man 

awiklet 694 pokalskytinger. Øverst på den 

listen står: 

Arne Hagen 684 

Øivind Mørk 664 

1 O forfall på 30 år lyder svært så bra! 

STEIN NR. 14 TIL EIE 

Statistikken over vundne pokalaksjer er 

lite endret i 2004. Magne Landrø leder 

fortsatt med 209 aksjer (34 pokaler til 

odel og eie), Finn Amundsen har 136 

aksjer (23 til eie), mens Stein Heggen 

- som fikk Skarpskytterkruset til eie-

kom opp i tallene 1 03 aksjer og 14 

pokaler til endelig eiendom. 

FIRE NYE DRAMMER 

Når det gjelder 'drammeglassene' -

altså standardbegerne på landsskytter

stevnet - er Østre-folket meget dyktige 

samlere. Finn Amundsen hentet fire 

nye beger i Sandnes og topper nå 

listen med hele 115. 

Finn Amundsen 
Magne Landrø 
Kjell Haukedalen 

(som Østre-medlem) 
Stein Heggen 
Morten Landrø 
Øivind Mørk 
Gunnar lngebretsen 
Arne Grøtting 
Torgeir Talleraas 
Alf Aarstad 
Odd Lundblad 
Oddbjørn Nyhagen 
Rune Landrø 
Bjørn Granberg 
Bjørn Christian Olsen 
Anders Skafløtten 

JAN HÅKON 

115 
BO 
59 

46 
41 
40 
37 
32 
28 
28 
26 
26 
26 
25 
25 
20 

var i år lagets representant for 4. gang, 

mens Dag-Kjetil hadde denne verdigheten 

for tredje gang. Stian Eliassen og Helene 

Engen debuterte som representanter. 

DAMEKLUBBENS BESTE 

Da står vi igjen med statistikken over de 

beste i Dameklubbens skytinger gjennom 

årene. Der er det seks aktører som har 

forbedret sine posisjoner. Vi merker oss 

spesielt at Beret Mørk har passert 1 000-

poenget. 

Aud Karin lngebretsen 
Beret Mørk 
Sigrid Talleraas 
Liv Hovde 
Wally Jensen 
Astrid Liberg 
Aud Bakkeng 
Asia Kvinge 
Marit Jorsett 
Elisabeth Olsen 
Mossen Jorsett 
Gerd Berger 
Mimi Karlsen 
Inger Nyhagen 
Liv Jørgensen 
Ingrid Lundblad 
Ingeborg Lund 
Inger Skøien 
Greta Breivik 
Kjersti Heggen 

1226 
1001 
747 
713 
615 
595 
575 
569 
461 
341 
340 
325 
260 
260 
233 
233 
203 
191 
184 
158 

Til slutt: Takk for oppmerksomheten til 

de trofaste lesere av vår statistikk, -

og en riktig god jul til dere alle! 

PJO 

GOD JUL 
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Medaljeoversikt 2004 Bane 
Nedenfor har vi en komplett medaljeliste for 2004, både fra mesterskap og åpne stevner. Den store Kl. 2-5 

medaljesankeren er rekrutten Jens Kristian Larsen, som har hatt en fantastisk sesong, med 5 Lars Hjelmeseth nr 15, stjerne Viken 11, Frogn og Drøbak 

mesterskaps medaljer og 13 seire i åpne stevner. l kl. J har Christine Landrø Lind markert seg med 3 Jan Håkon Jørgensen nr 2, sølv medalje Nittedalsstevnet, Nittedal 
mesterskapsmedaljer, samt 3 andre stevneseire. l kl ER har vi fått to medaljer, begge var nr 2, sølv medalje Lørenskogstevnet, Lørenskog 
mesterskapsmedaljer til Kjetil Jansen. Dette gir en klar økning i forhold til i fjor hvor ungdommen i alt fikk nr 2, sølv medalje Kanaltreffen, Løveid 
4 mesterskapsmedaljer og 9 fra åpne stevner. Disse ble imidlertid fordelt på 5 skytter, mot de tre nr 2, sølv medalje Åpent stevne, Rollagg og Veggli nr2, 
ovennevnte i år. sølv medalje Bleikmyrstevnet, Vinstra 

l kl. 2-5 har vi fått 6 mesterskapsmedaljer/-stjemer fordelt på 5 stykker. Den eneste med mer enn en, er Kurt Eirik Bekkevold nr 2, sølv medalje Jubileumsstevne, Austre Målselv 
Stein Heggen med sine to feltmedaljer. l tillegg kommer 20 medaljer fra åpne stevner, fordelt på hele 8 nr 3, sølv medalje Haldenstevnet, Halden 
stykker. Flest av disse medaljene har Stein og Jan Håkon Jørgensen, begge med 5 medaljer fra 

Dag-Kjetil Hansen nr 1, gylt medalje Elektronikkstevne, Nittedal henholdsvis felt og bane. Vi har nedgang på 5 mesterskapsmedaljer ift 2003, mens det er en klar økning 
på 8 medaljer fra åpne stevner. Det gledelige er at alle årets medaljer fordeler seg på 1 O stykker, mot 5 Tore Johansen nr 1 , gylt medalje Granerudstevnet, Ski 
stykker i fjor. Et tegn på et høyere lagsnivå. Arne Grøtting nr 3, sølv medalje Høsttreffen, Lismarken 
l veteranklassene har vi fått 3 mesterskapsmedaljer, samt 5 medaljer fra åpne stevner. Flest har Øivind 

0 Mørk med 2 medaljer fra mesterskap og 3 fra åpne stevner i kl. V55. Resterende sto Oddbjørn Nyhagen Kl. V55: Øivind Mørk nr 1, sølv medalje Samlagsmesterskap, Skarpskytten 
for i kl V65. Forskjellen fra i fjor er 2 færre medaljer fra de åpne stevnene, men da sto Øivind for alle. nr 1 , sølv medalje Åpent stevne, Øvre Rendal 

nr 1, sølv medalje Løvenskioldbanestevnet, Oslo Garn. 
Innendørs nr 1, gylt medalje Lesjastevnet, Lesja 
Kl. 2-5 nr 2, sølv medalje Østrestevnet, Oslo Østre 
Jan Håkon Jørgensen nr 2, sølvmedalje Samlagsmesterskap, Nordstrand 
RoyYttri nr 3, sølvmedalje Samlagsmesterskap, Nordstrand Kl. R: Jens Kristian Larsen nr 6, ungdomsmedalje Landsskytterstevnet 

Helene Engen nr 3, sølv medalje Haldenstevnet 
nr 2, ungdomsmedalje Viken 11, Frogn og Drøbak 
nr 1, Raufoss medalje Samlagsmesterskap, Skarpskytten 

Kurt Erik Bekkevold nr"3, medalje Romjulstreffen, Åsnes nr 1, gylt medalje Østrestevnet, Oslo Østre 

Kl. R: Jens Kristian Larsen nr 1, Nammo medalje Samlagsmesterskap, Nordstrand 
nr 1, sølv medalje Bleikmyrstevnet, Vinstra 
nr 1, sølv medalje Åpent stevne 1, Stavanger 

Felt 
nr 1, sølv medalje Åpent stevne 2, Stavanger 
nr 1, sølv medalje Midtukestevnet, Løiten 

Kl. 2-5 nr 1, sølv medalje Høsttreffen, Lismarken 
Stein Heggen nr 2, stjeme Viken 11 , Eidsskog nr 1 , sølv medalje Lørenskogstevnet, Lørenskog 

nr 1, gylt medalje Samlagsmesterskap, Oslo Østre nr 1, gylt medalje Kanaltreffen, Løveid 
nr 1, gylt medalje Spydebergfelten nr 1, sølv medalje Kanaltreffen, Holla 
nr 3, medalje Blakerstevnet nr 1 , sølv medalje Kanaltreffen, Lunde 
nr 3, sølv medalje Bygger'n cup, Sigdal nr 1, gylt medalje Åpent stevne, Rollagg og Veggli 
nr 3, bronse medalje Bygger'n cup, Stjernen nr 1, gylt medalje Åpent stevne, Sarpsborg 
nr 3, sølv medalje Graåsenfelten, Høland/Bjørkelangen nr 1, sølv medalje Rådestevnet, Råde 

Gard Ove Sørvik nr 2, sølv medalje Samlagsmesterskap, Oslo Østre nr 2, sølv medalje Dalestemnet, Dale 

Helene Engen nr 2, sølv medalje Fløiterstevnet, Nordre Land 
Viken 11 , Frogn og Drøbak 

Tore Johansen nr 2, sølv medalje Bygger'n cup, Søndre Modum Kl. ER: Kjetil Jansen nr 4, ungdomsmedalje 
nr 1, Raufoss medalje Samlagsmesterskap, Skarpskytten 

Kl. V55: Øivind Mørk nr 1, sølv medalje Samlagsmesterskap, Oslo Østre Kl. J: Christine Landrø Lind nr 5, ungdomsmedalje Viken 11, Frogn og Drøbak 
nr 1, Raufoss medalje Samlagsmesterskap, Skarpskytten 

Kl. R: Jens Kristian Larsen nr 1, Nammo medalje Samlagsmesterskap, Oslo Østre nr 1, sølv medalje Åpent stevne, Jondalen 
nr 1, gylt medalje Åpent stevne, Rollagg og Veggli 

Kl. J: Christine Landrø Lind nr 1, Nammo medalje Samlagsmesterskap, Oslo Østre nr 1, sølv medalje Høsttreffen, Åsheim 
nr 1, gylt medalje Lygnastevnet, Tingelstad V65: Oddbjørn Nyhagen nr 2, sølv medalje Østrestevnet, Oslo Østre 

V65: Oddbjørn Nyhagen nr 1, sølv medalje Samlagsmesterskap, Oslo Østre 
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Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag 17.11.2003 
Lagets 117. ordinære generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler. 

Formann Stein Heggen åpnet generalforsamlingen med å hl Ise 30 av lagets medlemmer 
velkommen. 

Bekjentgjøring og innkalling til generalforsamling var gjort i henhold til lagets lover og møtet 
ble satt kl. 1905. 

Bjørn V. Johansen og Kjell Karlsen ble valgt til å undertegne protokollen. 

Dagsorden var utsendt på forhånd sammen med sakspapirer og det var ingen kommentarer til 
følgende dagsorden: 

l. Årsberetning, hoved- og skilaget 
2 . Regnskap 2004, hoved- og skilaget 
3. Budsjett 2005, hoved- og skilaget 

~~~~~ () 
5. Innkomne forslag 

l. Årsberetningen 

Sekretær Tore Johansen leste årsberetningen. Med noen små rettelser, ble årsberetningen 
godkjent. I forbindelse med årsberetningen redegjorde formann om en tomtetvist med 
Bundebygg, som kan ende at OØS tar et krav på opp imot 850 000,- fra Bundebygg. Dette har 
sin årsak i at OØS har solgt uregistrert grunn til Bundebygg i fm salget av Østreheimstomta. 
Dette arealet må Bundebygg kjøpe av Oslo kommune og Bundebygg vil kreve dette refundert 
av OØS. 

Leder av ski laget Helene Engen leste så skilagets årsberetning, som ble godkjent. 

2/3 Regnskap og budsjett 

Kasserer Stian Eliassen presenterte regnskapet for 2004 og budsjettet for 2005. Ski lagets 
regnskap og budsjett ligger som egne poster i hovedlagets regnskap og budsjett. For hver 
enkelt post ble både regnskap og budsjett gjennomgått, dermed ble pkt. 2 og 3 slått sammen. 

Driftsregnskapet viser er årsresultat på kr 529 300,59. I dette ligger det ekstraordinære 
inntekter på 669 478,-, som det ble redegjort for. Disse inntektene er sponsormidler fra 
Hæhre, oppgjør for støyvoll og gevinst på salg av fond. Justert for dette blir årsresultatet på 
-423 978,07, mot budsjettert- 424 665,-. 

De store negative kostnadene er avskrivning av inventar med kr 40 765,12 og på elektronisk 
utstyr med kr 200 000,-, juridisk bistand på l 09 740,- og anleggskostnader på 127 599,-. Den 
siste posten ble utdypet mer og består av utstyr for skivevogn, skiver/gummibelter for 200m 
og nytt låsesystem. 

Budsjettet er satt opp med driftsinntekter på kr 382 600,- og driftskostnader på kr 897 665,-, 
inklusive avskrivinger på kr 340 765,-. Her ligger det en ekstra avskrivning av våpen på l 00 
500,-. Våpnene har ikke blitt avskrevet de siste to årene og dette vil bli tatt igjen neste år. Når 
finanspostene inkluderes blir underskuddet for neste år 451 065,-. Sportslig satsing blir økt til 
60 000,- og dette ble kort presentert. Det kom noen spørsmål om føringen av våpnene og 
fondene, kassereren redegjorde for dette. 

På vegne av revisorene, leste Kjell Karlsen opprevisorberetningen, som konkluderte med at 
regnskapet anbefales godkjent. Dette ble godkjent av generalforsamlingen. 

4. Valg 

På vegne av valgkomiteen ledet presenterte Jarle Birkeli valgkomiteens innstilling og han 
ledet også valget. Skilagets leder ble valgt først, siden lederen tar plass i hovedlagets styre, 
ellers ble valgrekkefølgen ble gjennomført i følge Håndbok for skytterlag. Valgkomiteen 
foreslo også at to vararepresentanter velges for revisorene. 

Valgkomiteens innstilling ble fulgt og styret fikk følgende sammensetning: 

Formann: Stein Heggen Gjenvalg 
Nestformann: Jan Håkon Jørgensen Var ikke på valg 
Kasserer: Stian Eliassen Var ikke på valg 
Sekretær: Tore Johansen Gjenvalg 
Styremedlem: Ame Grøtting Var ikke på valg 
Leder ungdomsutvalg: Håvard Larsen Ny 
Leder skilaget: Dag-Kjetil Hansen Ny 

l. vararepresentant Aleksander Dahl Gjenvalg 
2. vararepresentant Bjørn Granberg Gj envalg 
3. vararepresentant Arild Båheim Ny 

Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen Gjenvalg 

Utvalgsmedlemmer ski laget: Kurt Eirik Bekkevold Ny 
Gard Ove Sørvik Ny 
Ame Grøtting Gjenvalg 
AmeHagen Ny 

Revisorer: Kjell Karlsen Gjenvalg 
Nils Hovde Gjenvalg 

2. vararepresentanter Morten Risstad Ny 

Redaksjonskomite: 

Valgkomite: 

Ordenskollegium: 

Ombudsmenn: 

Vararepresentanter: 

Jarle Birkeli Ny 

Per Jorsett 
Marit Jorsett 
Bjørn V. Johansen 
Tore Johansen 

Dag Kjetil Hansen 
Jarle Birkeli 
Helene Engen 

Finn Amundsen 
Kjell Haukedalen 
Per Jorsett 
Magne Landrø 
Bjørn Granberg 
Anders Skafløtten 

Stein Heggen 
Jan Håkon Jørgensen 
Tore Johansen 
Dag-Kjetil Hansen 
Ame Grøtting 
Utpekes av styret. 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Ny 

Velges ikke 
Velges ikke 
Velges ikke 
Velges ikke 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Il 
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S Innkomne forslag 

Styret hadde meldt i fo re saker for generalforsamlingen. 
Nr. l - Tvistesak Strålfors 
Nr. 2- Parkering for Årvollskogen 
Nr. 3 - Ombygging til 12 elektroniske skiver på l OOm 
Nr. 4 - Bygging av l 0/1 5m innendørsbane 

Sak l - Tvistesak Strålfors. 
Styret i OØS ba om Generalforsamlingens godkjennelse til å starte forhandl inger med 
Strålfors AS med den hensikt å oppnå et økonomisk akseptabelt forlik . Styrets vurdering er at 
dersom det oppnås enighet om et beløp på minimum l ,O MNOK så kan det aksepteres. 
Forliksforhandlingene kan først komme i stand dersom skytterlagets motpart Strålfors AS, 
aksepter å inngå forhandlinger. 

Styrets begrunnelse for å foreslå forliksforhandlinger: 
• Styrets vurdering er at det er vanskelig å forutsi hvilke økonomiske resultat laget vil () 

kunne oppnå ved en eventuell rettssak. 
• Det er viktig for OØS å ta sluttført ovennevnte sak, som nå har pågått i flere år. 
• Styret ser det som viktig å sikre tilgjengelige økonomiske midler med tanke på de 

framtidige oppgaver som laget arbeider med. 

Styrets innstilling: 
Styrets innstiller på å forsøke å komme i en forhandlingsposisjon med Strålfors AS, 
slik som beskrevet over. 

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til innstillingen. 

Sak 2 - Parkering for Årvollskogen. 
Saken var meldt inn i tilfelle det forelå et tilbud fra Årvollskogen om kjøp av areal for 
parkering. Et tilbud var ikke mottatt og saken ble trukket. 

Sak 3 Ombygging til 12 elektroniske skiver på l OOm og sak. 4 Bygging av l 0/15m 
innendørsbane. 

Sak 3 og 4 ble innledningsvis presentert sammen, siden de henger sammen. Blant annet ved at 
to båser av lOOm standplass planlegges tatt i bruk til garderobe for innendørsbanen. 

Fordeler og ulemper med elektronikk kontra skivetrekk ble diskutert. Den samlende 
oppfatning var at skivetrekk har sine fordeler og at enkelte ønsker det, men alt i alt så 
foretrekkes elektronikk. Det ble stilt spørsmål om fors laget om 12 skiver var nok. Det var 
enighet om at dette vil dekke behovet og det vil bli laget fundament for 15 skiver, slik at 
skiveantallet eventuelt kan utvides senere. 

For innendørshallen anbefalte forsamlingen at OØS konsentrerer seg om å bygge billigst 
mulig til eget bruk. 

En oppstilling med lagets tilgjengelige midler ble også gjennomgått. Denne viser at saken 
med Bundebygg legger begrensinger på de opprinnelige planene. 

Etter endt gjennomgang ble styrets innstillinger tatt opp til avstemning. På grunn av 
Bundebygg saken la styret frem en ny innstilling til sak 4. 

Sak 3.- Ombygging til l 2 elektroniske skiver på lOOm 
Styret ba om Generalforsamlingens godkjennelse og handlefrihet til å igangsette 
detalj utredning, innhente anbud, anskaffelse og etablering av elektroniske skiver på lagets 
l OOm. Det forutsettes at anlegget skal være klart til bruk vå ren 2005. 

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på å bygge 12 elektroniske skiver på 100m, med estimerte kostnader på 0,65 
MNOK. 

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til innstillingen. 

Sak. 4- Bygging av l 0/ 15m innendørsbane. 

Pga. krav om refusjon fra Bundebygg grunnet salg av 268m2 av Oslo Kommunes eiendom, en 
antatt refusjon på ca. 0,8 MNOK, er OØS's egenkapital såpass redusert at styret fant det 
nødvendig å endre sin innstilling. 

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at nødvendige prosjekteringsforberedelser gjennomføres tom. utarbeidelse 
av anbudspapirer. For dette antas kostnader til prosjekteringsbistand (arkitekt, Ræ, RIV, 
spillemiddelkonsulent) til ca. 0,3 MNOK. 
Når styret kan dokumentere at tilstrekkelig av de usikre inntektsposter som f.eks. : 

Årvollskogen, støyvoll2. etappe (0,75 MNOK) 
Årvollskogen, kjøp av areal for parkering (2-6 MNOK) 
Strålfors-tvisten (0,8-2,3 MNOK) 
Veidekke, støyvoll (0,9 MNOK) 
Hæhre, Hestesenter (5,0 MNOK) 
Spillemidler 

er avklart, så gis styret fullmakt til å videreføre byggeprosjektet. 
Under forutsetning av den nødvendige økonomiske avklaring, ber styret om fullmakt til å 
gjennomføre byggeprosjektet ihht. kostnadsoverslaget til 15 standplasser, dvs. 3,85 MNOK. 

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til innstillingen. 

Det var ingen flere innkomne saker. 

Avslutningsvis takket formann avtredene styremedlemmer Morten Landrø og Helene Engen 
for innsatsen og ønsket de nye styremedlemmene Dag-Kjetil Hansen og Håvard Larsen 
velkommen. Det ble informert om at konstituerende styremøte vil bli avholdet torsdag 2. 
desember. 

Til slutt takket formann for oppmøtet og ønsket alle vel hjem. 

Møtet hevet kl 2 1.45. 

Tore Johansen 
Referent 

Kjell Karlsen Bjørn V. Johansen 
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Informasjon fra styret 
Styret arbeid har i høst vært preget av forberedelser av saker til Generalforsamlingen. Det 
vises til referat fra generalforsamlingen et annet sted i bladet. 

Som det fremgår av referatet vedtok generalforsamlingen at prosjektet med innendørshallen 
kun gjennomføres til underlaget for anbudsutsendelse er ferdig. En tomtetvist utviklet seg slik 
at vi for tiden ikke har tilstrekkelig kapital til å starte bygging til våren. Nå har vi en del andre 
saker, som ved positiv utvikling kan gi nok kapital til bygging. Så styret ser på dette som en 
utsettelse, men vi må være forberedt på å skyte inne på l OOm også neste vinter. 

Vi for heller glede oss over at generalforsamlingen vedtok å ruste opp l OOm med elektronikk. 

Årvollskogen KS (ÅKS) 
OØS har mottatt et tilbud fra ÅKS om kjøp av 2,5 mål, for parkeringsareal for 90 biler som i 
følge reguleringsplanen er angitt på vår eiendom. Styret har avslått tilbudet, med den 
begrunnelse at beløpet er for lavt til å legges fram for en Generalforsamling. ÅKS er 
avhe?gige av ekstra parkering for å kunne iverksette trinn 2 av deres utbygging slik de 
oppnnnelig ønsker. Hvis de ikke får kj øpt arealet har de sagt at de vil starte en 
ekspropriasjonssak, alternativt bygger de færre boenheter. Denne saken har sin opprinnelse 
fra avtalen om tomtesalg til Strålfors, og den har flere momenter i seg, enn et rent tilbud. 

OØS har også reist et krav mot ÅKS IRE som gjelder deres bruk av lagets eiendom når det 
~elde~ etablering av Pukkverk, produksjon av pukk og deponering av pukk. Styret har etter 
dtskUSJOn akseptert et tilbud om leie år for dette forholdet. 

Oppbevaring av våpen/15m på lOOm standplass 
Alarm er nå installert med varsling til vekter og videre til politiet, og etter søknad har vi nå 
fått den nødvendige dispensasjonen for oppbevaring av våpen og ammunisjon fra politiet. En 
kopi finnes på innsiden av ståldøren til bunkersen. 

Nødvendige sikkerhetsarbeider for 15m inne på l OOm stand plassen er utført på dugnad, og det 
er utarbeidet en sikkerhetsinstruks som ble godkjent av politiet i tide ti l at høstens 
innendørstrening kunne begynne. Alt dette godt ledet av Roy Yttri. 

Året 2004 og kommende år 
l år har vi hatt et stort aktivitetsnivå i laget, både innen det rent sportslige og de mange 
utenomsportslige saker. Aktivitetnivået har også vært økende de siste årene. Det stiller krav til 
vårt lag som er fjernt fra de fleste skytterlags hverdag. 

Vi må nok forvente at de utenomsportslige sakene vil kreve mye tid også neste år. l tillegg til 
løpende saker må vi ha en gjennomgang av formelle krav for eksisterende støyvoll. Det må 
sikres at vollen er korrekt bygget, det er mulig den må endres rundt dagens innkjøring. Dette 
for å unngå fremtidige problemer i forhold til de nærliggende boligene. 

Det må også ses nærmere på støyproblematikk rundt Hæhres hestesenter i forhold til 
Bundebygg. Bundebygg har ytret seg kritisk til endring av terrenget og etableringen av et 
hestesenter, tett opp til deres nybygg. 

Snart vil det bli innflytting i de nærliggende leilighetsprosjektene. Det kan etter hvert føre til 
press mot vårt baneanlegg. Det er en av årsakene til at styret har og fortsatt må ha stor fokus 
på, at alle godkjennelser og instrukser er på plass og følges. Vi har en unik beliggenhet, 
sentralt i Oslo og nær boområder. Så vi ber medlemmene om å være oppmerksomme på dette 
og vise en fremferd og benytte anlegget, på samme gode måte som hittil. 

Et anlegg som vårt, krever en del dugnad. Nå opplever vi heldigvis at vi lligheten til å bidra er 
stor fra medlemmenes side, så vi håper, og er også avhengig av, at det fortsetter slik. 

" 

Det viktigste er tross alt skytingen. l år har vi opplevd fremgang og suksess over et bredt 
spekter. Vi er et lag som har hevdet oss i alle klassene fra rekrutt til veteran. Ikke bare har vi 
hatt suksess, men vi har mange skyttere også. Det er noe vi som lag kan være stolte over. 

Spesielt har ungdommene imponert med mange finaleplasser og medaljer. I tillegg har de 
mange som har hatt stor fremgang. Mange av ungdommene har også ett år til i sin klasse, noe 
som lover godt for neste sesong. Det er også noen som rykker opp en klasse. Vi som lag må 
gjøre vårt til å støtte opp under overgangen. En del har vært gjort for å styrke kontakten 
mellom ungdomsavdelingen og seniorskytteme, det er et arbeid som må utvikles videre. 

På seniorsiden har vi opplevd suksess i vinterens feltmesterskap og har ellers flere gode 
feltresultater. I banemesterskapene har nok resultatene vært noe skuffende, men fremgangen 
har vært merkbar i mange av de andre skytingene. Flere personlig rekorder er satt og vi har 
hatt 16 personer over 340 i år. Vi har en bredde som svært ta andre lag er i nærheten av. 
Utfordringen vår er å holde på bredden, samtidig som vi satser på å nærme oss toppen. 

Vi har en aktiv veterangruppe som ikke bare har gode resultater, men som også er viktige for 
laget. De gir veiledning, men er også sentral i driften av laget og bærere av lagets stolte 
historie. Så vi håper at de fortsatt har ønske om og finner glede i å bidra videre. 

Som lag har vi opplevd en økt attraktivitet fra personer som ønsker å trene hos oss eller å bli 
medlemmer. I år har vi også tatt den spesielle og gledelige situasjonen at flere av foreldrene 
til ungdommen er blitt medlemmer og har begynt med skyting. Dette er noe vi som lag skal 
være glad for å oppleve. Et lag trenger medlemmer, og det er også et tegn på at vi gjør mye 
som er riktig. Her har vi alle et ansvar for at nye medlemmer føler seg velkommen. 

Alt i alt kan vi være fornøyd med det som har blitt utrettet og utviklingen av laget. Lagets 
utfordring er å forvalte ressursene videre på en god måte, både de menneskelige og 
økonomiske. Vi rår over store ressurser, sammenlignet med de aller fleste skytterlag. Hvis vi 
håndterer dette godt og klarer å realisere mange av de planene vi jobber med, så kan vi se 
fremtiden lyst i møte. 

Alt dette har krevd og ko=er til å kreve stor innsats. Styret vil rette en stor takk til alle 
utvalg og medlemmer for innsatsen og samarbeidet i år. 

Det ser allerede ut til at den gode utviklingen kan fortsette neste år. Aktivitetene er i full gang 
etter en liten måneds pause. lnnendørsskytingen er begynt og vi har mange deltagere med på 
de åpne stevnene, spesielt er ungdommen ivrig. De innledende felt forberedelsene er 
unnagjort. Seniorene planlegger en ekstra satsing, med blant annet bruk av ekstern instruktør. 
Se beskrivelse av sportslig satsing. Så vi har tro på at vi går en spennende sesong i møte. 

Sportslig satsning for sesongen 2005 
Undertegnende og Morten Risstad har på oppdrag fra styret laget et sportslig opplegg for 
lagets aktive klasseskyttere i sesongen 2005. OØS har en bred stall av 5-klasseskyttere av høy 
kvalitet. I tillegg har skytterlaget de siste årene hatt tilvekst av skyttere både fra egne rekker 
og utenfra. 

Det er viktig for et lag av vår størrelse å ha et sportslig treningstilbud som tilfredsstiller de 
enkelte skytterne, også de som har mål om nå nasjonalt høyt nivå. På grunnlag av dette økte 
styret, med godkjennelse fra generalforsamlingen, budsjettet til sportslig satsning .. 

l høst arrangerte laget et utøvermøte hvor de enkelte utøverne kunne komme med ønsker og 
innspill på hvordan det sportslige opplegget skulle tilrettelegges. De fleste syntes at å 
engasjere en trener var en god ide. I tillegg ville alle at vi det kommende året skulle satse mer 
på den mentale biten av skytingen. På grunnlag av de innspill som kom på dette møtet ble 
planen for sportslig satsing neste år utformet. 
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Øyvind Sirevaag 
Laget planlegger å inngå en avtale med NTG på Kongsvinger om å leie Øyvind Sirevaag som 
trener. Sirevaag har bred erfaring fra skyting i Det Frivillige Skyttervesen, hvor han kanskje 
er mest kjent for sin innsats på landsskytterstevnet i Bodø i 1991 . Der ble han norgesmester i 
feltskyting med utrolige 42 treff og 42 innertreff og skytterprins. 

I tillegg har Sirevaag skutt en del for Norges Skytter Forbund internasjonalt. Med dette tror 
utvalget for den sportslige satsningen at vi har tatt med oss en ressursperson med svært god 
erfaring som vi alle kan ha glede av. 

Planen 
Det bli arrangert månedlige samlinger hvor Sirevaag i hovedsak har ansvaret. Disse 
samlingene vil være åpne for alle og her kan man ta treningstips. Vi har dessuten bedt 
Sirevaag lære oss øvelser for praktisk mental trening og gi oss instruksjon i skytestillinger. På 
samlingene vil også lagets beste skyttere delta som hjelpeinstruktører. 

Når våren kommer satser vi på å ta til en samling med forberedelse av våpen. Laget kjøpte i 
fjor inn kikkert for montasje på Sauer og lagets beste skyttere vil stå til disposisjon for at alle 
skal ha optimalt utstyr når banesesongen starter. 

Undertegnende, Kurt Eirik Bekkevold, har tatt på seg ansvaret for å gjennomføre to samlinger 
i løpet av sommeren hvor temaet er felthurtig- og stangskyting. Den siste samlingen vil 
avsluttes med klubbmesterskap i disse øvelsene. Målet er at flest mulig av våre skyttere skal 
kvalifisere seg til begre i sine klasser på neste års landsskytterstevne på Lesja. 

Vårt "vennskapslag" Rollag og Veggli har invitert oss til å komme til dem i venter på en 
helgesamling. Sammen med dem skal vi trene, kose oss og ha det sosialt. Til sommeren 
inviterer vi dem til oss. Rollag og Veggli fikk andre plass i Østlandscupen i år og er et av 
landets beste lag med flere individuelle skyttere på høyt nasjonalt nivå. Vi har nok mye å lære 
av dem og håper dette kan være en anledning for dem å lære av oss også. 

En gruppe får et spesielt tilrettelagt opplegg 
En mindre gruppe av skytter skal ta være med på et spesielt tilrettelagt opplegg hvor de skal 
trene med Sirevaag som trener, kontinuerlig annenhver uke gjennom hele sesongen. Noen 
ganger hjemme på Årvoll og noen ganger på NTG Kongsvinger. Skal et slikt spesielt opplegg 
bli effektivt så må man begrense gruppens størrelse til omtrent l O. Det vil bli stilt følgende 
krav til de som skal være med: 

l. Må stille på alle faste treninger og samlinger såfremt ikke gyldig grunn foreligger 
2. Minimum 3 treninger i uka 
3. Føre treningsdagbok som evalueres av Sirevaag 
4. Stille som instruktører på samlinger for lagets øvrige medlemmer 
5. Egenandel l 000,- for å delta 

Målsetninger 
Undertegnede vil verken på vegne av det sportslige utvalget eller styret komme med 
målsetninger for kommende sesong. Men på grunnlag av de signaler de enkelte utøverne kom 
med på utøverrnøtet og i egenerklæringene tror jeg at vi skal ta se mye gode prestasjoner 
fremover av skyttere fra Oslo Østre. Blant annet har noen av våre skyttere mål om å komme 
på det norske landslaget til Nordisk. Mange har ambisjoner om å komme blant de 20 beste i 
Norgescupen på sikt. Ellers har de fleste ambisjoner om å bli bedre enn i dag og alle har jo et 
håp om å komme på "Kongelaget". Det kan bli gøy å være fra Oslo Østre fremover!!! 

På vegne av det sportslige utvalget i Oslo Østre 
Kurt Eirik Bekkevold 

Denne spalte er denne gang viet referat frå årets generalforsamling. 

Oslo Østre Skytterlags Dameklubb 

Generalforsamling, 5. oktober 2004, referat 

Tilstede på generalforsamlingen var 11 damer. Fonmannen, Marit Jorsett ønsket velkommen og 
møtet ble åpnet med Fedrelandssangen, 'Gud signe vårt dyre fedreland'. 

Sakliste: 
1. Konstituering 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 
4. Innkomne forslag 
5. Valg 

Sak 1: Konstituering. Fonmannen ledet møtet. Ingen innvendinger til innkalling som i følge 
vedtak på generalforsamlingen i 2003 skjer gjennom Østreposten .. Godkjent. 

Sak 2: Årsberetning. Denne ble omdelt og Fonmannen leste årsberetningen. Godkjent. 

Sak 3: Regnskap. Revidert regnskap ble omdelt. Kasserer Sigrid Talleraas gikk gjennom 
regnskapet. Kasserer foreslo at en for kommende år holdt regnskap for turer som 
medlemmene selv dekket utgiftene til, utenfor foreningens regnskap. Godkjent. 

Sak 4: Innkomne forslag. Det var ingen innkomne forslag . 

Sak 5: Valg. 
Fonmann: Marit Jorsett stilte til valg for ett år. 

Kasserer: Sigrid Talle rås var ikke på valg, fungerer i sitt andre år .. 
Styremedlem: Ingrid Bølset Johannessen stilte til valg for to år. 
Valgene var enstemmig. 

Revisor: Beret Mørk påtar seg vervet for ett år. 
Skytekomite: Astrid Liberg påtar seg vervet for ett år. 

Generalforsamlingen ble avsluttet med kaffe og kaker og vanlige medlemsmøte-saker. 

Oktober 2004 
Oslo Østre Skyttertags Dameklubb 
Ingrid Bølset Johannessen 

E.S. 
Til slutt vil jeg på vegne av Dameklubben ønske alle en riktig god jul, og vel møtt til et 
forhåpentlig innholdsrikt nytt år. 

Marit 
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Feltsamling 

Årets feltsamling for Oslo skyttersamlag ved arrangørene Stein Heggen og Ivar Rinde fra Nordstrand, 
var lagt opp med en hjemmebanedel og to lørdager på Sørum. 
Antall deltagere økte med fem i forhold til i fjor, til22 totalt og 13 fra Østre. Nå var det en del forfall den 
siste lørdagen, men det er likevel gledelig at flere ønsker å skyte felt. Deltagerlisten spente fra juniorer 
som går sin første grovfeltsesong i møte, til OL-deltager Espen Berg-Knutsen. 

Hjemmebanedelen besto av våpenforberedelser, testing og innskyting på 100m. Våpenforberedelsene 
innebærer blant annet at våpenet er oljet og pusset, spesielt viktig er det at løpsinnfestningen er ren for 
olje. Et annet viktig moment er at forsiktet er vatret, det vil si det står helt vertikalt. l skyting på faste 1"'\ 
avstander som i baneskytingen er dette ikke så viktig, men på grovfelten med ukjente avstander vil et \ 1 
skjevt forsikte gi store utslag i sideretningen når avstandene blir lengre. 

Anne Lise Hovde Holstad og Stein Heggen vairer opp forsiktet, ved hjelp av vater og et baufilblad som legges inn i 
hullkomfestet. 

l feltskyting er det mange som benytter raskere ammunisjon enn i baneskytingen. Det gir en fordel når 
det er skyting på ukjente og lange avstander. l forhold til baneskyting hvor utgangshastigheten på kula 
ofte er 800-850 m/s, bruker mange i feltskytingen hastigheter opp mot 900 m/s og noen tilfeller over. 
Alle fikk målt hastigheten på sin ammunisjon og resultatene viste at noen nok bør lade noe hardere. 

) 
J 

Dag-Kjetil Hansen sjekker hastigheten på sin ammunisjon ved hjelp av kronograf. 

Lørdagene på Sørum ble brukt til innskytinger på avstander fra 1OOm til 540m. Det ble skutt på skiver i 
intervaller av 50m. En slik nøyaktig innskyting gir stor trygghet, i forhold til å skyte inn på 200m og 
bruke tabeller for resten av avstandene. 

På den andre lørdagen ble det fokusert ekstra på avstandbedømmelse. Ulike skiver ble plassert både 
på maksimal avstand og over, slik at en kan lett kan sammenligne og se hvordan skivene ser ut i siktet 
og hvordan de forandrer fomn, på de ulike avstandene. Til slutt ble det gjennomført en øvelse hvor alle 
skulle bedømme 15 hold. Her viste mange mye god avstandsbedømming. Noe skuffende var det at kun 
to fra Østre deltok i denne øvelsen, men vi får satse på at de andre likevel vil håndtere dette bra til 
vinteren. 

På slike dager blir det mye skyting, men det er alltid tid for å ta en kopp kaffe og prate litt. Disse 
samlingene som har med skyttere fra hele samlaget, er også en fin anledning til å bli mer kjent med de 
andre lagene. 
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Christine ble norgesmester 

Christine Landrø Lind ble 11.09 norgesmester 
for junior kvinner i 60-skudd liggende med 
poengsummen 586. Denne poengsummen var 
også ny norgesrekord! Det resultat var så godt 
at det hadde holdt til medalje i kvinneklassen. 
Det må nevnes at hun var blant de yngste 
deltagerne i denne klasse og følgelig har 
mange år igjen som junior. Christine begynte i 
høst på Norges toppidrettsgymnas på 
Lillehammer, for å kunne kombinere skyting 
med studier. Med det nivået hu ri allerede 
holder, blir det spennende å følge hennes 
resultater fremover. 

Akersh usserien 

Som i fjor har vi to lag med i Akershusserien, med den lille forskjellen at begge lag skyter i en divisjon 
høyere opp. Vi kunne kanskje stilt flere lag, men har heller valgt den vrien at uttaksskytinger 
gjennomføres før hver runde. Da får vi økt konkurranse på treningene. 

l første runde ble det seier til begge lagene, selv om det er tidlig på sesongen så var flere flotte 
resultater. Per Ola Vestbekken la inn 295p og Eivind Rørhus-Øie, som er ny i laget, fikk presentert seg 
skikkelig med 296p. Det er nok bare et tidsspørsmål før Ame Grøttings lagsrekord på 297p ryker. 

Runde 1: 
1. divisjon: 2. divisjon: 

Oslo Østre 1 1159 p Oslo Østre 2 1128 p 
Feiring 1 1149 p Lørenskog 845 p 
Eivind Rørhuus-Øie 296 p Per Ola Vestbekken 295 p 
Tone Halvorsen 292 p Gard Sørvik 288 p 
EirikAhdell 287 p Per Arve Strømstad 286 p 
Tore Johansen 284 p Johnny Wilhelmsen 259 p 

Referat fra generalforsamling Oslo Østre miniatyrskytterlag 2004 
Oslo Østre Miniatyrskytterlag avholdt Generalforsamling på Årvoll 24.11.2005. 
Følgende var tilstede: Aleksander Dahl, Nils Hovde, Ame Hagen, Jan Håkon Jørgensen, 
Oddbjørn Nyhagen, Øivind Mørk og Tore Johansen. 

Åpning 
Leder Aleksander Dahl ønsket velkommen. Innkalling med ble godkjent. Dagsorden ble godkjent, 
med den kommentar at punktet eventuelt ikke skal være med. 

Møteledelse 
Formann Aleksander Dahl ble valgt til ordstyrer og sekretær Tore Johansen til referent. Øivind 
Mørk og Ame Hagen ble valgt til å undertegne protokollen. 

Årsberetning 
Tore Johansen leste beretningen. Beretningen ble godkjent, med en rettelse av medlemstall fra 
kasserer. 

Regnskap 
Kasserer Nils Hovde gikk igjennom regnskapet. Dette viste et årsresultat på 2.580,39 som er en 
nedgang fra 2003 på 6.960,98. Sum omløpsmidler er 147.846.28. Revisor Oddbjørn Nyhagen 
anbefalte regnskapet godkjent og regnskapet ble godkjent. 

Innkomne forslag 
Aleksander Dahlia frem følgende forslag: 
"Det er for tiden stor interesse for luftgeværskyting i skytterlaget. Vi har for tiden ingen lagsvåpen 
og er derfor nødt til å låne ut medlemmenes våpen. Det er ingen god løsning og jeg foreslår derfor 
at vi går til innkjøp av inntil 5 luftvåpen." 
Etter en liten diskusjon ble forslaget vedtatt, med den endring at antallet våpen ble redusert 
til 3. Siden det er søkt om breddemidler til innkjøp av våpen, avventes et vedtak om kjøp av flere 
våpen. 
Aleksander la også frem mindre endringer i lagets lover, dette gjaldt endringer i valgordningen. 
Endringene ble vedtatt. 

Valg 
Styret fikk følgende sammensetning: 
Leder: Aleksander Dahl Gjenvalgt (2 år) 
Nestleder: Jan Håkon Jørgensen Ikke på valg 
Sekretær: Tore Johansen Gjenvalgt (2 år) 
Kasserer Nils Hovde Ikke på valg 
Styremedlemmer: Ame Hagen Ikke på valg 

Revisorer: 

Tingrepresentant: 
Valgkomite: 

Premieutdeling 

Stian Eliassen Ikke på valg 
Ame Engejordet Gjenvalgt (2 år) 
Oddbjørn Nyhagen Gjenvalgt ( l år) 
Oddbjørn Li berg Gjenvalgt (l år) 
Leder/sekretær 
Øivind Mørk Gjenvalgt (l år) 
Anders Skafløtten Gjenvalgt (l år) 
Per Ola Vestbekken Gjenvalgt (l år) 

Aleksander Dahl delte ut medalj er for klubbmesterskap. 

Avslutning 
Aleksander Dahl takket alle for oppmøtet og ønsket alle vel hjem. 
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Ny innendørssesong 
En ny innendørssesong er i gang og vi kan allerede slå fast at det blir en meget god sesong. 
Etter tre helger har vi hatt flere deltagere på 9 forskjellige stevner. Ungdomsavdeling har 
spesielt stilt opp i stort antall og resultatene har heller ikke latt vente på seg. De har tatt 8 
stevnemedaljer, her har Jens Kristian Larsen alene stått for 5 stk, hvorav en har vært en 
stevneseier. Det gledelig er imidlertid at de andre tre medaljene er fordelt på tre stykker; Tiril 
Båheim, Christine Landrø Lind og Kristoffer Øyjord. Vi ser også at ungdommene ellers har 
mange resultater høyt oppe på 240-tallet. 

Seniorene har hatt færre deltagere i disse stevnene, men også her er det flere gode resultater. 
Spesielt har Tone Halvorsen gjort det bra. Hun har fått to 2.plasser og sølv medaljer, i tillegg 
har hun to 4.plasser. Tore Johansen har også fått en sølv medalje med en 2.plass. 

15 meter 06- 07.11 Råde 
Kl.J 

Kl.5 
8. Heidi-I. O.Grimstad 240 

2. Tone Halvorsen 244 sølv med. 
l O. Kristoffer Øyjord 235 

19. Øivind Enggrav 229 15 meter 13 .Il Lismarken 
21. Dag-Kjetil Hansen 225 Kl.R 
Kl.4 5. Jens Kristian Larsen 243 
4. Per Arve Strømstad 238 Kl. ER 
Kl.R 7. Vegard Ånneland 242 

17. Jens Kristian Larsen 236 14. Fredrik Holtrnoen 238 

Kl. ER Novemberstevnet 13.11 Åsheim 
Il. Tirill Båheim 247 Kl. R 
19. Thomas Alterhaug 244 7. Jens Kristian Larsen 243 
19. Kenneth Engh 244 Kl. ER 
22. Vegard Ånneland 243 16. Fredrik Holtrnoen 238 
23. Kjetil Jansen 243 18. Vegard Ånneland 237 
27. Fredrik Holtrnoen 241 
33. Knut H. N. Johansen 234 15 meter 13- 14.11 Degernes 

KI.J Kl.5 

l O. Kristoffer Øyjord 239 4. Jan Håkon Jørgensen 243 

Il. Heidi-I. O.Grimstad 238 11. Tone Halvorsen 242 
14. Stian Eliassen 240 

Novemberstevnet 06- 07.11 Fredrikstad 35. Øivind Enggrav 235 
Kl.5 Kl.4 
4. Tone Halvorsen 243 35. Per Arve Strømstad 235 
20. Dag-Kjetil Hansen 235 Kl.R 
28. Øivind Enggrav 232 2. Jens Kristian Larsen 249 sølv med 
Kl.4 Kl. ER 
19. Per Arve Strømstad 235 Il. Lene-K. O.Grimstad 249 
Kl.R 14. Fredrik Holtrnoen 247 
3. Jens Kristian Larsen 245 bronse 14. Tirill Båheim 247 
Kl. ER 29. Kenneth Engh 242 
Il . Tirill Båheim 247 30. Vegard Ånneland 232 
13. Kenneth Engh 246 Kl.J 
17. Kjetil Jansen 243 9. Heidi-l. O.Grimstad 240 
20. Vegard Ånneland 241 Kl. Asp 
23. Fredrik Holtrnoen 240 Robin Berget 212 
22. Thomas Alterhaug 240 

15 meter 14.1 1 Sem 
Kl.5 

12. Kurt Eirik Bekkevold 237 

15 meter 13- 14. 11 Halden 
Kl.5 
2. Tone Halvorsen 245 sølv med. 
7. Jan Håkon Jørgensen 241 
6. Stian Eliassen 241 
18. Øivind Enggrav 232 
Kl.4 
8. Per Arve Strømstad 234 
KI.R 
2. Jens Kristian Larsen 248 sølv med. 
KLER 
3. Tirill Båheim 249 bronse 
4. Kenneth Engh 248 
I l. Lene-K. O.Grimstad 246 
9. Vegard Ånneland 246 
12. Fredrik Holtmoen 245 
Kl.J 
8. Heidi-l. O.Grimstad 230 
Kl. Asp 
Robin Berget 193 

15 meter 20 - 21 .l l Rakkestad 
Kl.5 
4. Tone Halvorsen 244 
18. Tore Johansen 237 
31. Øivind Enggrav 232 
30. Kurt Eirik Bekkevold 232 
Kl.4 
24. Per Arve Strømstad 234 
Kl.R 
3. Jens Kristian Larsen 248 bronse 
Kl. ER 
4. Tirill Båheim 249 
15. Kenneth Engh 247 
14. Fredrik Holtmoen 247 
21. Vegard Ånneland 242 
23. Eivind Torstensen 240 
Kl.J 
2. Christine Landrø Lind 246 sølv med. 
3. Kristoffer Øyjord 245 bronse 

Novemberstevnet 20 - 21.11 S!!illsborg 
Kl.5 
2. Tore Johansen 244 sølv med. 
5. Kun Eirik Bekkevold 241 
8. Øivind Enggrav 240 
27. Tone Halvorsen 235 

Kl. 4 
12. Per Arve Strømstad 239 
Kl.R 
l. Jens Kristian Larsen 249 gylt med. 
Kl. ER 
7. Tirill Båheim 248 
Il. Fredrik Holtmoen 247 
14. Vegard Ånneland 245 
15. Kenneth Engh 244 
18. Eivind Torstensen 240 
Kl.J 
5. Christine Landrø Lind 242 

Akershusserien 2.runde 23/24.11 

Det vises også god skyting i 2.runde av 
Akershusserien. Riktignok tapte l .laget 
knepent mot Nordstrand l, men vi ser at 
alle på laget for første gang er på 290-
tallet. Til sammen ble det ny lagsrekord, og 
satte Eivind en imponerende individuell 
lagsrekord med 299p. 

2.1aget er ikke så langt unna. De vant sin 
kamp. Best var Gard med 295p. 

For begge lagene er det flere som aspirerer 
til plass på laget, slik at det er hard kamp 
om plassene. Det lover godt for de videre 
prestasjonene. 

l. divisjon: 
Oslo Østre l 1173 p 
Nordstrand l 1176 p 
Eivind Rørhuus-Øie 299 p 
Jan Håkon Jørgensen 292 p 
Dag-Kjetil Hansen 292 p 
Tore Johansen 290 p 

2. divisjon: 
Oslo Østre 2 
Ræl ingen 2 

1156 p 
11 40 p 

Gard Ove Sørvik 
Per Ola Vestbekken 

295 p 
290 p 
289 p Øivind Enggrav 

Lars Hjelmeseth 282 p 
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Slutt for skivetrallene - elektronikk på 1OOm 
Som det fremgår av referatet fra generalforsamlingen så ble det vedtatt å fjerne skivetrallene 
og installere e lektronikk på lOOm. Den nye løsningen vil bestå av 12 skiver, som vil bli 
plassert der den venstre tralla gikk. Et alternativ med elektronikk og en skivetralle var til 
vurdering, men det ble til slutt forkastet. 

Noe av bakgrunnen for valgt løsning er at OØS, lettere og til en langt rimeligere kostnad kan 
få til et godt nedslagsfelt. Hvis det fortsatt hadde blitt skutt fra skiveposisjon 13 til 20, måtte 
nedslagsfeltet blitt utbedret. Siden trallene som tar stor plass bak skivene, hadde dette resultert 
i at deler av fjell bakgrunnen måtte ha blitt slått løs. Tilsvarende arbeid måtte også ha blitt 
utført på fjellknausen på høyreside, sett mot skivene. Denne løsningen frigjør også plass inne 
på l OOm standplass. Dette planlegges tatt i bruk til garderobe for en fremtidig innendørshall. 

Sist, men kanskje viktigst, elektronikk gjør at skytingen kan avvikles mer effektivt. Selv om 
det blir en reduksjon i antall skiver, vil kapasiteten i praksis være like stor, kanskje større. Det 
blir enklere å avvikle skytinger og færre arrangører kreves. Erfaringen er at det fort oppstår 
forsinkelser, et par omskytinger med prøveskudd tar mye tid. Det har også hendt at en tralle 
har sporet av under stevne og at enkelte skytinger/treninger har blitt kraftig redusert fordi en 
tralle var ute av drift og trengte vedlikehold. 

Med elektronikk vil behovet for vedlikeholdsdugnader bli kraftig redusert, og det frigjør mye 
tid og krefter som kan benyttes til skyteaktivitet. Dette blir spesielt gunstig nå som store deler 
av støtteapparatet til ungdomsavdelingen har begynt å skyte. 

Det må likevel nevnes at skivetrallene har hatt sine fordeler. Eksempelvis blir flere trukket 
med i arrangement av skytinger. Når oppgaver som klistring og anvisning forsvinner, så er det 
en fare at man lettere havner i en tilskuerrolle. T iden som trallene brukte frem og tilbake, ble 
gjeme brukt til å ta en prat, med elektronikk vil nok skytingen bli mer intens. Det siste er også 
viktig for jegerne, de har jo også våpnene kjøles mer ned mellom skytingene. Ellers har 
jegerne vært delt med hensyn på valg av løsning. Noen har sagt at de foretrekker pappskiver 
som de kan studere fremfor elektronikk, mens andre igjen helt klart foretrekker e lektronikk. 

Alt i alt er dette et fremskritt for laget. Vi har en svært aktiv ungdomsavdeling, som også er 
stor. For å ikke bremse utviklingen, må gode og stabile skyteforhold sikres. Erfaringen fra 
andre lag er også at jegerne liker å skyte på elektronikk, når de først får prøvd det. Med denne 
oppgraderingen av l O Om, kan vi si at vi har et av de beste baneanleggene i landet. 

Målet er å ha l OOm klart til baneåpningen til våren. Allerede helgen etter generalforsamlingen 
stilte l 0-1 2 foresatte til ungdomsavdelingen pluss noen til opp, for å demontere skivetrallene 
og fjerne skinnegangene. Ingvar Tuft stilte opp med maskinelt utstyr for løfting og bortkjøring 
av skinnegangene. Med stor innsats ble jobben gjort i løpet av helga, noen hadde også ork til å 
delta på stevner på søndagen. Videre er målet å få støpt fundament for skivene før jul. 

Nå er det over og ut for skivetrallene og vi får håpe at de kommer til nytte for andre lag. 

Komplett skivetrekk selges! 

Oslo Østre skytterlag selger 
. ~?~&;:~Ill 2 komplette skivetrekk 

Q:·~!:i;o.i~W:~~~ (9 og I l skiver) for lOOm. 
Inkl. tralle, skinner, jembanesviller, 
vaier, motor og svitzbtyter. 

Kontakt Oslo Østre Sk. lag v/ Tore Johansen, tlf: 92 82 l 6 78 
for mer informasjon 

( 

L Resultater 
-----

Åpne stevner 
Etter sesongslutt er det alltid noe etterslepp av stevneresultater fra tidligere i år. De fleste 
stevneresultatene er av en slik art, men vi har også noen resultater fra stevner som ble arrangert i 
september. 

Vi ser at Jens Kristian har skutt til to nye medaljer med seier i Løiten og en andreplass i Dale. Fortsetter 
han slik, så er det bare å skaffe seg et abonnement på medaljeskap. l tillegg har han en stevneseier fra 
Nittedal, med der var det dessverre for få deltagere til at medalje ble utdelt. Nittedal arrangerte det siste 
åpne stevne i sesongen og der fikk også Dag-Kjetil betalt for innsatsen for å holde formen frem til de 
siste Østlandscupskytingene. Han vant og fikk gylt medalje. Laginnsatsen var også meget god, med 6 
blant de 11 beste. 

1. Ærespris 08.05 Søndeled 
Kl. 5 
6. Øivind Enggrav 240 337 

Bjørkåsstevnet 22.05 Fåset 
Kl. V55 
3. Øivind Mørk 231 329 

Målselv1reffen 04 - 06.06 Målselv 
Kl. 5 
11. Kurt Eirik Bekkevold 239 332 
Lorastevnet 26.06 Lora 
Kl. V55 
Øivind Mørk 
Kl. V65 
1. Oddbjørn Nyhagen 
Bjørn Granberg 

239335 

249 348 
239 

Bjoneroastevnet 01.07 Bjoneroa 
Kl. ER 
Vegard Ånneland 224 309 

Åpent stevne 10.07 Lakselvdal 
Kl. 5 
Kurt Eirik Bekkevold 237 

Strokastevnet 16.07 Stroka 
KI.R 
8. Jens Kristian Larsen 248 

Dalestemnet 17- 18.07 Dale 
KI.R 
2. Jens Kristian Larsen 248 346 sølv med . 
Kl. ER 
10. Vegard Ånneland 239 332 

Flubergstevnet 24.07 Fluberg 
Kl. 5 
Lars Hjelmeseth 240 
Kl. 2 
Egil Bråten 219 

Midtukestevnet 17 - 19.08 Løiten 
Kl. R 
1. Jens Kristian Larsen 249 348 sølv med. 

Ryggestevnet 04 - 05.09 Rygge 
Kl. 5 
6. Jan Håkon Jørgensen 
7. Roy Yttri 
10. Stein Heggen 
11. Tone Halvorsen 
19. Øivind Enggrav 
36. Helene Engen 
56. Gard Ove Sørvik 
Kl. 4 
63. Per Arve Strømstad 
Trond Sørvik 
Kl. 1 
1. Reidar Wilhelmsen 
Kl. V65 
6. Oddbjørn Nyhagen 
Anders Skafløtten 
KI. R 
Jens Kristian Larsen 
Kl. ER 
9. Kjetil Jansen 
19. Kenneth Engh 
27. Tiri ll Båheim 
35. Vegard Ånneland 
Eivind T orstensen 
Lene-K. O.Grimstad 
Kl. J 
10. Heidi-l. O.Grimstad 
13. Kristoffer Øyjord 

242 342 
242 342 
242 341 
241341 
242 341 
241 337 
236 334 

234 332 
227 

224 

248 347 
234 

239 

249 349 
248 344 
244 341 
235 331 
239 
237 

245 344 
241 339 

Rygge Lotteforenings pokal: 
Helene Engen 241 
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Slagenstevnet 21 - 22.08 Slagen 
Kl. 5 
7. Kurt Eirik Bekkevold 
10. Jan Håkon Jørgensen 
26. RoyYttri 
Tore Johansen 
Kl. V55 

246345 
245 344 
241 340 
232 

5. Øivind Mørk 241 340 

Høststevnet 04.09 Sande 
Kl. 2 
Egil Bråten 223 

Elektronikkstevnet 12.09 Nittedal 
Kl. 5 
1. Dag-Kjetil Hansen 
4. Tore Johansen 
7. Jan Håkon Jørgensen 
8. Kurt Eirik Bekkevold 
9. Stein Heggen 
11 . Ame Grøtting 
Kl. 2 
Egil Bråten 
KI.R 
1. Jens Kristian Larsen 

244 343 gylt m. 
242 341 
242 340 
240 339 
240 339 
240 338 

205 

244 343 

Høsttreffen Gjøvik og Brusveen 
Kl. J 
Christine Landrø Lind 345 246 

Nok en statistikk ............. . 

Østres "Småkonger" 
l perioden 1921 til1990 ble det arrangert 
landsdelsstevner med kongepokal til vinneren, 
som da ble betegnet 'Småkonge'. 

Oslo Østres småkongeliste ser slik ut: 

1933 Tore Skredegaard 
1957 Kjell Skøien 
1966 Finn Amundsen 
1974 Finn Amundsen 

Det er også senere år blitt arrangert 
landsdelsstevner, men uten seierherrer fra Oslo 
Østre. 

Derimot kan vi glede oss over hele 17 vinnere 
siden landsdelsmesterskapene i Felt ble innført. 

Slik ser den listen ut: 

1954 Johan Støkke 
1960 Finn Amundsen 
1961 Finn Amundsen 
1962 Finn Amundsen 
1963 Odd Sannes 
1964 Finn Amundsen 
1965 Finn Amundsen 
1967 Jan Berger 
1969 Kjell Haukedalen 
1970 Finn Amundsen 
1974 Øivind Øvergaard 
1975 Finn Amundsen 
1980 Stein Heggen 
1984 Stein Heggen 
1990 Stein Heggen 
1997 Bjøm Christian Olsen 

r 

Baneavslutning 12.09 

Baneavslutningen bli år forskjøvet med en uke siden vi fikk lag i både veteran- og seniorcupfinalen som 
gikk søndagen før. l alt 33 skyttere møtte opp, noe færre enn ved baneåpningen, men det er normalt at 
noen faller fra etter en lang sesong. Etter skytingen samlet alle seg inne for servering og 
premieutdeling. 

Skytingen ble innledet med finalen i Østrecupen, i år var det Jan Håkon Jørgensen mot Helene Engen. 
Det ble skutt 5 enkeltskudd i alle stillingene, nok en gang ble det lite spennende. Jan Håkon mestrer en 
slik type skyting godt og vant klart. Østre Posten gratulerer! 

Selve avlutningsskytingen er en klasse, som teller som 2.avd av åpningstalene, som kjent er 
baneåpningen 1.avd. Arets vinnere av åpningstalene ble; Jan Håkon Jørgensen (kl.5), Morten Landrø 
(kl.4), Reidar Wilhelmsen (kl.3), Øivind Mørk (V55) og Oddbjørn Nyhagen (V65). Østre Posten 
gratulerer! 

l tillegg til åpningstalene skjøt k1.2-5 også om den evigvandrende Vennskapspokalen. Der fikk vi en ny 
vinner av året, Gard vant knepent foran Stein. Østre Posten Gratulerer! 

Kl.1 skjøt også om Vandrekjede klasse 1 Denne vant Reidar Wilhelmsen, som har skutt så bra i år at 
det blir kl.2 neste år, men han rakk å få navnet sitt på kjedet og Østre Posten gratulerer!. 

Østrecu11finalen Åoningsfatene 2.avd 
Vinner: 
Jan Håkon Jørgensen 

Kl. 5 
1. Gard Ove Sørvik 147 
2. Stein Heggen 146 

Vandrekjede Klasse 1 3. Helene Engen 144 
Reidar Wilhelmsen 138 4. Ame Grøtting 143 

5. Tone Halvorsen 143 
VennskallSilokalen 6. Jan Håkon Jørgensen 143 
Kl. 5 7. Kurt Eirik Bekkevold 141 
1. Gard Ove Sørvik 147 8. Dag-Kjetil Hansen 141 
2. Stein Heggen 146 9. Tore Johansen 139 
3. Morten Landrø 144 10. Stian Eliassen 138 
4. Johnny Wilhelmsen 144 Kl. 4 
5. Helene Engen 144 1. Morten Landrø 144 
6. Arne Grøtting 143 Kl. 3 
7. Tone Halvorsen 143 1. Johnny Wilhelmsen 144 
8. Jan Håkon Jørgensen 143 2. Anders Kaldbast 134 
9. Kurt Eirik Bekkevold 141 Kl. 1 
10. Dag-Kjetil Hansen 141 1. Reidar Wilhelmsen 138 
11. Tore Johansen 139 Kl. V55 
12. Stian Eliassen 138 1. Ame Hagen 144 
13. Anders Kald bast 134 2. Øivind Mørk 144 

3. Nils Hovde 144 
Kl. V65 
1. Oddbjørn Nyhagen 149 
2. Bjøm Granberg 147 
3. Anders Skafløtten 140 
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Åpningsfatene 1 og 2.avd 

Kl. 5 
1. Jan H. Jørgensen 
2. Helene Engen 
3. Gard Ove Sørvik 
3. Ame Grøtting 
5. Dag-Kjetil Hansen 
6. Kurt E. Bekkevold 
7. Tone Halvorsen 
7. Stian Eliassen 
Kl.4 
1. Morten Landrø 
Kl. 3 
1. Johnny Wilhelmsen 
2. Anders Kaldbast 
Kl. 1 
1. Reidar Wilhelmsen 
Kl. V55 
1. Øivind Mørl< 
2. Nils Hovde 
Kl. V65 
1. Oddbjøm Nyhagen 
2. Anders Skafløtten 

Johnny Wilhelmsen 

1 + 2 avd. 
147+143 = 290 
144+144 = 288 
140+147 = 287 
144+143 = 287 
145+141 = 286 
144+141 = 285 
141+143 = 284 
146+138 = 284 

139+144 = 283 

144+144 = 288 
132+134 = 266 

139+138 = 277 

147+144 = 291 
139+144 = 283 

147+149 = 296 
144+140 = 184 

Jan Håkon Jørgensen 

Øivind Mork 

Oddbjorn Nyhagen 

( 

Treningsopplegg 
Vinteren står for døren og det er jo den tiden av året hvor treningsgrunnlaget legges for skytesesongen. 
Nå har vi mange som har startet opp treningen og eller tenker på å gjøre det snart. Mange viser også en 
stor iver, da er temaer rundt trening aktuelle. 

Vi hadde besøk av Tor Erik Fossli på en samling for omtrent 1,5 år siden og han foredra om trening og 
treningsopplegg. Tor Erik er jo en kapasitet på dette og siden det begynner å bli en stund siden 
samlingen og at temaene hans fortsatt er høyst aktuelle, presenteres et sammendrag av Tor Erik 
Fosslis foredrag nå i Østre Posten. 

Sammendrag av Tor Erik Fosslis presentasjon 1 mars 2003 

Hensikt og mål med trening 

Hensikten med trening er å: 

• Heve egne ferdigheter på det som er nødvendig 

Med å bruke tiden på å trene på det som gir størst effekt, oppnås best resultater. Det har lite hensikt å 
bruke mye tid på 'å dele kruttkom • under lading, hvis skytestillingene ikke fungerer. 

Et meget sentralt poeng for trening er: 

• Bevisstgjøring , det vil si å sette mål for trening 

Det er vanskelig å oppnå effekt av treningen uten å være bevisst på hva som er hensikten med 
treningen/hva som skal oppnås. Det å stille på banen og skyte av gårde 50 skudd er nødvendigvis ikke 
trening og i beste fall bortkastet tid. 

Skytetrening 

Skytetrening kan deles inn i to hoveddeler 

• Skyteferdighet 

• Mentale ferdigheter 

Det er lett å konsentrere seg altfor mye om det skytetekniske og nedvurdere det mentale. Dette gjelder 
for skyting, som for andre idretter. Et eksempel er litteraturen som skrives om trening, hvor omtrent alt 
handler om fysisk og teknisk trening, svært lite er skrevet om det mentale. 

Det mentale er svært viktig og bør stå for hoveddelen av den tiden som avsettes. Det krever imidlertid at 
det skytetekniske er på plass. 

Treningsopplegg 

Et opplegg for treningsprogram/forberedelse til sesongen kan inneholde følgende elementer: 

• Arbeidskravanalyse (det som faktisk er utført) 

• Kapasitetsprofil 

• Målsetting 

• Diverse praktiske forhold 
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Arbeidskravanalyse 

Iløpet av sesongen bør det føres en skytedagbok, hvor hver konkurranse analyseres. Hver serie og 
hvert skudd analyseres. Målet er å finne ut hvorfor det gikk som det gikk, hvorfor ble 47 poeng?. Et 
eksempel er at det sjelden er vinden som er årsak til en skjev serie, stillingsfeil er årsak i 9 av 1 O tilfeller. 
En slik analyse bør gjøres så snart etter skyting som mulig, når minnet er ferskt. 

Ut fra årsakene finnes det ut hva som må rettes til neste gang. 

Gi karakter på hver skyting; god, middels eller svak. Bruk slike ord og ikke poeng. Det er viktig å 
fokusere på prestasjonen og ikke resultatet, resultatene vil følge ut i fra prestasjonene. 

Analyser all skyting når sesongen er over. 

Kapasitets profil 

Med utgangspunkt i analysene av hver konkurranse og skyteserie, kan årsakene finnes til at resultatene 
ble slik de ble. En kapasitetsprofil kan settes opp med ulike emner/årsaker og egen prestasjon vurderes 
for hver årsak. 

Eksempler på årsaker kan være: 

• Dårlig skytestilling 

• Dårlig koordinering 

• Dårlig av1rekk 

• Dårlig holdning 

• Psykisk svak 

• Andre årsaker 

Målsetting 

Videre kan målsettingene for treningen settes, med utgangspunkt i kapasitetsprofilen Husk at det er 
viktig å trene på det som er nødvendig, det som gir størst effekt. Hvis det mentale har skapt problemer 
under konkurranser, må det settes mål som forbedrer dette. 

NB! Det er viktig å huske på at man aldri blir utlært, det er alltid rom for å forbedre en skyteslilling, selv 
om man skyter aldri så godt. Dermed må man for eksempel ikke glemme liggskytingen, som det også 
må trenes på 

Diverse praktiske forhold 

All skyting inneholder momenter som ammunisjon, våpen, klær. Det er viktig at dette er i orden slik at 
dette ikke får negativ innvirkning. Dette er ikke tema for samlingen og det behandles ikke videre. 

Treningsprogram 

Et treningsprogram kan settes med forløp over et år som vist i figuren under. Aret deles inn i fire 
perioder; grunntrening, spissing, banesesong og pause. Når de enkelte periodene starter og hvor lenge 
de varer er individuelt, for noen vil det passe å starte opp på høsten. Etter hvert som man følger et slikt 
opplegg over år, får man erfaring i hva som passer best/er nødvendig. 

Generelt sett er det viktig å måle og fokusere på prestasjonen. Glem poengene og vurder hvordan de 
enkelte elementene gjennomføres. 

Teknikk/ 
prestasjon 

Jan 

Grunntrening 

Grunntrening 

April 

Pause 

Mai Sept Des 

Grunntreningen ses på som en terskeltrening med fire terskler, hvor tersklene bygger på hverandre. Det 
vil si at man må være bevisst på å ta med seg alle elementene fra et trinn til det neste. Det som er 
innøvd i trinn 1 må videreføres til trinn 2 osv. 

1. Stillingsarbeid uten skyteklær. 
Utføres mol lys vegg, det vil si ingen blink. Fokus er å bygge opp skytestillingene, det trenes på 
alle stillingene. Få av1rekk tas. 

2. Stillingsarbeid med skyteklær. 
Utføres mot lys vegg, fortsatt uten blink. Fortsatt fokus på å bygge opp skytestillingene. Få 
av1rekk tas 

3. Innretting, avspenning, O-punkt. 
Blink innføres, det trenes på innretting av skytestillingene mot blink, det vil si 
parallellforskyving/forflytting av skytestillingene. Det trenes på å finne skytestillingenes O-punkt 
og at den blir liggende i blinken. Avspenning i skytesti!ling er viktig. 

4. Holding, pusting, sikling og avtrekk. 
Hele prosessen med å avfyre et skudd innøves. Det fokuseres på å få gode avtrekk. Ta heller 
få og gode avtrekk enn mange. 

Denne grunntreningen er veldig avgjørende for videre trening. 
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Spisstrening 
Etter grunntreningen spisses formen mot banesesongen. 

1 denne fasen tørrtrenes mesterskapsprogram. Det er viktig å ikke trekke av dårlige skudd. Ta heller god 
tid i begynnelsen, fokuser på å få kun optimale skudd. Tren for eksempel uten klokke til å begynne med 
og øk tempoet etter hvert. 

Fokuser treningen mot stevner og bedriv mental trening. Visualiser/se for deg konkurranser. 

øv inn tankebaner/rutiner for hva som skal gjøres under en konkurranse. For eksempel ved inntakelse 
av stående stilling; tenk på og utfør riktig: festing av reim - beinplassering - hånd/armplassering -
innretting av skytestilling - avspenning osv. Slike tankebaner/rutiner vil hjelpe på å fokusere på 
prestasjon og holde tankene unna resultatene. 

Banesesong 

Under banesesongen er det viktig å ha mentalt overskudd. For å beholde overskuddet, bør det skytes 
lite. Skyt aldri midt i uken, bedriv heller med 1-2 tørrtreninger. 

Evaluer hvert stevne i løpet av sesongen, før skytedagbok. 

1 forbindelse med konkurranser, engasjer hjernen med de riktige tankene og la være å tenke på resultat. 

Pause 

Etter banesesongen er det naturlig å ta en pause, hvor lang den skal være er opp til den enkelte. Iløpet 
av pausen vil prestasjonsnivået synke, men forhåpentligvis er nivået ved oppstart av grunntrening for 
neste år høyere, enn ved tilsvarende tidspunkt aret før. 

Mental trening 

Mental trening er trening av ferdigheter som skyteteknisk trening. Hensikten med mental trening er å bli i 
stand til å prestere like godt i konkurranse som på trening. Med å lære/beherske ulike psykiske 
ferdigheter/teknikker, vil man forhøye prestasjonene. 

Mental trening er trening på å kontrollere omgivelsene. Prestasjonen er påvirket de mentale 
ferdighetene og omgivelsene. Omgivelsene påvirker de mentale ferdighetene. Siden det er vanskelig å 
endre omgivelsene, er det viktig å kunne kontrollere dem. 

Omgivelser 

Prestasjoner 

Mental trening er krevende og en prosess - en lang prosess. 30% av tiden kan brukes på våpen, resten 
på mental trening. Det fordrer imidlertid et høyt teknisk nivå. 

Muskelspenning er resultat av negative tanker (det er noe kjemisk stoff fra hjernen som påvirker 
spenningen). Det er da viktig å få andre tanker inn under skyting. Fokuser på skytestillingen, innretting, 
avslapping, avtrekk. Lag tankerekker, da slipper ikke de negative tankene til. 

( 

( 

Autogen trening 

Autogen trening er en sentral teknikk i forbindelse med mental trening. Med autogen trening økes evnen 
til å senke spenning, holde puls under kontroll. Autogen trening forbedrer også evnen til konsentrasjon. 

Autogen trening er utgangspunktet for mental trening! , 60-70% av mental trening bør brukes på 
avspenning. 

Passiv avspenning: 

Ligg på rygg, armer ut, håndflater opp, spredde ben. Fokuser på pust. Pust aktivt med magen. Kjenn at 
kroppen slapper av etter hvert. Slapp av på utpust. Fokuser på å slappe av hver enkelt kroppsdel, til 
hele kroppen er avslappet. 

Aktiv avspenning: 

Knytt alle musklene i ca. 7 sekunder. Pust normalt. Slepp opp spenningen fullstendig. Bruk energi til 'å 
vandre rundt i kroppen' og fokuser på at spenningen slipper taket, slik som for passiv avspenning. Dette 
øver konsentrasjonsevnen samtidig, noe som er veldig viktig. 

Disse to teknikkene benyttes om hverandre. 

Etter mye trening er det mulig å senke spenningen i kroppen på 2 minutter. Som en hjelp bør man bør 
lære seg å bruke 'triggere'. Det er et ord eller en setning, som hjernen assosierer med avspenning og 
som starter avspenningsprosessen. 

Visualisering 

Visualisering utføres i forbindelse med autogen trening. 

Ved oppnådd avspenning, går man inn ' i seg selv' finn i dybden' og starter den mentale trening. 
Hensikten er å visualisere en konkurranse, fokusere på å prestere en konkurranse. Dette skaper 
assosiasjoner for hjernen - "slik skal det være'. Det er viktig å assosiere seg selv i en 
konkurransesituasjon. 

Konsentrasjon 

Det kan være hensiktsmessig å trene på evnen til konsentrasjon. Eksempler på slike teknikker er: 

• Finne et punkt å fokusere på det i 3 min. 

• TV, musikk på når man tørrtrener. 

Innstilling 

Generelt sett er innstillingen til skytingen viktig . En positiv holdning til konkurranse vil gi en lavere 
mental spenning. Arbeid inn en positiv holdning til skytingen, ikke tenk 'uff, nå er det stående igjen'. 

Vi driver tross alt med dette fordi vi synes det er gøy!!! 
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Klassesetting for 2005 
Nedenfor har vi tabell med klassesetting for neste år. Nå er dette kun gjeldende for de som 
skal skyte i kl. 2-5 neste år, men vi tar likevel med tilsvarende tall for de andre klassene. Med 
i tabellen er kun de som har skutt stevner i år, vi har en del flere klasseførte skyttere som ikke 
har vært aktive i år. 

Vi ser at vi får to nye i kl. 5, og at de som rykker opp fra kl.4 blir erstattet med to fra kl. 3. 
Når to andre fra kl. 3 går ned et hakk, blir kl.3 ganske liten neste år. 

Klassesettingsresultatene er i det hele tatt gode, vi har en stor gruppe 5. klassinger og det er 
ikke mange andre lag som kan skilte med tilsvarende. Vi legger merke til at Jan Håkon 
Jørgensen har et snitt på 242. Den andre med snitt på 240-tallet er Tone Halvorsen, som etter 
en noe svak sesongstart skjøt seg stort opp. 

Ellers ser vi at vi har hatt 57 skyttere som til sammen har skutt l 097 stevner, det gir et snitt på 
nesten 20 stevner. Det er imponerende tall, spesielt når dette kun inkluderer banestevner med 
ordinært program. I tillegg har vi jo innendørs-, feltstevner og andre typer baneskytinger. 

Navn 
Jan Håkon Jørgensen 
Kurt Erik Bekkevold 
Roy Yttri 
Tore Johansen 
Gard Ove Sørvik 
Tone Halvorsen 
Dag-Kjetil Hansen 
Lars Hjelmeseth 
Øivind Enggrav 
Stein Heggen 
Arne Grøtting 
Stian Eliassen 
Morten Risstad 
Helene Engen 
Morten Landrø 

Per Arve Strømstad 
Per Ola Vestbekken 
Arne Engejordet 
Aleksander Dahl 
Johnny Wilhelmsen 
Trond Sørvik 
Rune Landrø 

Lars Hovde Holstad 

Egil Bråten 
Gun Peggy S. Knudsen 
Trond Landrø 
Anders Kaldbast 
Wenche R. Sørvik 
Reidar Wilhelmsen 

kl. i 2004 kl. i 2005 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 

5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
4 5 
5 5 
4 5 

4 
4 
4 
4 
3 
4 

3 

J 

2 
2 
3 
3 
2 

4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 

3 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

Tellende stevner 
1 2 3 

247 247 247 
246 246 245 
244 244 244 
245 244 243 
245 244 243 
245 243 243 
244 243 243 
244 243 243 
245 243 242 
243 243 242 
243 242 242 
245 243 241 
244 242 241 
242 241 241 
242 240 239 

Snitt Antall 
242 55 
239 51 
239 42 
238 45 
237 35 
240 27 
237 29 
237 27 
238 26 
239 15 
237 30 
238 34 
235 25 
238 35 
235 20 

242 238 238 235 
240 239 235 234 
239 234 234 231 
235 234 234 224 
241 236 233 229 
235 234 231 228 
236 232 230 230 

26 
9 

20 
15 
24 
11 
5 

244 244 244 243 

223 219 216 211 
223 216 216 215 
225 223 215 217 
225 218 213 214 
217 203 210 
237 233 231 222 

7 

13 
5 
4 
8 
2 
24 

( 

Andre klasser 
Øivind Mørk 
Arne Nygård 
Nils Hovde 
Arne Hagen 
Karl Johan Måseide 

Jens Kristian Larsen 

Vegard Anneland 
Kenneth Engh 
Tirill Båheim 
Kjetil Jansen 
Lene-Kristin O. Grimstad 
Eivind Torstensen 
Nils Anders Sandvik 
Anders Antonsen 
Jan Oscar Staff 
Fredrik Melingen 

Christine Landrø Lind 
Kristoffer Øyjord 
Heidi-Iren Olsen Grimstad 
Lars Kristian Rusånes 

Fredrik Holtmoen 
Thomas Alterhaug 
Knut Haakon N. Johansen 

Oddbjørn Nyhagen 
Finn Amundsen 
Bjørn Granberg 
Anders Skafløtten 
Magne Landrø 

V 55 
V 55 
V 55 
V 55 
V 55 

R 

ER 
ER 
ER 
ER 
ER 
ER 
ER 
ER 
ER 
ER 

J 
J 
J 
J 

ER 
ER 
ER 

V65 
V65 
V65 
V65 
V65 

V 55 
V 55 
V 55 
V 55 
V 55 

R 

ER 
ER 
ER 
ER 
ER 
ER 
ER 
ER 
ER 
ER 

J 
J 
J 
J 

J 
J 
J 

V65 
V65 
V65 
V65 
V65 

247 247 246 241 
246 245 245 239 
240 239 239 236 
244 239 227 237 
216 204 210 

250 250 250 245 

246 245 244 233 
249 248 247 244 
250 249 248 243 
250 250 250 247 
248 247 246 243 
244 242 241 238 
242 241 241 236 
242 241 238 237 
248 232 226 235 
239 238 239 

250 
249 
247 
189 

245 
240 
243 

250 
249 
246 
246 
248 

250 
248 
246 

244 
240 
239 

250 
248 
246 
246 
245 

249 
247 
246 

243 
240 
234 

249 
248 
246 
243 

247 
244 
240 
189 

238 
237 
237 

247 
248 
244 
240 
247 

kun kr. 360,-
' -shlns lir. 15,

kjøpes i skytterhuset 

35 
37 
8 
3 
2 

46 

35 
25 
24 
23 
18 
12 
8 
8 
3 
2 

26 
15 
21 

27 
5 
4 

15 
4 
6 
13 
2 
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