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Denne utgaven er en sammenslåing 
nummer 2 og 3. Smitteverns situasjonen har 
ført til begrenset skyteaktivitet i sommer og 
det har vært mindre å skrive om. 

Samlagsmesterskapet ble arrangert, 
ellers har tilbudet begrenset seg til interne 
skytinger og en del åpne stevner. 

Fra samlagsmesterskapet trekker vi 
fram seier i alle ungdomsklassene. Ellers 
kan vi kan gratulere Amalie Mortensen 
Torbal som nytt medlem i 350-klubben i sin 
første sesong i kl. ER. 

I alt det triste med Coronaviruset fikk 
vi i begynnelsen av juni en spennende 
henvendelse. NRK ønsket å vise skyting på 
TV og ut av det kom Skytternes mestermøte 
som samlet alle adeelige (Skytterkonger, 

-dronninger, - prinsesser og -prinser) fra og 
med år 2000 til et stevne. Vi fikk forespør-
sel om å være arrangør sammen med Skyt-
terkontoret og NRK. 

Skytternes mestermøte ga oss noe 
annet å tenke på. Mye tid og ressurser gikk 
til dette, både før og under arrangementet. 
Anlegget fikk en ordentlig oppgradering. 

Meget moro så ble Mestermøtet en 
kjempesuksess. Rosen satt løst fra alle, ink-
ludert skytterne selv og TV-seerne. I ettertid 
er det godt å se at det er noe positivt som 
står mest frem, i en ellers trist banesesong.

Det blir spennende å se hvordan høs-
tens innendørs sesong vil bli. Smittevernsre-
glene kan påvirke mange arrangement. 

Vi satser på å arrangere vårt 15m 
stevne, som vi skal kalle Per Jorsetts min-
nestevne.Men vi kan ikke regne med mange 
deltagere fra andre landsdeler.

Så minner vi om at klassesettingen 
er flyttet. Den skjer 1. oktober. Husk å 
melde deg på i riktig klasse i de første in-
nendørsstevnene.

Til slutt ønskes en god høst!
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Styreleder
har ordet

Hei dere,
Da er høsten rett rundt hjørnet og 

annerledes sesongen på hell. Det har vært 
en spesiell sommer for oss alle, en som-
mer vi skulle vært foruten, men som likevel 
har satt sitt preg på DFS. Fortsatt henger 
covid-19 spøkelse over oss, og selv om 
det virker som om landet i skrivende stund 
har situasjonen under kontroll, skal man ta 
situasjonen på alvor. 

Mye ble satt på vent og forandret på 
da bølgen slo innover oss i våres. Det ble 
ikke Landsskytterstevnet, Frende-Cup eller 
landsdelskretsstevner. Det ble restriksjoner 
og strenge føringer på lokale stevner, og 
aktiviteten vår ble ordentlig satt på prøve 
med avstander, håndhygiene, skifting ute 
og utelatt kafeteria. Selve kjernen i idretten 
vår, samholdet og det sosiale, ble/blir satt på 
prøve, og stevnene blir ikke slik de en gang 
var. Nå er det bare viktig å huske at ting blir 
bra til slutt.

Når det er sagt er jeg imponert over hva 
vi har fått til tross situasjonen. Vi har mark-

ert oss rundt omkring på stevner både nært 
og fjernt, med toppresultater og personlige 
rekorder på både yngre og eldre. Men særlig 
kan vi være stolte av Skytternes mestermøte, 
som dere kan lese mer om lenger bak i 
Østreposten. 

Et fantastisk arrangement, med bare 
lovord fra ende til annen. Sammen ga vi 
hele anlegget et ordentlig, men kanskje et-
terlengtet løft, og på selve dagen fikk Østre 
skinne som bare det. Herlig at vi fikk vist 
oss frem slik på TV-skjermene, for vi har 
virkelig et fantastisk anlegg.

Nå blir ikke avslutningen på seson-
gen slik vi hadde håpet, og Erterfesten må 
dessverre utgå i år. Men vi skal nok komme 
sterkere tilbake når ting blir normalt igjen. 
Vi satser på å gjennomføre generalfor-
samlingen som planlagt, det kommer vi 
nærmere tilbake til.

Ha en fin høst dere, vi ses på Østre.

Mvh  I

GENERALFORSAMLING SKI- OG HOVEDLAGET
Torsdag 12. november kl. 19:00 på Østre

Eventuelle saker må være styret i hende innen 29. oktober.
Saksliste og eventuelle sakspapirer vil være  

tilgjengelig på Østre fra 5. november.
Styret
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Johan Hunæs meldte seg inn i Oslo 
Østre skytterlag i 1930-årene.  Han opp-
nådde flere gode resultater internasjonalt før 
1940, og avsluttet sin skytterkarriere med 
å bli verdensmester i Stockholm i 1947, på 
knestående, cal. 22 miniatyr. Han tok sølv i 
knestående og VM bronse i helmatch i 1952.

I krigsminneåret 2020 vil jeg hedre min 
stefar Johan, med historier fra hans aktive 
tid under 2. verdenskrig. Johan var bonde og 
skogbruker på gården Hunæs på Enebak-
knesset. Han kom tidlig inn i oppdrag som 
grenselos. Det var med forskjellige fram-
komstmidler og forskjellige ruter. 

Den mest vanlige ruten var å hente fly-
ktninger med snekke fra den andre siden av 
Øieren over til Enebakknesset og til Hunæs 
gård. Turen kunne starte fra Preståa ved En-
ebakk kirke eller Skøienlandet. Fra Hunæs 
gård fulgte Johan flyktningene til fots over 
dalene og opp over fjellene og skogen til 
Hellesjøvannet. Herfra overtok grenselos 
Burås flyktningene den 30 km lange turen 
på skogsstier til Sverige (Rønnungsnesset). 

Johan eide også lastebil. Med denne 
hentet han flyktninger i Oslo. De ble 
kjørt til Mjærmensjø. Burås senior tok så 
flyktningene over til Sverige. Burås ble 
senere skutt av grensepolitiet på Kroksund. 
Flyktningeruta fortsatte med Johan og Burås 
junior. 

Tyskerne hentet ved en anledning to 
nordmenn på Hunæs. Disse lå og sov i andre 
etasje, med våpen, men ble overrumplet. 

Deres skjebne er ukjent, men høyst sannsyn-
lig ble det døden etter skuddvekslingen.  Det 
ble etter hvert en del treffninger og Johan 
måtte rømme til Sverige. 

Johan havnet på Gottrøra leir, ikke 
langt fra Stockholm, hvor han fikk kurs i 
kurervirksomhet. Han ble fast kurer mellom 
Den norske ambassaden i Stockholm og 
sentralledelsen i Milorg, Oslo. Under en av 
hans første turer ble Johans sykkel funnet av 
en tysk grensepatrulje. En underoffiser ble 
satt på vakt over sykkelen. Det er kanskje 
unødvendig å fortelle at tyskeren falt på sin 
post. Dette er den eneste historien Johan 
fortalte direkte til meg.

Slaktermester Melhus på Fetsund 
kunne fortelle meg at en gang ble Johan 
hentet av en lastebil på svenskegrensen. På 
vei til Oslo endte de opp i en hirdsperring. 
12 hirdsoldater og en offiser drev øvelse 
med piggtrådbukker i en sving. 12 Krag 
rifler, ladd, stod opp mot hverandre 10 - 15 
meter ute på et jorde. Offiseren trakk sin 
Colt pistol og tømte magasinet på 20 meter. 
Lastebilsjøføren og Johan kastet seg ut av 
bilen med hver sin ladde stengun pluss et 
ekstra magasin. Det ble en heftig skuddvek-
sling i noen sekunder uten at noen ble truffet, 
til tross for den korte avstanden. Sjåføren og 
Johan løp før hirden fikk ladd sine kragere. 
De reddet livet, men lastebilen med falske 
skilter gikk tapt.

 Sent i 1944 ble fire mann med Johan 
tatt ut til et spesielt oppdrag. De skulle 

Johan Hunæs (1911 - 1952),  Østreskytter og grenselos
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fraktes med fly fra Stockholm til England. 
Videre skulle de droppes i fallskjerm over 
Tyskland. Johan ble syk og kunne ikke reise. 
De andre reiste. De kom ikke tilbake og ble 
aldri funnet. 

Mot slutten av krigen fikk flyktningelos 
Ole K. Meyer ordre om å hente tre radio-
operatører i Stockholm. Operatørene skulle 
fraktes til Hunæs gård på Enebakknesset. 
Turen til Hunæs gikk uten uhell. Vel framme 
gikk de opp til et soveværelse i andre etasje. 
På Hunæs følte de seg trygge, det hadde 
gått så bra mange ganger før. Alle var godt 
utstyrt med håndvåpen og håndgranater i 
ryggsekkene. Ved to - tre tiden om nat-
ten våknet de av at rommet var fullt av 
uniformerte folk, og det ble løsnet en rekke 
skudd. Alle forsøkte å nå sin egen pistol 
under hodeputa, men ble straks overmannet 
og bakbundet. 

Det var det norske statspolitiet som 
slo til den natten. Like før freden ble Ole 
K Meyer overført til Bredtvet fengsel, hvor 
han traff igjen de tre radiooperatørene. Alle 

fire hadde overlevd.
Historien om Johan kan ikke slutte uten 

å nevne hans far, Anton Hunæs. Anton var 
også medlem av Oslo Østre Skytterlag før 
andre verdenskrig. Under krigen samar-
beidet far og sønn som grenseloser. Under 
den første skyteepisoden på Hunæs gård, 
ble han arrestert og brakt til Lillestrøm 
Politikammer. Under forhøret var en ladd 
granat plassert på bordet som bevismateriale. 
Anton ville spille forhørerne et puss ved å 
late som om han ikke visste hva som stod 
på bordet. Plutselig lener Anton seg over 
bordet og griper tak i håndgranaten. Etter 
to sekunder er rommet tømt for statspoliti-
folk som gjemmer seg bak trærne utenfor  
bygningen. Etter noen minutter blir granaten 
satt på plass på bordet. Skuespillet ble vel-
lykket. Anton slapp fri samme kveld. 

Johan Hunæs levde et aktivt og alfor 
kort liv. 41 år gammel, i 1952, dør han etter 
å ha blitt angrepet av poliomyelitt.”

Kilder: Særtrykk av medlemsbladet til 
Grenselosers og Kurerers Forening 

Et skytterliv

Min første kontakt med Johan Hunæs 
var sommeren 1945. Han giftet seg med min 
mor og ble min stefar. Jeg skulle fortsette å 
bo hos min biologiske far og hans nye kone 
i ukedagene, og i helgene skulle jeg være 
hos min mor og stefar på Hunæs gård på 
Enebakkneset. 

Jeg var 12 år gammel da 2. verdenskrig 
sluttet og hadde allerede en stor interesse av 
våpen. Johan satte meg raskt inn i lading av 
ammunisjon, og det hele var i gang. 

I mange år framover ladet jeg 5-7000 
patroner i året. Det ble brukt manuell vekt 
for krutt de første årene. Senere ble det brukt 
elektrisk kruttvekt. Jobben ble utført på 
kjøkkenbordet under en 100 watts lyspære. 
Lampen hadde en stor hvit glasskjerm. Ved 
fjerning av tennhetter på brukte patroner 

hadde det lurt seg inn en tomhylse med 
allerede en skarp hette. Hylsen ble satt inn i 
hetteutdraget og en stålspiss traff den ladde 
tennhetten. Det smalt og fragmenter av het-
ten traff lampeskjermen. Stor oppstandelse. 
Halve glasskjermen falt ned på kjøkken-
bordet mellom ladeapparatene.  Restene av 
skjermen viste et kunstferdig utsnitt av en 
romersk kriger med hjelm og det hele, og 
ble ikke skiftet på flere år. 

På Hunæs gård var det en 300 meters 
enkel, skytebane med en skyteskive. 5 meter 
til høyre for skiven var det en 3 meter høy 
stein som ly for en anviser. Johan og jeg 
brukte denne treningsbanen i mange år. 

En regnværsdag stod jeg og var anviser 
for Johan.  Jeg kjente plutselig av det surklet 
i den ene støvelen. En rikosjett hadde gått 
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gjennom gummistøvelen og truffet meg 10 
cm over  ankelen. Det var blod og ikke vann 
som fylte støvelen. 

I 1947 meldte jeg meg inn i Oslo Østre 
Skytterlag samt Oslo Østre miniatyrskytter-
lag. Min første vandrepokal vant jeg til odel 
og eie i 1949, Goffeng Nilsens pokal. 

På Landsskytterstevnet i Oslo 1950 fikk 
jeg min første gavepremie, gitt av urmaker 
Lie. Mitt første gjennombrudd som krag-
skytter ble Landsskytterstevnet i Bardufoss i 
1951. Her vant jeg 1.premie kl. 2 grunnlaget, 
med Tromsø kommunes gavepremie. Videre 
fikk jeg Stang beger,  Feltbeger, Norges 
Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje samt 
pengepremie. Klubbmester i feltskyting ble 
jeg i 1952 etter to omskytinger med Johan 
Hunæs og Johan Støkke. 

Det ble også tid til trening og stevner i 
miniatyrskyting som foregikk i Tomtegaten.

I 1952 fikk jeg poliomyelitt med lam-
melser i hele venstre side av kroppen. Etter 
14 måneder på Ullevål sykehus og to års 
hard trening, meldte jeg meg inn i Oslo 
Sportsskyttere for å gå over til pistolskyting. 

Etter en del norske rekorder og norges-
mesterskap, avsluttet jeg med deltakelse i 
de Olympiske sommerleker i Roma i 1960, 
på 50 meter fripistol. Denne pistolgrenen er 

den vanskeligste av alle skytegrener og er i 
skrivende stund fjernet fra programmet. 

Første tur til utlandet var i 1955 til 
Hannover i Tyskland. Tyskerne hadde 10 
års forbud mot å delta i skyting etter 2. 
verdenskrig. Stevnet varte i en uke med 
18000 tyskere samt deltakere fra 12 nasjoner. 
Verdens Gang og Dagbladet slo opp stevnet 
som er stor skandale. Jeg ble nr 7 av 800 
deltakere på grovpistol, samt flere gode 
plasseringer i andre skytegrener.

Som fenrik meldte jeg meg inn i 
Norske Reserveoffiserers forbund, hvor jeg 
i mange år deltok i Nato-stevner i Tysk-
land, Østerrike, Danmark og Norge. Det 
ble skutt med fire forskjellige våpen; pistol, 
maskinpistol, rifle og maskingevær. Det var 
premiering på hvert våpen pluss sammen-
lagt. Antall deltakere var 150 - 500. 

På 20 år fikk jeg i alt 9 førstepremier 
hvorav 4 var med 4 forskjellige våpen sam-
menlagt. I tillegg deltok jeg i landskamper, 
nordiske mesterskap, europeiske mesterskap 
og verdensmesterskap. Jeg er også innehav-
er av Norges skytterforbunds bragdmerke.

Når både syn og hørsel etter hvert svik-
ter, gir skytterminner over en 75 års periode 
gode minner.

Grasrotandelen er en ordning fra  
Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller 
kan velge ett lag som du ønsker å støtte 

 Vi oppfordrer deg til å støtte oss i OSLO ØSTRE SKYTTERLAG!
Den enkleste måten å støtte oss på er å sende en SMS: 
GRASROTANDELEN 979252668 til 2020 (tjenesten er gratis).
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Ungdomsavdelingen
Østlandscup
1. runde

Motstander Spydeberg slet med å stille 
slagkraftig lag og det ble en grei seier i 1. 
runde.

Oslo Østre 1380 – Spydeberg 1336 
Amalie Mortensen Torbal (ER) ......248-348 
Simen Havik Samdal (R) ...............248-347 
Hans Robert Gaarder (J) ...............246-346 
Jonas Ingebo (J) ............................242-339 
Torjus Lindeland (R) .......................238-334 

2. runde
En tøff mostander i Blaker ble for 

sterke i 2. runde, men Amalie skjøt 350p.

Oslo Østre 1366 – Blaker 1385 
Amalie Mortensen Torbal (ER) ......250-350 
Jonas Ingebo (J) ............................243-342 
Hans Robert Gaarder (J) ...............240-339 
Julia Lassen (ER) ..........................237-335 
Torjus Lindeland (R) .......................236-330 Samling etter matchen mot Blaker

Våre ungdommer og Blakers etter skyting. Våre står bakert, f.v Jonas Ingebo, Hans Robert Gaarder, 
Amalie Mortensen Torbal, Julia H. Lassen og Torjus Lindeland.
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Oddbjørn Nyhagen og ungdommene som skjøt om hans pokal. Bak f.v Philip Amadeus Fiske Vassal, 
Amalie Mortensen Torbal, Victor Elof Nilsson, Hans Robert Gaarder, Torjus Lindeland og Simen Sanne. 
Foran f.v Thea Olivia Grøvnes og Simen Havik Samdal.

På siste konkurransedag på banen skjøt 
ungdommene om en nyppsatt Oddbjørn 
Nyhagens pokal. Pokalen er satt opp for 
å hedre Oddbjørns innsats for ungdom-
savdelingen over mange år. 

Pokalen er evigvandrende, men årets 
vinner får en gravert glasspremie. Program-
met var en omgang på 2 min, en omgang på 
75 sek og ett grunnlag.  

Amalie Mortensen Torbal hadde favor-
ittstempelet, men hun fikk hard kamp fra 
Hans Robert Gaarder. Så hard at det måtte 
rangeres og da vant Amalie. 

Svært hyggelig, så var Oddbjørn selv 
tilstede og delte ut pokalen til Amalie.

1. Amalie Mortensen Torbal (ER) ..........295 (17*) 
2. Hans Robert Gaarder (J) ..................295 (14*) 
3. Simen Sanne (J) ...............................292  
4. Simen Havik Samdal (R) ..................291  
5. Torjus Lindeland (R) .........................287  

6. Thea Olivia Grøvnes (ER) ................283  
7. Philip Amadeus Fiske Vassal (ER) ...283  
8. Viktor Elof Nilsson (R) ......................270 

Oddbjørn Nyhagens pokal

Oddbjørn delte ut pokalen til Amalie.
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Klubbmesterskapet	finfelt
Det var jevnt mye god skyting i 

klubbmesterskapet i finfelt, selv med en og 
annen feilskyting.

Amalie Mortensen Torbal skjøt fullt 
og vant kl. ER. Vi legger merke til at Rune 
Kristiansen i NU også skjøt fullt. Vinner i 
kl. R ble Simen Havik Samdal. Hans Robert 
Gaarder vant kl. J. 

Vi ser at alle i ungdomsklassene skjøt 
gode finaler med 11 eller 12 treff. Duellen 
i V73 ble vunnet av Øivind Mørk med ett 
treffs margin.
NU  
Runa Kristiansen ...................30/13 - 42/1

Kl. R  
1. Simen Havik Samdal .........28/17 - 40/7 gylt 
2. Viktor Nilsson.....................24/11 - 35/2 sølv 
3. Torjus Lindeland ................22/11 - 34/4 bronse
Kl. ER 
1. Amalie Mortensen Torbal ...30/27 - 42/7 gylt 
2. Thea Olivia Grøvnes..........26/15 - 37/7 sølv 
3. Philip A. Fiske Vassal ........26/5   - 37/6 bronse
Kl. J  
1. Hans Robert Gaarder ........26/18 - 37/2 gylt
V73  
1. Øivind Mørk .......................30/18 - 39/8 sølv 
2. Nils Hovde .........................27/14 - 38/7

Flere av ungdommene i gang med klubbmesterskapet i finfelt.
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Baneåpning
30 skyttere stilte opp på baneåpningen. 

Vi skulle gjerne sett at det var flere, men 
med foreldre og andre, ble det et greit antall 
og vi holdt oss innenfor regelen om maks 50 
personer.

Seremonien var noe forenklet, med 
flaggheis, åpningsord- og skudd av styreled-
er Eirik Ahdell. Ett skudd som ble avfyrt 
alene inne på standplass. Dessverre kunne 
vi ikke ha noen servering og live-visningen 
sviktet også, men det var heldigvis fint vær.

Det ble som vanlig skutt om Åpnings-
fatene 1. avd. På 200m viste V55-skytterne 
at det var de som har trent mest den siste 
tiden. Stein Heggen skjøt 150p og Arne 
Grøtting 149p. Helge Norberg ble beste 
5-klassing med 147p. Stian Stafsberg Klyve 
ble best i ikl. 4 med 142p og John Anders 
Ingebo skjøt 137p i kl. 1.

På 100m kom toppresultatet med 
Amalie Mortensen Torbals 150p i kl. ER. 
Simen Havik Samdal ble best i kl. R med 
146p. Beste junior ble Simen Sanne med 
146p. I kl. EJ skjøt Ingvald Orthe 139p. 

Våre eldste i V73 hadde ett tett oppgjør. 
Nils Hovde skjøt 149p og Øivind Mørk nr. 
148p.

Åpningsfatene	1.	avd.
Kl. 5 1. Helge Norberg .......................147 6* 
 2. Sverre Brovoll ........................145 6* 
 3. Tore Johansen .......................145 4* 
 4. Sondre Ravnanger ................144 4* 
 5. Lars Bugge ............................142 3*
Kl. 4 1. Stian Stafsberg Klyve ............142 6* 
 2. Eirik Ahdell .............................140 2* 
 3. Inga Kvam .............................139 4* 
 4. Annie Samuelsen...................137 5*
Kl. 1 1. John Anders Ingebo...............137  0*
V55 1. Stein Heggen .........................150 8* 
 2. Arne Grøtting .........................149 9* 

 3. Christer Malm ........................148 6* 
	 4.	Anne	Sofie	Grimstad..............145 7* 
 5. Arne Ånneland .......................145 5* 
 6. Hans O Kveli..........................139 3*
NU Wilhelm Ingebo ..........................144 7*
R 1. Simen Havik Samdal .............146 6* 
 2. Torjus Lindeland ....................145 4* 
 3. Viktor Nilsson .........................136 0*
ER 1. Amalie Mortensen Torbal .......150 11* 
 2. Thea Olivia Grøvnes ..............145 7* 
 3. Julia Horsfjord Lassen ...........140 1*
J 1. Simen Sanne .........................146 5* 
 2. Hans Robert Gaarder ............144 7* 
 2. Jonas Ingebo .........................144 7*
EJ 1. Ingvald Orthe .........................139 4*
V73 1. Nils Hovde .............................149 5* 
 2. Øivind Mørk ...........................148 4*

Eirik Ahdell gikk alene inn på standplass for å 
skyte åpningsskuddet. Han sa det ble en tier.
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Skytternes mestermøte
Tidlig i juni fikk vi noe helt annet å 

tenke på enn virus og smittesituasjon. NRK 
hadde et ønske om å vise skyting på TV i 
noen av de timene som var satt av til send-
inger fra Landsskytterstevnet. De utfordret 
Skytterkontoret på dette, og sammen kom 
de opp med ideen om å samle alle «ade-
lige» til dyst. Ønsket om enkel logistikk og 
nærhet til NRK/Marienlyst, gjorde at vi fikk 
forespørselen om å være arrangør. 

Diskusjonene materialiserte seg etter 
hvert i Skytternes mestermøte, der alle Skyt-
terkonger, -dronninger, -prinsesser og -prin-
ser i dette årtusenet ble invitert. Underveis 
i diskusjonen ble konseptet strukket noe, 
og deltakerantallet ble økt ved å invitere 
riflelandslaget i NSF, de beste fra Hjemme-
LS, samt et knippe lovende ungdommer. 
Stevnedato ble satt til torsdag 13. august og 
NRK la opp til 6,5 timer med direktesend-
ing.  Kort fortalt en unik mulighet til å 
profilere Oslo Østre og skyting som sport i 
hovedstaden. 

Vi fikk det nå rimelig travelt. 
Styrelederen selv Eirik Ahdell tok ledelsen 

og fikk på plass en stevnekomite med Lars 
Bugge (økonomiansvarlig), Tone Ytterhaug 
(kjøkken), Arne Ånneland og Arne Grøtting 
(dugnader/baneanlegg), Bjørnar Sæther 
(vakthold/sikkerhet), Bjarne Muri og Sverre 
Brovoll (teknisk). I tillegg var mange andre 
involvert underveis og som stevnefunk-
sjonærer. 

Det ble avholdt flere møter med NRK 
og Skytterkontoret. Planleggingen gikk 
stort sett smertefritt, men noen frustrasjoner 
måtte luftes ut pga. nye og endrede krav til 
hva som var forventet at vi skulle levere. 
Et konkret eksempel var at vi i siste liten 
fikk beskjed om å stille med nattvakter for 
å passe på NRKs utstyr. Også dette løste vi, 
takket være velvillig innstilling fra far og 
sønn Gaarder og Sanne.

Sommeren ble travel. Baneanlegget ble 
rustet opp og flere dugnader ble avholdt. De 
siste dagene ble stevneforberedelsene inten-
sivert, og til slutt kom stevnedagen. Det ble 
en kjempesuksess. Alt klaffet. Til og med 
værgudene var med oss, og tordenværet som 
var meldt ankom først etter nedriggingen. 

NRK stilte med mye utstyr og bemmanning. To store og en mindre trailer, samt en bemanning på 34 
personer. Det ble også en meget god TV-sending.
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Uteområdet og baneanlegget
Det var allerede planlagt en del utbed-

ringer av baneanlegget før det ble klart at 
vi skulle arrangere Skytternes mestermøte. 
Spesielt viktig var tiltakene for å hindre nye 
oversvømmelser av baneanlegg og lokaler. 
Bekkeløpet ble utbedret etter spesifikasjoner 
fra rådgivende ingeniører hos COWI. Videre 
ble det etablert en vannleder til høyre bak 
vollen på 100M, bl.a. for å hindre at sand 
skal bli skylt ned fra vollen.

Området mellom standplass på 100M 
og skivene ble sådd til. Dette var også plan-
lagt. Mesteparten av denne jobben ble satt 
ut til PEAB, og ble meget godt organisert av 
Joakim Mortensen.

Noe som ikke var planlagt – ihvert-
fall ikke med det omfanget det fikk – var 
utbedringen av skive- og takstyringen på 
200m. Slitasje over flere år gjorde at taket 
og skivene trakk skjevt, med kiling som 
resultat. Christer Malm, med innleid hjelp, 
la ned mange timer i sommer for å utbedre 
dette. Resultatet er ganske «usynlig», men 
på  200m-standplass ser man et nytt og mer 
intuitivt styringspanel. 

Vi har allerede nevnt at Megalink mon-
terte nye skiver tidlig i august. Opprinnelig 
plan var å utrede utskifting av skiver på 
200m, for fremleggelse på høstens general-
forsamling. Dette ble nå fremskyndet, og i 

Utbedring av bekken for å hindre ny flom var et omfattende arbeid. Det ble også laget en vannrenne 
som skal avlede vann som kommer ned bak 100m skivene.

Gjennomgangsmelodien blant 
medlemmene var at dette var moro.  Vi fikk 
se, og være en del av, en stor TV-produksjon 
(NRK var til stede med 34 hoder). NRK er 
tvers igjennom profesjonelle på dette, og 
kan kunsten å lage gode sendinger fra skyt-
ing. Skytterkontorets erfaring fra utallige LS 
var også god å kunne lene seg på. Vi skal 

heller ikke glemme Megalink. De installerte 
nye på skiver på 200m i begynnelsen av 
august, og var støttende med under hele ar-
rangementet. Det ga oss nødvendig trygghet, 
og vi skred til verket stevnedagen med lave 
skuldre. 

Videre kommer det flere artikler om 
sommerens aktiviteter og selve stevnedagen.
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Christer Malm har brukt mange timer på skiv-
estyringen og vi har nå fått et enkelt styringspanel

Båsene på 100m og 200m ble fylt med oppkuttet 
bark. 

I forbindelse med installasjon av nye Megalink 
skiver på 200m, ble det laget en ny kabelgrøft.

Portene på 200m fikk ny duk. Flere gjorde jobben, 
her jobber Helge Norberg (t.v) og Sverre Brovoll.

en ekstraordinær generalforsamling i midten 
av juni ble det besluttet å gå til innkjøp av 
nye skiver fra Megalink. Omstendighetene 
bidro positivt til at dette ble realisert med 
meget gode priser, samt en avtale som skal 
sikre stabil drift fremover.  Den «tidlige» 
beslutningen gjorde også at vi fikk lagt nye  

trekkerør ut til 200m skivene, for fiber og 
strømkabler, men PEAB var inne på anleg-
get med egnet maskinpark. 

Under arbeidets gang, ble det også 
konkludert med at vår kobberbaserte inter-
nettlinje ikke var god nok. Når det i tillegg 
ble feil på den, måtte vi få på plass en ny 
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Bjørnar Sæther organiserte malingen og dekket 
selv til taggingen på 100m.

Eirik Kristiansen i gang med å male muren i en av 
båsene på 200m.

Henrik Oppen og Annie Samuelsen er i gang med 
å male lister og utemøbel.

Stein Heggen i gang med andre strøk på 
utemøblene. 

linje. Bjarne Muri tok ansvar, og løsningen 
ble trådløst bredbånd fra Telenor.

Det ble også lagt ned innsats i ren 
«estetikk». Målsettingen var å få Østre til 
å skinne på konkurransedagen. For å få til 
dette ble det avholdt flere mindre dugnader. 

Det ble malt, duk i båsdører ble skiftet, 
vegetasjon ble ryddet og kjørt bort, båsene 
ble fylt med flis, vi fikk montert vegghengte 
benker i hele standplassenes lengde (også på 
100 M),  og alle treskilt ble pusset opp. 
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Busker og trær ble kuttet ned rundt hele baneom-
rådet.

Nedkuttete trær og busker ble malt opp til flis. Her er Vegard Ånneland (t.v) og Per Arve Strømstad i 
gang med å mate den innleide fliskutteren.

Hans O Kveli tok også en runde med malekosten 
på en av de varne sommerdagene.
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Stevneforberedelser
Den siste uken før stevnet gikk med til 

klargjøring for stevnet. En platting  på 36m2 
ble bygget på 100m-området, for plasser-
ing av studioet til NRK-kommentatorene 
Andreas Stabrun-Smith og Ola Lunde. 

Skifte- og oppropstelt kjøpt inn og 
montert. 15m ble tømt og rigget til som 
oppholdssted og «green room» for skytterne. 
Belysning for skivene ble ordnet. 

Tone Ytterhaug og Arne Ånneland 

forberedte kjøkkenet på storinnrykk, og 
forstod innkjøp, laging av Sodd, baguetter, 
kanelsnurrer m.m. Ingen forlot Østre verken 
sulten eller tørst!

Dagen før konkurransen ble det 
gjennomført et prøvestevne, med tanke 
på å  teste skivene og trimme NRK sin 
produksjon. NRK stilte sterkt med to store 
utstyrstrailere, droner og flere kamerateam – 
til sammen 34 hoder.  

Kjetil Jansen (t.v) og Arne Ånneland i gang med å 
bygge plattingen til NRK kommentatorene.

Her er NRK i gang med å lage et innslag fra Østre, som ble sendt under NRKs direktesending. Ung-
dommene er (f.v) Hans Robert Gaarder, Simen Sanne, Amalie Mortensen Torbal og Torjus Lindeland.

Den velkjente og “beryktede” kameraskinnen fra 
LS ble montert foran 200m.
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Marit Jorsett og Marianne Berger (nærmest) 
kuttet opp matter for skytterne. 

Bjarne Muri var høyt og lavt for å ordne det 
tekniske.

Tone Ytterhaug i gang med å lage sin spesialitet - 
kanelsnurrer.

Arne Ånneland forbereder Sodden som ble servert 
som middag. Den ble oppgradert med hjortekjøtt.
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Flere telt ble montert for opprop og skifting, f.v Lars Bugge, Annie Samuelsen, Vegard Ånneland (som 
studerer bruksanvisningen) og Helge Norberg.

Arne Grøtting (t.v) og Christer Malm monterte nyinnkjøpte skivenumre og ordnet skivefrontene slik at 
kun de syv skivene som ble benyttet var synlig.
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Stevnedagen
Alt var på plass til stevnedagen og da 

gikk det slag i slag. Det første skytterne 
møtte var Bjørnar Sæther og hans team på 
parkeringen og i adgangskontrollen. Med 
alle vel innenfor portene tok flertallet av 
mannskapet posisjon ute i terrenget for å 
passe på at ingen forvillet seg inn på ba-
neområdet mens skytingen pågikk. 

Tone Ytterhaug og Arne Ånneland 
styrte kjøkkenet på aller beste måte og ord-
net noe å spise for alle i løpet av en lang dag. 
Det gikk i ulike meieriprodukter som Kavli 
generøst hadde donert, baguetter, kaffe, 
drikke og Sodd. 

Logistikken ble utmerket håndtert, og 
ingen ble unødvendig utsatt for smitter-
isiko. Marit Jorsett og Arne Grøtting hadde 
vertsrollen, og de serverte og passet på at 
alle fikk mat og drikke.

Nettopp smittevernhensyn ble tatt på 
største alvor. De ulike gruppene skulle 
blande seg minst mulig, dvs. at grupper 
bestående av hhv. skyttere, NRK-ansatte, vi 
som arrangører, samt Skytterkontorets folk, 
inkludert noen journalister og gjester, holdt 
seg mest mulig hver for seg. Vi sørget for 
egne smittevernvakter, som også sørget for 
spriting av hender.

Fortsatt spreke Beret Mørk hjalp til med park-
eringen.

Øivind Mørk var også på plass. Her rigger han til 
et telt for vern mot sola. Det var en varm dag.

Morten Musiol (t.v) og Bjørnar Sæther i adgang-
skomtrollen.

Sverre Brovoll holdt oppsyn med det tekniske og 
fikk en rolig dag.



Østre Posten 2/3-2020

Skytterne benyttet 15m som oppholdsrom. Her får de informasjon om opplegget fra, stående fra venstre 
Runar Sørensen (Skytterkontoret), Eirik Ahdell og Terje Vestvik (Skytterkontoret)

Mellom lagene måtte mattene byttes. Her gjøres det av Lars Bugge (nærmest) og Stein Heggen. Et 
firma ble engasjert for å selge reklarme. Lars håndterte avtalen med firmaet og som det kan sees på 
bildet, flere firmaer slo til og de ble behørig promotert.
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Skytingen
Programmet var en 25-skudd med 

avsluttende omgang – i beste sendetid – 
for de 12 beste. Eneste lille justering fra 
«normalprogrammet» var at prøveskuddene 
før grunnlaget ble fjernet. Lars Bugge var 
standplassleder. Med seg i bua hadde han 
Ove Hagen fra Megalink og NRKs produk-
sjonsleder. Stein Heggen og Tore Johansen 
var standplasskontrollører. Det var knapp tid 
mellom lagene, men NRK holdt en god regi 
og timet alt i samarbeid med standplassleder. 

Det var åtte lag med innledende skyting, 
med oppstart på NRK1 kl. 14:15. NRK2 tok 
over i den drøye timen mellom kl. 17:50 og 
19.00. Deretter var det en liten times pause 
før den direktesendte finalen på NRK1, for 
de 12 beste innledningsvis.  Det ble avviklet 
tre finalelag á 4 skyttere, der skytterne skjøt 
en og en, akkurat som på Landsskytterste-
vnet. 

Vinner ble Ole Kristian Bryhn (Røyken 
og Hurum), og han kunne ta med seg Guri 
Mellebys minnepremie, hjem. Vår styreleder 
Eirik Ahdell var med på å dele ut premien. 
Ole Kristian er for øvrig ikke ukjent med 
å vinne på vår bane. I 2018 tok han Kjell 
Skøiens pokal til odel og eie, en van-
drepokal som da hadde gått lenge.

Stevnets andre premie var Per Jorsetts 
minnepremie, til beste skytter på innledende 
10-skudd.  Anne-Ingeborg Sogn Øiom 
(Randsfjord) vant denne. Selvsagt sørget 
Marit Jorsett for å dele ut premien.

Vår representant i konkurransen 
var Marianne Berger (prinsesse 2009 for 
Øymark). Marianne lå lenge godt an– svært 
lenge faktisk – men tidstrøbbel på 10-skud-
den endte med fire tapte poeng på de fire 
liggende skuddene. Hun endte på 243p, ett 
poeng bak finalegrensen. 

Marit Jorsett delte ut Per Jorsetts premie for beste grunnlag til Anne Ingeborg Sogn Øiom (Randsfjord)
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En smilende Marianne Berger blir intervjuet av NRK etter skyting.

Vår Skytterkonge fra 2005 i Lesja Jan Håkon 
Jørgensen (ny Rygge) var selvsagt på plass.

Geir Finstad (t.v) og Toni Hovdedalen fra Skyt-
terkontoret hadde også plass i lokalene.

Vi må også nevne vår Skytterkonge 
Jan Håkon Jørgensen (2005 Lesja) som nå 
skyter for Rygge. Han klarte seg bra, tross 
lite skyting over flere år. Jan Håkon noterte 

seg for 241p. Han irriterte seg sikkert over 
fire tapte poeng på kne under 10-skudden.
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Avslutning
Alt gikk – som tidligere nevnt – bra. 

Skuldrene kunne likevel ikke senkes skik-
kelig før siste skudd var avfyrt. 

Da var det viktigste unnagjort for vår 
del, og vi kunne ta del i den avsluttende 
premieutdelingen som tilskuere. 

Dagen ble avsluttet med nedrigging og 
opprydding. Mange var slitne etter en lang 
dag og det ble et par seige timer, men med 
flott innsats ble det sluttført. Morten Musiol 
kunne låse porten ved midnatt, etter at den 
siste NRK traileren møysommelig fikk 
manøvrert seg ut.

Styreleders takker
Hei dere,
Da er arrangementet over, og for et 

arrangement. Jeg må starte med å takke alle 
sammen for en fantastisk innsats og holdn-
ing, fra starten i juni til porten ble låst natt 
til fredag. Når det gjelder som mest, leverer 
Oslo Østre til de grader. Vi har fått lovord 
og skryt fra ende til annen. DFS, NRK og 
ikke minst alle skytterne, har skrytt oss opp 
i skyene. 

Et fantastisk anlegg som strålte om 
kapp med sola, mat og drikke av høy klasse, 
og ikke minst blide, hyggelig folk med rød 
Østre-skjorte som gjorde dagen perfekt. 
Som en sa: jeg følte meg virkelig som en 
konge idag, og har aldri blitt oppvartet slik 
på et skytterstevne noen gang. Her snakker 
vi om eb skytter som skytter endel 1000 
skudd i året. 

Terje Vestvik sa: «Eirik, æ e stolt, 
ydmyk og rørt over dåkk. Dåkk levere asså 
sånn perfeksjon i alle ledd heile tia. Det 
mått bære bli en perfekt dag derran.»

Tusen takk til alle som bidratt, ikke 
bare på selve dagen, men som har gjort 
dagen mulig. Jeg har jobbet mange timer 
med planlegging og forberedelse, men alt 
her handler om innsatsen dere har lagt ned. 
Dere har brettet opp armene og gyvd løs på 
alle oppgavene med et smil. Det er mange 
som har lagt ned mange dugnadstimer på 
Østre i det siste. Tusen tusen takk. Uten dere 
hadde ikke dette vært mulig.

Nå kommer derimot den største og 
viktigste jobben. Vi har blitt markedsført og 

stilt ut for hele Norge, og forhåpentlig vis 
resulterer det i økt rekruttering, både nye 
og gamle. Dette merkes faktisk i innboksen 
allerede.  Nå må vi sammen jobbe for at 
disse blir tatt imot på en ordentlig måte, 
slik man fortjener å bli møtt i Østrefamil-
ien. Styret har lagt ei plan, men det krever 
at vi hver og en bretter opp ermene. Slik 
situasjonen er i landet vårt nå kan vi faktisk 
komme styrket ut av det, men vi må være 
forberedt. Mer info kommer.

Nå synes jeg dere skal trekke pusten 
dypt, klappe dere på skuldra, smile og være 
stolt av dere selv. Det er jeg!!!!

Mvh  i

Eirik Ahdell med Terje Vestvik fra Skytterkon-
toret i bakgrunnen.
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KM	Stang-	og	felthurtigskyting,	Asker	15.	august
Ni skyttere stilte opp på klubbmester-

skapet. Flere var slitne etter å ha arrangert 
Skytternes mestermøte, men det ble glemt 
når de første skuddene smalt og det ble en 
artig dag. Tre ungdommer stilte, men de 
mangler noen timer med slik skyting før 
de klarer å utfordre femteklassingene, som 
dominerte mesterskapet.

Stangskyting
I Stangskytingen plasserte de fire kl. 

5 skytterne seg fint på en rekke fra 20 til 
17 treff. Vinner ble Eirik Kristiansen som 
avgjorde med dagens beste serie på det 
avsluttende kortholdet. Med 12 treff knep 
han seieren med ett treff på Sverre Brovoll 

som skjøt 11 treff. 
Lars Bugge tok bronsemedaljen med 10 

treff på siste hold. De tre nevnte lå likt etter 
hold 1. “Ungdomskonkurransen” ble vunnet 
av Simen Sanne, som ble best rangert av 
skytterne med 10 treff.

1. Eirik Kristiansen (5) .............8 + 12 20 
2. Sverre Brovoll (5) ...............8 + 11 19 
3. Lars Bugge (5) ....................8 + 10 18 
4. Tore Johansen (5) ...............7 + 10 17 
5. Stein Heggen (V55) ............6 + 8 14 
6. Simen Sanne (J) .................5 + 5 10 
7. Amalie Mort. Torbal (ER) 2 + 8 10 
8. Joakim Mortensen (4) .........3 + 7 10 
9. Hans Robert Gaarder (J) ....4 + 5  9

Feltaktiviteten har vært laber siden Corona-viruset stoppet all aktivitet i mars. Det eneste er 
KM i Stang- og felthurtigskyting. SM i Stang- og felthurtigskyting ble ikke arrangert.

Medaljevinnerne i Stangskytingen. f.v Sverre Brovoll (nr. 2), Eirik Kristiansen (klubbmester) og Lars 
Bugge (nr. 3)
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Medaljevinnerne i Stangskytingen. f.v Eirik Kristiansen (nr. 2), Tore Johansen (klubbmester) og Sverre 
Brovoll (nr. 3)

Felthurtigskyting
Kl. 5 skytterne tok beslag på alle fire 

semifinaleplassene. Tidene ble ikke de aller 
beste, men slik blir det gjerne i mesterskap. 

Tore Johansen var jevnt over den 
sikreste skytteren og han vant til slutt gan-
ske komfortabelt. 

Eirik Kristiansen ble nr. 2 og Sverre 
Brovoll nr. 3 etter å ha slått Lars Bugge i 
bronsefinalen. “Ungdomskonkurransen” ble 
vunnet av Amalie Mortensen Torbal, som 
ble den eneste med tellende tid i innledende 
runde.

PS: Dagens beste tid og den eneste 
under 10 sek, kom i en prøverunde og den 
ble satt av Joakim Mortensen. 

Finale (best av 3): 
Tore Johansen .............. 11,58  – 13,07 
Eirik Kristiansen ............ ***  – 17,69

Bronsefinale: 
Sverre Brovoll .......................... 15,23 
Lars Bugge .............................. 25,01
Semifinaler: 
Tore Johansen ...............................10,82 
Sverre Brovoll ................................***

Eirik Kristiansen .............................17,68 
Lars Bugge ....................................47,23

Kvalik til semifinale: 
Lars Bugge  ...................................20,22 
Amalie Mortensen Torbal  .............. ***

Innledende runde:
1. Eirik Kristiansen (5) ....................13,57 
2. Tore Johansen (5)......................13,76 
3. Sverre Brovoll (5) ......................15,66 
4. Amalie Mortensen Torbal (ER) ...26,47 
4. Lars Bugge (5) ...........................31,06 
Hans Robert Gaarder (J) ............... *** 
Simen Sanne (J) ............................ *** 
Joakim Mortensen (4) .................... ***
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Organisasjon-/Oslomedaljen
Kun 15 møtte opp til skytingen. Det 

betydde minimumsoppsett av medaljer med 
en gylt og tre sølv. Inga Kvam imponerte 
med flott skyting og var svært nær den gylte 
medaljen. Hun skjøt 295p og ble kun slått 
på rangering av Skarpskyttens Lars J. S. 
Hereid. 

Han hadde ikke medaljen fra før og 
stakk av med den gylte medaljen. Det er 
kanskje litt surt å være så nær, men det 
viktigste var den gode skytingen med blant 

annet 99p på grunnlaget.
Oslomedaljen er den samme skytingen, 

men det gis klassevis respitt. Det ble en ny 
medalje på Inga. Hun og Lars J. S. Hereid 
endte begge på 300p. Så er vi litt usikker 
på om begge på 296p får medalje. Det var 
uansett ingen av våre.

Organisasjonsmedaljen
2. Inga Kvam ....................................295 
3. Bjarne Muri ...................................294 
4. Lars Bugge ...................................293 
8. Sverre Brovoll ...............................291 
10. Tore Johansen ............................286

Oslomedaljen
2. Inga Kvam (kl. 4 - 5p) ...................300 medalje 
5. Bjarne Muri (kl. 5 - 0p) ..................294 
6. Lars Bugge (kl. 5 - 0p) ..................293 
8. Sverre Brovoll (kl. 5 - 0p) ..............291 
12. Tore Johansen (kl. 5 - 0p) ...........286  
Kl. og respitt i parentes. Inga Kvam ble beste Østreskytter og nr. 2 i både 

Organisasjons- og Oslomedaljen.

Norma har avtale med Oslo Østre 
for kjøp av ammunisjon og ladekom-
ponenter. Inkludert i avtalen er også 
løp, våpendeler og annen skyter-
ekvisita. For mer informasjon om 
bestilling, se våre hjemmesider.
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Thea Olivia Grøvnes perset i kl. ER under 
Hjemm-LS.

Hjemme-LS
Skytterkontoret kom opp med den ge-

niale ide å arrangere et Hjemme-LS, hvor de 
enkelte lagene hadde et arrangement på sine 
baner og hvor Skytterkontoret lagde felles 
resultatlister. Det var ikke noen sammenlagt 
premiering, men det var noen uttrekkspre-
mier og de beste i kl. 3-5 fikk delta på Skyt-
ternes mestermøte. 

Dette ble en kjempesuksess med over 
5000 deltagere. Noen skytterlag la også opp 
til skyttercamp og feltøvelser.

Oslo gjennomførte Hjemme-LS som 
et fellesarrangement for samlaget. Meget 
gledelig så stilte hele 83 skyttere. Vår andel 
var 36 skyttere.

Kveldens beste resultat kom med 
Amalie Mortensen Torbals 350p i kl. ER. 
Hun hadde hele 28 innertiere, sammenlagt 
på landsbasis ga dette en delt 3. plass. Thea 
Olivia Grøvnes var også godt fornøyd med 
246-341p, som var ny pers. Julia H. Lassen 

hadde et uhell på omgangen og fikk kun ett 
tellende skudd, men 25-skudden var god på 
245p. 

I kl. R ble det 232-325p på Torjus 
Lindeland og 229-324p på Viktor E. Nils-
son. Hans Robert Gaarder ble best av våre 
juniorer med 243-342p. I NU står Wilhelm 
Ingebo med resultatet 151p, mens Sofus 
Mestad Hansen endte på 232p.

På 200m ble Marianne Berger best av 
alle med 247-346p. Endre Hagelund skjøt 
sitt første DFS-stevne for året og slo til med 
246-345p og ble nest best. Nils Kåre Midtflå 
skjøt også godt med 245-345p. Sammenlagt 
ble de tre hhv. plassert som nr. 15, 34 og 44. 

Arne Grøtting ble best av våre fem i 
V55 med 245-343p. I kl. 2 skjøt Geir An-
dresen 230-325p. I V73 skjøt både Øivind 
Mørk og Nils Hovde 245-340p.

Sofus Mestad Hansen deltok i kl. NU.
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Kl. 5 1. Marianne Berger ................247-346 
 2. Endre Hagelund.................246-345 
	 4.	Nils	Kåre	Midtflå ................245-345 
 6. Sondre Ravnanger ............242-342 
 9. Bjarne Muri ........................240-340 
 10. Henrik Oppen ..................241-340 
 12. Sigve Chrisander Iversen 245-338 
 13. Eirik Kristiansen ...............238-337 
 15. Helge Norberg .................239-336 
 16. Sverre Brovoll ..................236-335 
 17. Lars Bugge ......................237-333 
 18. Tore Johansen .................232-332 
 20. Morten Musiol ..................232-329
Kl. 4 1. Stian Stafsberg Klyve ........241-336 
 2. Joakim Mortensen .............236-334 
 4. Jenny Aardalen ..................235-330 
 11. Annie Samuelsen .............222-318
Kl. 3 6. Tobias Mortensen Torbal ...201-292
Kl. 2 5. Geir Andresen....................230-325 

V55 2. Arne Grøtting .....................245-343 
 4. Christer Malm ....................243-340 
 5. Hans O Kveli......................241-338 
	 6.	Anne	Sofie	Grimstad..........241-334 
 7. Arne Ånneland ...................230-329

NU Sofus Mestad Hansen ............232 
 Wilhelm Ingebo .......................151
R 2. Torjus Lindeland ..................232-325 
 3. Viktor Elof Nilsson ...............229-324
ER 1. Amalie Mortensen Torbal ....250-350 
 3. Thea Olivia Grøvnes ...........246-341 
 5. Julia Horsfjord Lassen ........245-255
J 3. Hans Robert Gaarder..........243-342 
 4. Simen Sanne ......................237-335 
 5. Jonas Ingebo ......................238-334
V73 3. Øivind Mørk ........................245-340 
 4. Nils Hovde ..........................245-340
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Samlagsmesterskap bane
SM ble arrangert av Nordstrand på 

Løvenskioldbanen. Det var et godt plan-
lagt og vel gjennomført stevne, den siste 
premieutdelingen var avsluttet rett før kl. 
15:00. Samlagsstevnet samlet 73 deltagere 
og det var litt opp fra i fjor. Vi stilte med 32 
skyttere, to færre enn i fjor.

To medaljer i kl. 3-5
I kl. 3-5 tok Daniel Haig (Nordstrand) 

ledelsen med 246p. Sigve Iversen og 
Helge Norberg fulgte nærmest med 245p. 
Tore Johansen var tett på med 244p. Nils 
Kåre Midtflå, Endre Hagelund og Sondre 
Ravnanger hadde et medaljehåp med 243p. 
Nordstrand hadde også to skyttere til inne 

blant Østrerekka. 
Finaleskytingen var noe svak over hele 

linjen og ingen skjøt 100p. Daniel skjøt 99p 
og vant sjeldent klart med 345p. Det var 
meget jevnt etter Daniel og seks skyttere 
fordelte seg på poengsummene 342p og 
341p. 

Sigve og Tore hadde marginene på sin 
side og tok de to sølvmedaljene. For både 
Sigve og Tore var dette første SM-medalje, 
Sigve skjøt for første gang, mens Tore har 
en lang rekke med deltagelser. 

Helge hadde også 342p og ble rangert 
til 5. plass. Sondre og Endre ble hhv. nr. 6 
og 7 med 341p.

Laget som vant lagskytingen for kl. 3-5, bak f.v Helge Norberg, Endre Hagelund og Nils Kåre Midtflå, 
Sigve Iversen foran. 
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Stian Stafsberg Klyve hadde beste 
Østre-omgang, som den eneste med 99p. 
Han tok kl. 4 medaljen med 240p og endte 
opp med 339p.

I klassene 1-3 hadde vi kun med John 
Anders Ingebo i kl. 1. Han ble nr. 3 med 
230p.

Mange finalister i V55
V55 ble vunnet av Helge Lillekvel-

land (Nordstrand) med 248-347p. Etter han 
fulgte en rekke med Østreskyttere. Arne 
Grøtting og Christer Malm kom nærmest, 
begge med 245-343p. 

Fire mestere på 100m
På 100m vant vi alle ungdomsklass-

ene. Vi må trekke frem Amalie Mortensen 
Torbals prestasjon. Hun hadde favor-
ittstempelet, men fikk meget hard kamp fra 
Henriette Isene (Skarpskytten). Begge skjøt 

250 og 100p med åtte innertiere i finalen. I 
omskytingen dro Amalie til med 100p og 
ni innertiere og tok seieren. Henriette skjøt 
forøvrig 99p. Julia H. Lassen ble nr. 4 med 
242-339p og Philip A.F. Vassal nr. 5 med 
236-331p.

I kl. R ble Simen Havik Samdal mester 
foran lagkamerat Torjus Lindeland. Simen 
skjøt 246-345p, men Torjus perset med 
244-341p. Victor E. Nilsson ble nr. 4 med 
240-333p.

I kl. J fikk vi kanskje en noe overrask-
ende seier til Simen Sanne. Han skjøt sitt 
neste beste juniorresultat på 245p og var 
noe på etterskudd ifht seier, men med 100p 
og syv innertiere i finalen tok han seieren 
på rangering. Hans Robert Gaarder ble nr. 3 
med 242-341p og Jonas Ingebo nr. 4 med 
233p. Ingvald Orthe var den eneste i kl. EJ 
og han vant med 234p. 

Sigve Iversen ble nr. 2 i kl. 3-4, best under 20 år, 
vant Skymoens og A. Frisch minnepremie. Stian Stafsberg Klyve vant kl. 4 -medaljen.
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Julia H. Lassen (t.v) og samlagsmester i kl. ER 
Amalie Mortensen Torbal

I V73 ble Øivind Mørk nr. 2 med 248-
348p. De ti nierne var begge 9,9, så Øivind 
skjøt meget godt. Nils Hovde ble nr. 3 med 
249-346p.

Seier i lagskytingen
I lagskytingen endte Østre og Nord-

strand likt med 384p og det var ikke mulig 
å skille på rangering. Dermed ble det om-
skyting. I omskytingen slo vårt lag til med 
skyting i toppklasse og vant suverent. Det 
ble 392p etter at Endre Hagelund og Nils 
Kåre Midtflå skjøt 99p, mens det ble 97p på 
Helge Norberg og Sigve Iversen.

Trofeer
Sigve var i støttet på SM og han vant 

A. Frisch minnefat for beste 15-skudd med 
149p. Det gjorde at han inntok skive 1 i 
skytingen om Skymoens minnepremie. Med 
96p forsvarte han den plasseringen og vant 
premien på første forsøk. Sigve fikk også 
premien som beste skytter 20 år eller yngre. 

Bjarne Muri tok aksjen i Grunnlag-
spokalen med suverene 100p.

Oppsummert
Oppsummert er det ikke annet å si enn 

at det ble et meget godt mesterskap for oss. 
Vi tok fire av ni samlagstitler og ytterligere 
fire medaljer. 

R-skyttere, f.v Torjus Lindeland (nr. 2), Victor 
Nilsson og mester Simen Havik Samdal.

Samlagsmester i kl. J Simen Sanne (t.v) og nr. 3 
Hans Robert Gaarder.
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Mesterskap
Kl. 3-5  2. Sigve Chrisander Iversen . 342 sølv 
 3. Tore Johansen .................. 342 sølv 
 5. Helge Norberg .................. 342 
 6. Sondre Ravnanger ........... 341 
 7. Endre Hagelund ............... 341 
	 9.	Nils	Kåre	Midtflå ............... 340 
 10. Stian Stafsberg Klyve ..... 339
Best 20 år eller yngre 
 1. Sigve Chrisander Iversen . 342  
 2. Stian Stafsberg Klyve ....... 339
V55 2. Arne Grøtting .................... 343 
 3. Christer Malm ................... 343 
 4. Hans O Kveli .................... 339 
 5. Arne Ånneland .................. 338

R 1. Simen Havik Samdal...........345 Nammo 
 2. Torjus Lindeland ..................341 Ungd.m 
 4. Viktor Elof Nilsson ...............333
ER 1. Amalie Mortensen Torbal ....350 Nammo 
 4. Julia Horsfjord Lassen ........339  
 5. Philip A. Fiske Vassal ..........331
J 1. Simen Sanne ......................345 Nammo 
 3. Hans Robert Gaarder..........341 Ungd.m
EJ 1. Ingvald Orthe ......................234 Nammo
V73 2. Øivind Mørk ........................348 
 3. Nils Hovde ..........................346

Hovedskyting 
Kl. 5 2. Sigve Chrisander Iversen.....245 
 3. Helge Norberg .....................245 
 5. Tore Johansen .....................244 
	 6.	Nils	Kåre	Midtflå ...................243  
 7. Endre Hagelund ...................243  
 9. Sondre Ravnanger ...............243 
 11. Bjarne Muri .........................242 
 12. Sverre Brovoll ....................241 
 14. Lars Bugge ........................237 
 18. Henrik Oppen .....................235 
 21. Eirik Kristiansen .................226
Kl. 4 1. Stian Stafsberg Klyve ..........240 Kl.med
 2. Joakim Mortensen ...............237 

Kl. 1 3 John Anders Ingebo ..............230 
V55 2. Arne Grøtting .......................245 
 3. Christer Malm.......................245 
 4. Hans O Kveli ........................243 
 5. Arne Ånneland .....................241 
	 6.	Anne	Sofie	Grimstad ............233
NU Sofus Mestad Hansen .............225
R 1. Simen Havik Samdal............246 
 2. Torjus Lindeland ...................244 
 4. Viktor Elof Nilsson ................240
ER 1. Amalie Mortensen Torbal .....250 
 4. Julia Horsfjord Lassen .........242 
 5. Philip A. Fiske Vassal ...........236
J 2. Simen Sanne .......................245 
 3. Hans Robert Gaarder...........242 
 4. Jonas Ingebo .......................233
EJ 1. Ingvald Orthe .......................234
V73 2. Nils Hovde ...........................249 
 3. Øivind Mørk .........................248
 

Lagskyting kl. 3-5   
1. Oslo Østre .............. 385 eo 
Helge	Norberg,	Nils	Kåre	Midtflå,	Endre	Helge-
lund og Sigve Iversen.
Omskyting ................. 392 
Helge	Norberg	(97),	Nils	Kåre	Midtflå	(99),	Endre	
Helgelund (99) og Sigve Iversen (97).

Trofeer
Skymoens premie (15-skudd + nytt grunnlag) 
Sigve Iversen .................................244
Anton Frisch minnepremie (15-skudd) 
Sigve Iversen .................................149
Grunnlagspokalen (10-skudd) 
Bjarne Muri ....................................100



Østre Posten 2/3-20 33

Klubbmesterskap bane
Klubbmesterskapet ble arrangert 7. 

september. For å begrense ansamlinger og 
unngå mørket, ble det skutt med fortløpende 
omgang. 30 skyttere møtte og det får vi si er 
bra i denne spesielle sesongen.

I kl. 3-5 besto pallen av forhåndsfa-
vorittene. Bjarne Muri vant foran Sondre 
Ravnanger og Helge Norberg. V55 ble den 
jevneste klassene med kun 1p mellom de tre 
beste. Christer Malm stak av med seieren, 
med Arne Ånneland og Stein Heggen på de 
neste plassene.

På 100m tok Viktor Elof Nilsson en noe 
overraskende seier i kl. R. I kl. ER fikk vi en 
oppskriftsmessig seier til Amalie Mortensen 
Torbal. I kl. J ble vunnet av Hans Robert 
Gaarder. Ingvald Orthe vant kl. EJ. V73 
duellen ble vunnet av Øivind Mørk. I Nyb-
egynner voksen prøvde Ida Sofie Ranheim 
Jorsett seg for første gang.

Tone Ytterhaug disket opp med sveler. 
Det hjalp godt på å gi en fin ramme rundt 
mesterskapet.

Christer Malm ble klubbmester i V55. Ingvald Orthe ble klubbmester i kl. EJ.

Kl. 3-5  
1. Bjarne Muri .........................245-345 gylt 
2. Sondre Ravnanger .............243-343 sølv 
3. Helge Norberg ....................241-341 bronse 
4. Lars Bugge .........................240-339 
5. Tore Johansen ....................238-338 
6. Per Arve Strømstad ............237-335 
7. Sverre Brovoll .....................234-333 
8. Eirik Kristiansen ..................233-331 
9. Stian Stafsberg Klyve .........234-313 kl.4 med.
V55 1. Christer Malm ................242-342 sølv 
 2. Arne Ånneland ...............242-341 
 3. Stein Heggen ................242-341 
 4. Arne Grøtting .................237-336 
 5. Hans O Kveli .................242-331 
	 6.	Anne	Sofie	Grimstad .....231 

Kikkert 1. Rolf Tamber ...............234 sølv
NV	 Ida	Sofie	Ranheim	Jorsett .235-331
R 1. Viktor Elof Nilsson .........234-329  gylt 
 2. Torjus Lindeland ............229-324  sølv  
 3. Simen Havik Samdal .....235-323  bronse
ER 1. Amalie Mort. Torbal........248-343  gylt 
 2. Thea Olivia Grøvnes .....237-330  sølv 
 3. Philip A. F. Vassal ..........229-322  bronse 
 4. Julia Horsfjord Lassen ...227-319
J 1. Hans Robert Gaarder ....242-341  gylt 
 2. Jonas Ingebo .................238-335  sølv 
 3. Simen Sanne .................232-331  bronse
EJ 1. Ingvald Orthe .................231-329  gylt
V73 1. Øivind Mørk ...................250-348  sølv 
 2. Nils Hovde .....................245-345
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Hans Robert Gaarder ble klubbmester i kl. J.

Medaljevinnerne i kl. 3-5, f.v Helge Norberg (nr. 2), Bjarne Muri (klubbmester) og Sondre Ravnanger 
(nr. 3).

Victor Elof Nilsson ble klubbmester i kl. R.
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Pokalskytinger
Dugleiksmerket /-kruset III

25 skyttere møtte opp til skytingen om 
Dugleiksmerket. Kl. 3-5 skjøt også om aksje 
i Dugleikskruset. Den aksjen tok Bjarne 
Muri med 247p. Han sto også for kveldens 
beste poengsum. 

Fire av ungdommene prøvde seg på 
200m. Junioren Jonas Ingebo gjorde det best 
med 241p.

Fire andre ungdommer skjøt om ung-
domsmerket på 100m. Wilhelm Ingebo skjøt 
242p i NU. Thea Olivia Grøvnes hadde 
samme poengsum i kl. ER.

Kl. 3-5 1. Bjarne Muri ....................... 247 
 2. Tore Johansen .................. 246 
 3. Lars Bugge ....................... 245 
 4. Helge Norberg .................. 245 
 5. Sondre Ravnanger ............ 244 
 6. Sverre Brovoll ................... 244 
 7. Eirik Kristiansen ................ 242 
 8. Inga Kvam......................... 240 
 9. Morten Musiol ................... 239
V55 1. Stein Heggen .................... 246 
 2. Christer Malm ................... 246 
 3. Hans O Kveli ..................... 243 
 4. Arne Ånneland .................. 241 
	 5.	Anne	Sofie	Grimstad ......... 237
Kl. 1 1. John Anders Ingebo .......... 241
ER 1. Amalie Mortensen Torbal .. 207
J 1. Jonas Ingebo .................... 241 
 2. Hans Robert Gaarder ....... 201
EJ 1. Ingvald Orthe .................... 224
V73 1. Nils Hovde ........................ 236 
 2. Øivind Mørk ...................... 140
Dugleiksmerket for ungdom
NU 1. Wilhelm Ingebo ................. 242
ER  1. Thea Olivia Grøvnes ......... 242 
 2. Julia Horsfjord Lassen ...... 236 
 3. Philip Amadeus F. Vassal .. 236

Damenes pokal XII og Under-
avdelingens vandrepremie VI

Ingen som møtte skjøt om pokalene.

Kurts premie III
Aksjen i Kurts premie går til beste 

mesterskapsskytter i kl. 3-5 på Landsskyt-
terstevnet. Som kjent ble Landsskytterste-
vnet avlyst og det ble dermed ikke skutt on 
pokalen.

Erterkongens vandrekjede
I skytingen om Erterkongens van-

drekjede tok fjorårvinner Sondre Ravnanger  
en ny seier. Det med feilfrie 100p.

1. Sondre Ravnanger .......................... 100 
2. Stein Heggen .................................. 99 
3. Tore Johansen ................................ 98 
4. Arne Grøtting .................................. 97 
4. Sverre Brovoll ................................. 97 
4. Bjarne Muri ..................................... 97 
7. Helge Norberg ................................ 96 
8. Stian Stafsberg Klyve ..................... 95 
9. Arne Ånneland ................................ 93

Skarpskytterkruset III
Bjarne Murio var suveren med 100p og 

vant akjsen i kruset.

1. Bjarne Muri ..................................... 100 
2. Tore Johansen ................................ 99 
3. Sondre Ravnanger ......................... 98 
4. Sverre Brovoll ................................. 98 
5. Stian Stafsberg Klyve ..................... 98 
6. Stein Heggen .................................. 96 
7. Arne Ånneland ................................ 92 
8. Helge Norberg ................................ 87 
9. Arne Grøtting .................................. 86
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Skytterhøvding
Årets Skytterhøvding er den beste sam-

menlagt i utvalgte baneskytinger. Fire skyt-
tere hadde fullførte 35-skudd i de tellende 
skytingene. Det ble jevnt i teten. Sondre 
Ravnanger vant med 1p foran fjorårsvinner 
Helge Norberg. 

Skytterhøvdingen får medalje og aksje i 
vandrepokal. Dette var Sondres første akskje 
i pokalen som var ny for to år siden.  

1. Sondre Ravnanger .....343+341+0+346 1030 
2. Helge Norberg ...........341+342+0+346 1029 
3. Tore Johansen ...........338+342+0+340 1020 
4 Stian S. Klyve .............313+339+0+341 993 
(KM + SM + Viken II + Valgfri =  Sum) 

Østrecupen
Vinneren av Østrecupen er den som gjør 

det best i de interne skytingene. For hver 
skyting gis det poeng til de syv beste, med 
fordelingen 10-8-6-5-4-3-2-1. 

De fem beste er tellende. Seks skyttere 
deltok på minst av skytingene. Bjarne Muri 
var den klart beste.

 
1. Bjarne Muri ................................43 
2. Sondre Ravnanger ....................39 
3. Tore Johansen ...........................32 
4. Helge Norberg ...........................29 
5. Sverre Brovoll ............................24 
6. Stian Stafsberg Klyve ................10

Sondre Ravnanger (t.v) og Bjarne Muri dominerte de interne skytingene og stakk til sammen av med alt.
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Åpne banestevner
Uke 22 – mai

Som en forsiktig oppstart satte vi i gang 
en Onsdagsserie for samlaget på 200m. Vi 
hadde 16 av 21 deltagere i første stevnet.

Beste resultat kom i V55 med Stein 
Heggens 348p. Arne Grøtting skjøt 344p. 
Nils Kåre Midtflå vant  kl. 3-5 med 342p.

Uke 24 – juni
Runde 2 av  Onsdagsserien ble skutt.  

for samlaget på 200m. Vi hadde 15 av 22 
deltagere. Bjarne Muri vant kl. 3-5 med 
344p og Hans O Kveli vant V55 med 344p.

På Løvenskiold ble det arrangert ett 
200m og  100m stevne. På 200m hadde 
vi fire av kun 13 skyttere. Tore Johansen 
vant med 338p. Deltagelsen på 100m var 
bedre og vi hadde 11 av 21 skyttere. Simen 
Havik Samdal vant kl. R med 334p. Amalie 
Mortensen Torbal seiret i kl. ER med 346p 
og Øivind Mørk vanrt V73 med 241p.

Uke 25 – juni
Denne uken ble det åpnet for delta-

gelse på tvers av samlagene. Vi hadde 
deltagelse på fire stevner med 8-15 skyttere. 
Høydepunktet ble Amalie Mortensen Tor-
bals inntreden i 350-klubben med delt seier i 
kl. ER i Eidsvoll Verk. 

Arne Grøtting vant V55 i Trøgstad og 
Eidsberg. Simen Havik Samdal ble nr. 2 i kl. 
R i Nannestad.

Uke 27 – juli
Denne uken/helgen var 11 av våre skyt-

tere var tur og dekket hele 16 stevner over 
hele Østlandet og litt til.

Stein Heggen vant V55 i Lesja. I 
Jotunheimtreffen var jaktrett på en reinskalv 
en uttrekkspremie. Stein som ikke har jaktet 
vant premien. Ellers vant Arne Grøtting V55 
i Lora.

Amalie Mortensen Torbal skjøt seg inn i 350-
klubben og vant i Eidsvoll Verk.

Bjarne Muri skjøt 349p og vant kl. 3-5 i tre 
forskjellige stevner.
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Uke 28 – juli
Midt i juli var færrest stevner innen 

noen timers kjøring fra Oslo. Men takket 
være noen skyttere på tur endte vi med 
deltagere på åtte stevner.

Stein Heggen vant V55 i Skiptvet. Gitt 
at opprykksreglene blir de samme som i fjor, 
så¨skjøt Stian Stafsberg Klyve seg til kl. 5.

Uke 29 – juli
Denne uken hadde vi fire deltagere 

fordelt på tre stevner på Nordvestlandet og 
tre i Nord-Østerdal. Beste plassering ble 
Arne Grøttings 3. plass i V55 i Halsa.

Uke 30 – juli
Bjarne Muri slo til med 349p og seier i 

kl. 3-5 i Sunnylen. Ellers deltok 9-10 skyt-
tere på fem stevner i Fjøssystemercupen i 
Gudbrandsdalen. Cupen samlet rundt 450 
skyttere. Amalie Mortensen Torbal skjøt 
350p for andre gang i Otta, hvor det ble 
rangering til 5. plass.

Uke 31 – juli/august
Dette var uken for den store stevnehel-

gen med fire stevner i Land/Etnedalområdet 
(kalt Våpensmia Cup i år) og fire stevner i 
Hallingdal. Mindre deltagelse enn tidligere 
år, men 400-450 deltok på stevnene. Vi 
6-12 deltagere på stevnene. I tillegg var det 
stevne i Ski. 

Bjarne Muri vant kl. 3-5 i Etnedalste-
vnet med 349p, med en bitter 9,9 på aller 
siste skudd.  Bjarne ble også nr. 3 i Halling-
skarvet. Arne Grøtting vant V55 i Søndre 
Land. Amalie Mortensen Torbal skjøt 350p 
i kl. ER i Torpa. Lars Bugge ble nr. 3 i kl. 
3-5 i Ski.

Uke 32 – august
Lerumcup hadde flyttet sitt arrange-

ment til denne uken. Interessen var god med 
rundt 700 skytter. Vi hadde en fellestur med 
ti skyttere. Stein Heggen vant V55 sam-
menlagt og stevnet i Leikanger. Bjarne Muri 
skjøt kun i Aurland på vei hjem fra ferie og 
vant kl. 3-5 med 349p for tredje helg på rad. 

Torjus Lindeland er registrert med to seire i kl. R 
og en 2. plass

Simen Havik Samdal har tatt syv medaljer, ink-
ludert er to seire i kl. R.
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Uke 33 – august
Helgen etter Mestermøtet hadde vi ti 

skyttere på Aas sitt Auguststevne. Endre 
Hagelund vant kl. 3-5. 

Uke 34 – august
Vi hadde opptil 12 skyttere på tre 

stevner i Vestfold. Ungdommene sto for 
medaljefangsten, spesielt Amalie Mortensen 
Torbal som vant kl. R i Larvik og ble nr. 2 i 
Slagen og på Nøtterø. Stian Stafsberg Klyve 
vant kl. EJ i Slagen. Stein Heggen skjøt 
meget godt i V55 i Slagen med 250-348p og 
18 innertiere, likevel måtte han se seg slått.

Uke 35 – august
Kun ett stevne i Rælingen, 11 av våre 

deltok. Øivind Mørk skjøt 350p og ble nr. 3 
i V73. Christer Malm ble nr. 2 i V55 med 
246-346p.

Uke 37 – september
Årets nestsiste helg med banestevner, 

hadde vi 12-15 skyttere på tur i Østfold, 

samt at Sondre Ravnanger og Sigve Iversen 
skjøt hos Gjøvik & Brusveen og Tingelstad. 
Det gjorde de riktig bra, Sondre tok sine 
første seire i kl. 3-5 og vant begge stevnene, 
mens Sigve ble nr. 4 i begge.

I Østfold skjøt Amalie Mortensen 
3x350p og vant kl. ER i Råde, ble nr. 2 i 
Rygge og nr. 3 i Sarpsborg. Torjus Lindel-
and og Simen Havik Samdal tok dobbelseier 
i kl. R i Rygge. Simen ble også nr. 3 i Råde 
og mistet en sannsynlig seier i Sarpsborg 
med to skudd i feil skive. Christer Malm 
vant V55 i Rygge.

Uke 37 – september
Aas og Såner avsluttet sesongen med 

sine stevner, i tillegg arrangerte Frogn og 
Drøbak sitt utsatte Frigjøringsstevne. I aøt 
17 av våre skjøt minst ett stevne. 

Simen Havik Samdal tok 2. plass i 
kl. R i Aas. Beste plassering for seniorene 
ble Sondre Ravnanger 4. plass i Såner med 
246-345.

Arne Grøtting har fem seire i V55 og sanket flest 
medaljer, sammen med Amalie M. Torbal. Øivind Mørk skjøt 350p i Rælingen.



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 16. september 2019

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
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0515 Oslo

Skytterenes mestermøte var en 
stor suksess. Østre Posten ønsker 

sine lesere en god høst.


