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Et nytt skytterår er unnagjort. Året kan 
karakteriseres med få ord: Covid-19 smitte 
og Skytternes mestermøte.

Aktiviteten stengte helt ned i midten 
av mars og frem til juni. Sommeren forløp 
med interne skytinger og åpne stevner. Det 
meste annet ble avlyst. Innendørssesongen 
startet optimistisk opp med treninger og 
åpne stevner, så ble alt stengt ned igjen. 

Det gjør at denne utgaven er tynnere 
enn vanlig. I skrivende stund vet vi lite om 
hvordan vinternes aktiviteter blir. Vi får tro 
at det blir åpnet opp igjen, og at vi kan ta 
opp 15m aktivitetene og få til noe feltskyt-
ing.

Heldigvis hadde vi Skytternes mester-
møte i august. Det ga oss noe annet å tenke 
på og vi hadde tid til å utføre mye arbeid på 
banen. Spesielt moro var det at Mestermøtet 
ble en stor suksess.

Høsten er ellers tiden for viktige 
administrative gjøremål, som general-
forsamling. I år resulterte valget i endel 
utskiftinger. Vi trekker frem at Lars Bugge 
ga seg som kasserer, som følge av overgang 
til Frogn og Drøbak. Lars var medlem hos 
oss i 13 år, hele tiden som kasserer. Kjell 
Karlsen ga seg som leder av jegergruppen 
etter å ha holdt på siden 1998! Vi takker så 
mye for innsatsen.

Vi må vi takke våre faste bidragsytere 
gjennom året, Kurt Johannessen og Eirik 
Ahdell. Videre har Lars Bugge har vært kor-
rekturleser og kontakt mot Allkopi. Vi setter 
også stor pris på de som hjelper oss med 
bilder og informasjon fra ulike skytinger 
rundt omkring. Gode eksempler på dette 
er Svein Ravnanger, Joakim Mortensen og 
Eirik Kristiansen. Svein blir nå en mer fast 
bidragsyter som nytt redaksjonsmedlem.

Til slutt rettes en stor takk til alle lesere 
for et godt, stoffrikt skytterår. 
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Styreleder
har ordet

TAKK!

Takk for innsatsen og jobben i året som 
har vært. Takk for tålmodigheten og viljen 
til å tilpasse dere «annerledesåret» 2020. 

Et år preget av begrensinger og forbud, 
redsel, frykt og usikkerhet. Et år som satte 
sporten, organisasjonen og skytterlaget på 
prøve, da covid-19 gjorde sin innmarsj i 
våres. Et år som ikke ble slik vi hadde håpet 
og forventet. Et år med avlysninger både 
lokalt og nasjonalt og et år preget av tomme 
standplasser. 

Takk for evnen deres til å se positivt 
på ting opp i all «elendigheten». For evnen 
til å prøve, se løsninger og vilje til likevel 
å få ting til med de begrensninger som var 
rundt oss. 

Takk til initiativ til hjemmeskyting og 
trening på teams. Takk for at dere backet 
hverandre opp, ga hverandre en oppmun-
trende melding, en tommel opp eller en high 
five. 

Takk for dugnadsånden deres, arbe-
idsmoralen og at dere alltid sier ja når noe 
skal gjøres. Takk for et fantastisk Skyt-
ternes mestermøte. For det er faktisk dere 
som fortjener takken. Alle lovord og skryt 
er det bare for meg å kanalisere videre til 
dere, for uten dere hadde vi ikke klart å fått 
det til. Takk for at dere fikk Østre til å shine 
det lille ekstra en lørdag i august, takk for 
at vi for hele Norge fikk vist frem det flotte 
anlegget vårt, midt i Oslo!

 Takk for at dere bryr dere om hveran-
dre og Østre. Takk for at dere tar hensyn til 
og tar vare på hverandre. Takk for at dere 
gjør jobben til styret til en givende jobb, en 
frivillig innsats vi skal takke alle i styre og 
stell for. Takk til dere som har trekt dere 
tilbake, og tenker at nye krefter skal få 
slippe til. 

Takk til dere som tar utfordringen, og 
går på som styremedlem for Oslo Østre. 
Takk for tilliten, nok en gang, til å lede Oslo 
Østre skytterlag et år til. Misforstå meg rett, 
men med dere rundt meg er ikke jobben så 
vanskelig. 

Takk for at vi snart kan rive av desem-
ber og legge 2020 bak oss. At vi kan se 
fremover mot lysere tider, og til at  ting blir 
bedre igjen. At vi snart kan legge oss side 
om side på standplass, og knive om det 
beste resultatet, den beste samlingen, eller 
den beste bommen. At vi kan knive om titler, 
være bitre konkurrenter, og kjenne nervene 
dirre under skytedressen. At vi kan juble, ta 
hverandre i hånda og gi hverandre en klem. 
At vi samles i kafeteriaen og lyge og prate 
skit. At vi igjen kan gjenerobre den trygge 
gode hverdagen vår, slik ting var før. 2021, 
nytt år, nye muligheter!

Før den tid: Ha en riktig god men trygg 
julefeiring, og Lykke til med det nye året. 
La oss for all del håpe 2021 blir bedre enn 
2020, det skal i alle fall ikke mye til....

 
Mvh    I
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Kuler og Krutt
med Kurt
Av Kurt Johannessen

Å samle er en livslang prosess. Likevel, 
nå er tiden inne for å gjøre det motsatte. 
Yngre krefter kan få gleden av å foredle sine 
samlinger nå når jeg avhender min. 

Men så plutselig, på min vei dukker det 
opp et fantastisk samleobjekt - et praktvåpen 
som i sin tid ble produsert for en kvinne.  
Det ble en byttehandel, og et nytt våpen 
innlemmet i samlingen.

Bildene viser en flintlåspistol med fast 
geværkolbe som avslutning, og er det eneste 
kjente våpen av denne type laget av Johan 
Jacob Kuchenreuter (1709 - 1783), Steinweg 
bei Regensburg, Bayern.

Viktige detaljer om karabinen: 
Lengde:  55 cm kaliber:  12 m/m 
Løp:    31 cm vekt:  1000 gr

Hofbüchsenmeister der Fürsten von 
Thurn und Taxis. Pistol - og geværsmeden er 
en av de mest berømte i Tyskland på 1700 
og 1800 tallet.

Jaktkarabin,	flintlås
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Våpenet er produsert ca 1740. Løpet er 
glattborret med oppslagssikte 100/200 alen 
(50 - 100 m). Halvparten av løpets overside 
er nydelig stålskåret med ornamenter og 
smedens stempel i gull. Sistnevnte viser 
en rytter til hest med hevet sabel. Våpenet 
har snellert avtrekk. Alle beslag er i forgylt 
messing.

Ornamenter:  
Avtrekkerbøyle, i relieff, stor hjort• 
Låsen gravert, jakthund jager to hjort • 
Bak kolben, romersk soldat samt trofeer• 
Kolbehalsens tomskilt, kvinneansikt• 
Venstre sideblikk, tromme, trompet, fane• 

Skjeftet som er i nøttetre, er stok-
ket helt fram til munningen med to cm 
hornavslutning.  Den originale ladestokken 
i tre under løpet, har hornavslutning under 
munningen av løpet.

Jaktkarabinen, som er laget for en 
kvinne, er lite brukt og i meget god stand. 
Tomskiltet på kolbehalsen viser et kvin-
nehode. Det ligner keiserinne Maria 
Theresia av Østerrike slik hun er avbildet på 
sølvdalere fra 1740-årene. En videre studie 
kan ende i at våpenet er en bestillingsordre 
fra keiserinnen.

Vi oppfordrer deg til å støtte Oslo Østre.
Den enkleste måten er å sende en SMS: 
“Grasrotandelen 979252668” til 60000.
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Kurt Johannessen takker for seg
Denne utgavens “Kuler og krutt” er 

Kurts siste bidrag. Artikkelserien startet 
i 2009, og vi takker Kurt for meget gode 
bidrag over hele 12 år. Denne serien har 
vært et flott tilskudd til Østre Posten.

Kurt er mest kjent som pistolskytter 
med OL-deltagelse og flere NM på merit-
tlisten. Nedenfor har vi funnet frem en sak  
fra Østre Posten i 1956. Han kom der med et 
reisebrev fra England.
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Høsten er en rolig periode for Skilaget, men noen faste aktiviteter står på programmet. De 
siste årene har Høstmanøveren blitt arrangert på Østre. Høsten er også tid for dugnader.

Høstmanøveren
Syv skyttere møtte til Høstmanøveren 

på en noe regnfull dag. Takket være Tor 
Klyve, som tok den tyngste anviserjobben, 
slapp skytterne unna med mange turer ut i 
regnet. 

Opplegget var som vanlig med tre 
hold på 100m og to hold på 200m. På 
100m ble det skutt på hjulet (treff i dekket 
teller), trafikklyset (to skudd i hvert lys) og 
pyramiden. Pyramiden telte også som egen 
skyting. På 200m var kne på 13/40 og ligg 
på rekrutttønne.

Det ble jevnt i begge konkurransene. 
Henrik Oppen stakk av med seieren med 
gode 29 treff. For pyramiden måtte det 
tolkes noen runder før vinneren kunne kåres. 
Geir Andresen tok seieren med få millime-
ters margin på Stian Stafsberg Klyve.

Høstmanøveren 
1. Henrik Oppen (4) ............................ 29/13 
2. Lars Bugge (5) ................................ 28/16 
3. Sverre Brovoll (5) ........................... 27/14 
4. Stian Stafsberg Klyve (5) ................ 27/5 
5. Tore Johansen (5) .......................... 26/2 
6. Geir Andresen (2) ........................... 25/6 
7. Eirik Kristiansen (4)......................... 23/12 

Pyramiden
1. Geir Andresen (2) ........................... 48 
2. Stian Stafsberg Klyve (5) ................ 47 
3. Henrik Oppen (4) ............................ 46 
4. Lars Bugge (5) ................................ 42 
5. Sverre Brovoll (5) ........................... 41 
6. Tore Johansen (5) .......................... 39 
7. Eirik Kristiansen (4)......................... 38

Henrik Oppen vant Høstmanøveren. Geir Andresen vant Pyramiden.
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Dugnad på Sørum
Sørum skytterlag må gjøre endringer på 

baneområdet for å tilfredstille sikkerthetsk-
rav. Det påvirker vårt opplegg. 

I begynnelsen av oktober stilte en, men 
effektiv gjeng på dugnad. Et midlertidig 
stativ ble bygget foran 300m, stativet på 

250m ble revet og det på 200m ble flyttet. 
Det siste med å rive det gamle og bygge et 
nytt et. I tillegg ble vegetasjon ryddet.

Etter gode 4 timers effektiv jobbing ble 
det avrundet med en kopp kaffe og skyt-
terprat.

Henrik Oppen kjørte ryddesaga hele dugnaden.
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Arne Ånneland (t.v) og Bjarne Muri demonterer et skivestativ.

Sverre Brovoll er konstruktør av skivestativene og han var selvsagt med på dugnaden.



Østre Posten 4-2010

Ekstraordinær generalforsamling 11. juni
Planen vår å benytte sommeren til 

utredning av nye skiver på 200m, for å 
legge frem forslaget på generalforsamlingen. 

Skytternes mestermøte endret planene, 
det var ikke forsvarlig å arrangere stevnet på 
de gamle SIUS-skivene. 

Dermed ble planene fremskyndet og 
en ekstraordinær generalforsamling måtte 

avholdes, siden investeringen var betydelig. 
Generalforsamlingen på holdt på Teams, 
med en gruppe på Østre. 

Styret fikk den nødvendige fullmakten 
og skivene ble som kjent installert av Mega-
link i begynnelsen av august.

Protokoll - Ekstraordinær generalforsamling  
for Oslo Østre skytterlag, 11.06.2020 

Åpning 
Styreleder Eirik Ahdell åpnet generalforsamlingen som ble holdt på Teams, med en gruppe 
deltagere på Østre. 22 stemmeberettigede medlemmer hadde møtt frem. 

Godkjenning av innkalling og agenda 
Det var ingen bemerkning til innkalling og forslag til agenda. Møtet ble satt kl. 19:05. 

Valg av representanter til å undertegne protokollen 
Bjarne Muri og Hans O Kveli ble valgt til å undertegne protokollen. 

Agenda 
1. Innkjøp av 20 elektroniske skiver til 200m 

Styreleder Eirik Ahdell redegjorde for saken og la frem forslaget, som beskrevet nedenfor. 
Etter noen spørsmål og kommentarer ble forslaget tatt til avstemning. 

Forslag: 
Styret gis fullmakt til å kjøpe inn 20 nye skiver til 200m fra Megalink med en kostnad-
sramme på kr. 750.000,-, som tidligere budsjettert. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Avslutning:  
Styreleder Eirik Ahdell takket for oppmøtet og hevet møtet kl. 19:35.   

Avslutning  
Styreleder Eirik Ahdell takket for oppmøtet og hevet møtet kl. 21:15.

Tore Johansen Bjarne Muri Hans O Kveli 
Referent
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Generalforsamling 12. november
Generalforsamlingen ble avholdt 

torsdag 12. november kl. 19:00. Oslos 
smittevernsregler gjorde at vi måtte avholde 
generalforsamlingen på Teams. En liten 
gruppe var på Østre og sto for møteledelse, 
fremlegging av regnskap/budsjett og skriv-
ing/underskrivning av protokoll. 

Beklageligvis var det noen som ikke 
fikk fulgt møtet, men deltagelsen var på 
samme nivå som i fjor. 

Styret diskuterte utsettelse, men 
nåværende regler kan vare lenge. Et annet 
moment var at vi kun hadde de faste postene 
på agendaen. Med en varslet endring av 
kasserer var det også greit å få et nytt styre 
på plass for endring av fullmakter. 

Årsberetningen var tydelig tynnere 
enn tidligere år og viste at aktiviteten har 
vært redusert. Skytternes mestermøte og alt 
arbeidet på banen satte sitt tydelige preg på 
regnskapet. 

For neste år ble det budsjettert for nor-
mal skyteaktivitet og noe arbeid på banen. 
Baneanlegget ble betydelig oppgradert i 
år, men det er behov for mer drenering på 
200m.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble 
godkjent etter noen kommentarer.

Valget resulterte i endel endringer. Lars 
Bugge takket av som kasserer og ble erst-
attet av Eirik Kristiansen. 

Joakim Mortensen byttet posisjon i 
styret og ble ungdomsleder etter Heidi 
Grimstad. Helt ny er han i imidlertid ikke. 
han har fungert som ungdomsleder fra i 
sommer. 

Tone Ytterhaug ble nytt styremedlem 
etter Joakim. Helge Norberg ble ny Skilag-
sleder etter Stein Heggen. Både Tone og 
Helge har vært medlem av styret tidligere.

Kjell Karlsen takket av som leder av 
jegergruppen og ble erstattet av Rolf Tamber.

Ellers ble Annie Samuelsen nytt varam-
edlem til styret. Tor Evert Lindeland og 
Hans Petter Gaarder ble nye medlemmer av 
ungdomsutvalget.

Underveis i møtet var leder av Oslo 
prosjektet innom. Morten Undseth informer-
te om prosjektet status. Ordenskollegiet 
hadde også ordet, se artikkel lengre bak i 
denne utgaven. Generalforsamlingen ble 
avsluttet 19:15.

De få som var i lokalene holdt god avstand og hele lokalet ble benyttet.



Østre Posten 4-2012

Lars Bugge takker for seg
Lars Bugge ga som både kasserer og 

medlem etter 13 år. Lars ble  valgt som 
kasserer i det han ble medlem. Da kom han 
fra Frogn og Drøbak, nå går turen tilbake.

Kasserer er en ansvarstylt posisjon i 
Østre og Lars har håndtert dette på en ut-
merket måte. I tillegg har han engasjert seg i 
mange tunge saker, eksempler fra de senere 
år er Skytternes mestermøte og forsikrings-
saken ifm oversvømmelsen. Han er også en 
meget god skytter. Det er ikke tvil om at vi 
vil merke at han har dratt. Vi ønsker lykke 
til i hans nye tilværelse i Frogn og Drøbak.
Lars Bugge: Takk for meg! 

Alt har en slutt. Etter flyttingen til 
Drøbak i 2017, var det kun et tidsspørsmål 
før anledningen bød seg for en retur til 
Frogn og Drøbak skytterlag.

Anledningen bød seg denne høsten, da 
Frogn og Drøbak trengte ny kasserer. Jeg er 
allerede valgt til rollen, og tar med det fatt 
på mitt 31. år som kasserer.

Det ble til slutt 13 flotte år i Østre. Jeg 
skulle gjerne vært med lenger, men det føles 
riktig å skyte for laget der man bor.

I årene som Østremedlem har jeg fått 
være med på mye, både av sportslig og 
utenomsportslig karakter, samt at jeg har 

fått anledning til å være en del av et høyst 
kompetent og fremoverlent styre.

Jeg forblir støttemedlem i Østre. 
Trenger å kjenne litt på Østrepulsen gjen-
nom blant annet Østreposten!

Det er heller ikke sikkert dere har hørt 
det siste fra meg. Har for eksempel en tanke 
om å ta ansvar for fremtidig LS-innkvarter-
ing også

i Frogn og Drøbak, og da kan det bli 
det naturlig å inkludere Østre. Også sees vi 
på et stevne i nærheten!

En gang Østre, alltid Østre. Takk for 
meg!

Kjell Karlsen - 23 år som leder av jegergruppen
Da vår bane var ny i 1998 ble Kjell 

Karlsen spurt av daværende formann Magne 
Landrø, om han kunne starte opp jegerskyt-
ing. Det gjorde han og siden har han holdt 
på frem til i år. Det betyr imponerende 23 år 
som leder av jegergruppen. Jegerskytingen 
er kjent for å ha en god atmosfære med 
trivelige og hjelpsomme folk.

Vi kan ikke annet enn å rette en stor 
takk til Kjell for innsatsen og måten han har 
ledet skytingen. Vi kjenner ikke detaljene, 
men noen av hans hjelpere gir seg også etter 
å ha vært med i mange av årene. En stor 
takk rettes til de også. Kjell Karlsen har ledet jegergruppen i 23 år.

Lars Bugge ga seg som kasserer etter 13 år.
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På vegne av Ordenskollegiet tildelte Eirik Ahdell (t.h) lagets Hederstegn til Sverre Brovoll.

Sverre Brovoll tildelt lagets hederstegn 
Underveis i generalforsamling tok Eirik 

Ahdell ordet på vegne Ordenskollegiet. An-
ledningen var tildeling av lagets hederstegn 
til Sverre Brovoll. Normalt foregår slike 
tildelinger på Erterfesten, men i år måtte 
generalforsamlingen benyttes.

Sverre Brovoll fikk hederstegnen for 
utmerket sportslig og administrativ innsats, 
samt stor innsats i forbindelse med stevner 
og dugnader.

Sverres største sportslige prestas-
jon kom da han etter noen måneder som 
medlem, skjøt seg inn på Kongelaget i 
Førde i 2008. Han ble til slutt nr. 8. Et annet 

høydepunkt er 4. plass i NM-felt i Målselv i 
2016. Han har tatt flere stjerner på LS, både 
på banen og i felten. Av interne skytinger 
må vi nevne at han ble Erterkonge i 2017.

Han satt i styret 2009-2013 som 
sekretær og som Skilagsleder 2016-2017. 
For tiden sitter han i samlagsstyret som 
leder av feltutvalget.

Sverre er også med på alt av dugnader 
og som arrangør under stevner. Han gjør 
også endel arbeid i ro og mak alene på 
banen.  

Vi gratulerer med et velfortjent heder-
stegn!
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Protokoll Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag, 
Hovedlaget og Skilaget, 12.11.2020

Åpning
Lagets 133. ordinære Generalforsamling ble avholdt digitalt på Teams, samt med noen i 
skytterlagets klubblokaler.
Styreleder Eirik Ahdell åpnet Generalforsamlingen, 28 stemmeberettigede medlemmer 
hadde møtt frem.

Godkjenning av innkalling og agenda
Det var ingen bemerkning til innkalling og forslag til agenda. 
Bekjentgjøring og innkalling til Generalforsamling var gjort i henhold til lagets lover og 
møtet ble satt kl. 19:10

Valg av representanter til å undertegne protokollen
Marit Jorsett og Arne Ånneland ble valgt til å undertegne protokollen.

Agenda
1. Årsberetning
2. Regnskap 2020
3. Medlemskontingent 2021
4. Budsjett 2021
5. Valg

1. Årsberetning
Eirik Ahdell gikk gjennom årsberetningen. Generalforsamlingen godkjente årsberetningen, 
etter noen korrigeringer.

2. Regnskap
Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2020. Driftsregnskapet viser et resultat på      

-1 893 967,- inkl. avskrivninger. 
Revisor Sverre Brovoll leste opp revisjonsberetningen og anbefalte regnskapet godkjent. 
Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2020.

3. Medlemskontingent
Styrets forslag var å beholde medlemskontingenten uendret. Generalforsamlingen godkjente 
styrets forslag til medlemskontingent.

4. Budsjett 2018
Kasserer Lars Bugge presenterte styrets forslag til budsjett for 2021. Det ble budsjettert med 
et resultat på -1 236 385,- inkl. avskrivninger. 
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til budsjett. 

5. Valg
Nils Kåre Midtflå presenterte valgkomiteens innstilling. Generalforsamlingen støttet innstill-
ingen. Resultatet av valget ble som følger:
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Styreleder: Eirik Ahdell   Gjenvalg 
Nestleder: Morten Musiol  Ikke på valg 
Kasserer: Eirik Kristiansen   Ny 
Sekretær: Tore Johansen   Gjenvalg for 2 år 
Styremedlem: Tone Ytterhaug  Ny, valgt for 2 år 
Leder ungdomsutvalg: Joakim Mortensen Ny 
Leder skilaget: Helge Norberg  Ny
1. vararepresentant Annie Samuelsen  Ny 
2. vararepresentant Kjetil Jansen  Gjenvalg 
3. vararepresentant Bjørnar Sæther  Gjenvalg  
Medlemmer ungdomsutvalg: Tor Evert Lindeland Ny 
  Stian Stafsberg Klyve Gjenvalg  
  Morten Grøvnes  Gjenvalg 
  Morten Musiol  Gjenvalg 
  Hans Petter Gaarder Ny
Utvalgsmedlemmer skilaget: Henrik Oppen  Gjenvalg 
  Sverre Brovoll  Gjenvalg 
  Sigve Iversen  Gjenvalg
Leder Jegergruppe: Rolf Tamber  Ny
Revisorer: Knut Hollund  Gjenvalg 
  Sverre Brovoll  Gjenvalg 
Vararevisor: Øivind Enggrav  Gjenvalg
Redaksjonskomité: Tore Johansen  Gjenvalg 
  Svein Ravnanger  Ny
Valgkomité: Kjetil Jansen  Gjenvalg 
  Bjarne Muri  Gjenvalg 
  Nils Kåre Midtflå  Gjenvalg
Ordenskollegium: Styreleder  Ikke på valg, styreleder 
  Magne Landrø   Ikke på valg, æresmedlem 
  Øivind Mørk   Ikke på valg, æresmedlem 
  Oddbjørn Nyhagen Ikke på valg, æresmedlem 
  Stein Heggen  Ikke på valg, æresmedlem 
  Eirik Ahdell  Ikke på valg, æresmedlem 
  Arne Grøtting  Gjenvalg  
  Marit Jorsett  Gjenvalg
Ombudsmenn: Velges av styret 

Avslutning Styreleder Eirik Ahdell takket for oppmøtet med en liten oppsummering av året 
og hevet møtet kl. 21:15. 

Tore Johansen Marit Jorsett Arne Ånneland 
Referent
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Pokalskytinger
I forrige utgave fikk vi ikke med 

oss resultatene fra Åpningsfatene og 
Vennskapspokalen. Baneavslutningen 
ble som kjent avlyst og 15-skudden på 
klubbmesterskapet var tellende som Åpn-
ingsfatene 2. avd, samt Vennskapspokalen.

Vennskapspokalen
Aksjen til den evigvandrende 

Vennskapspokalen ble vunnet av Sondre 
Ravnanger.

1. Sondre Ravnanger .....................147 
2. Bjarne Muri ................................146 
3. Helge Norberg ...........................146 
4. Lars Bugge ................................145 
5. Per Arve Strømstad ...................143 
6. Sverre Brovoll ............................142 
7. Tore Johansen ...........................141 
8. Stian Stafsberg Klyve ................140 
9. Eirik Kristiansen .........................138

Åpningsfatene 1 + 2. avd
Åpningsfatene er resultatet sammenlagt 

fra 1. avd og 2. avd. 1. avd ble skutt under 
Baneåpningen. Det ble jevnest i kl. J hvor 
det måtte rangering til å kåre Hans Robert 
Gaarder som vinner foran Jonas Ongebo. 
Amalie Mortensen Torbal sto for beste resul-
tat med 298p i kl. ER.

Kl. 5 1. Helge Norberg ................147+146 293 
 2. Sondre Ravnanger .........144+147 291 
 3. Sverre Brovoll .................145+142 287 
 4. Lars Bugge .....................142+145 287 
 5. Tore Johansen ................145+141 286
K. 4 1. Stian Stafsberg Klyve .....142+140 282
V55 1. Arne Grøtting ..................149+146 295 
 2. Stein Heggen ..................150+144 294 
 3. Christer Malm .................148+145 293 
 4. Arne Ånneland ................145+145 290 
 5. Anne Sofie Grimstad.......145+141 286 
 6. Hans O Kveli...................139+146 285
Kikkert 1. Rolf Tamber ...................142+142 284
R 1. Simen Havik Samdal ......146+140 286 
 2. Torjus Lindeland .............145+138 283 
 3. Viktor Elof Nilsson ..........136+141 277
ER 1. Amalie Mortensen Torbal 150+148 298 
 2. Thea Olivia Grøvnes .......145+143 288 
 3. Julia Horsfjord Lassen ....140+139 279
J 1. Hans Robert Gaarder .....144+145 289 
 2. Jonas Ingebo ..................144+145 289 
 3. Simen Sanne ..................146+139 285
EJ 1. Ingvald Orthe ..................139+136 275
V73 1. Øivind Mørk ....................148+150 298 
 2. Nils Hovde ......................149+146 295

Skytterlinken støtter Oslo Østre 
og har gode lagstilbud på skytter-
rekvisita.
Besøk butikken på Kløfta eller sjekk 
ut nettbutikken på  
www.skytterlinken.no
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Medaljeoversikt
Nedenfor kommer medaljeoversikten 

for årets sesong. Som alltid er det en fare for 
at en og annen medalje ikke kommer med. 
For 15m-stevnene regnes perioden oktober 
2019 til mars 2020. 

Medaljene i oversikten nedenfor 
summerer seg opp til 123. Det er et solid 
nedgang fra fjorårets 182. Antall medaljer 
fra mesterskap er 33 mot fjorårets 67. 

Hovedforklaringen er en svært ampu-
tert banesesong og avlyste mesterskap som 
Viken II bane, Landsskytterstevnet og SM i 
Stang- og felthurtigskyting.

Medaljene er fordelt på 30 skyttere. 
Amalie Mortensen Torbal ble beste medalje-
sanker med 28 stk. På de “neste plassene” 
kom Simen Havik Samdal med 17 stk og 
Hans Robert Gaarder med 12 stk.   

Klasse 3-5
Nils Kåre Midtflå
4. medalje .....Viken II 15M, Høland/Bjørkelangen
Sondre Ravnanger
1. gylt ............SM 15m, Oslo Østre
3. bronse ......Trippelstevne , Kongsberg
3. bronse ......Trippelstevne , Rollag og Veggli
Helge Norberg
2. sølv ...........SM 15m, Oslo Østre
2. sølv ...........Vinterstevne, Askim
2. sølv ...........Vinterstevnet , Skiptvet
3. bronse ......Midtukestevne, Sarpsborg
3. bronse ......Såner 15m, Såner
Bjarne Muri
3. sølv ...........SM 15m, Oslo Østre
2. sølv ...........Såner 15m, Såner
3. bronse ......Vinterstevne, Askim
3. bronse ......Åpent stevne, Bergen
3. bronse ......Åpent stevne, Fana

15m - stevner 
15m-sesongen ga 66 medaljer, hvorav 

15 i mesterskap. Medaljene fordelte seg på 
21 skyttere. Dette er en oppgang i forhold til 
forrige sesongs 57 medaljer. 

Amalie Mortensen Torbal tok flest med 

imponerende 22 stk. Hans Robert Gaarder 
kom nærmest med åtte. 

Siden 15m sesongen går over ett 
årsskifte er noen ungdomsskyttere ført opp 
under to forskjellige klasser.

Amalie Mortensen Torbal ble vår beste medalje-
plukker med 28  medaljer totalt.
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Klasse 4
Per Arve Strømstad 
1. klasse….. ..SM 15m, Oslo Østre
Endre Hagelund
1. klasse ........Gjerdrumstevnet, Gjerdrum

Klasse 3

Inga Kvam
1. klasse…..SM 15m, Oslo Østre

Klasse 2
Tobias Mortensen Torbal
1. sølv ...........SM 15m, Oslo Østre
Geir Andresen
1. sølv ...........Skedsmostevne, Skedsmo

Klasse 1
John Anders Ingebo
1. klasse ........Skøimåsanstevnet , Nes/Hovind

Klasse V55
Arne Grøtting
1. sølv ...........Såner 15m, Såner
1. sølv ...........Trippelstevne , Flesberg
Christer Malm
1. sølv ...........Vinterstevnet , Spydeberg
Stein Heggen
1. sølv ...........Skøimåsanstevnet , Nes/Hovind

Klasse R
Amalie Mortensen Torbal
1. Nammo .....Viken II 15M, Høland/Bjørkelangen
1. gylt ............15m Sandehallen, Sande
1. gylt ............Gjerdrumstevnet, Gjerdrum
1. gylt ............Høststevne, Fredrikstad
1. gylt ............Høststevne, Riflen/Skoger
1. gylt ............Midtukestevne, Moss og Våler
1. gylt ............Oktoberstevnet, Aas
1. gylt ............Rådestevnet, Råde
2. sølv ...........5m, Frogn og Drøbak
2. sølv ...........Nittedalsstevnet, Nittedal
3. bronse ......Ski 15m, Ski
3. bronse ......Såner 15m, Såner
Simen Havik Samdal

1. Nammo ......SM 15m, Oslo Østre
1. gylt ............Midtukestevne, Råde
1. gylt ............Ungdomstreffen, Moss og Våler
2. sølv ...........Skedsmostevne, Skedsmo
3. bronse ......Skøimåsanstevnet , Nes/Hovind

Torjus Lindeland
3. ungdoms ...SM 15m, Oslo Østre

Klasse ER
Amalie Mortensen Torbal
1. Nammo .....SM 15m, Oslo Østre
1. gylt ............Skøimåsanstevnet , Nes/Hovind
1. gylt ............Vinterstevne, Askim
1. gylt ............Vinterstevnet , Spydeberg
2. sølv ...........Januarstevne, Stange og Romedal
2. sølv ...........Midtukestevnet , Løiten
2. sølv ...........Skedsmostevne, Skedsmo
2. sølv ...........Trippelstevne , Rollag og Veggli
2. sølv ............Ungdomstreffen, Moss og Våler
3. bronse ......Midtukestevne, Sarpsborg
Simen Sanne
3. bronse .......Nittedalsstevnet, Nittedal
3. bronse ......Rådestevnet, Råde

Klasse J
Hans Robert Gaarder
1. Nammo .....SM 15m, Oslo Østre
1. gylt ............Midtukestevnet , Løiten
1. gylt ............Skedsmostevne, Skedsmo
2. sølv ...........Vinterstevnet , Skiptvet
3. bronse .......Januarstevne, Stange og Romedal
3. bronse ......Midtukestevne, Sarpsborg
3. bronse .......Novemberstevne, Tyristrand
3. bronse ......Romjulstreffen, Lismarken
Jonas Ingebo
3. ungdoms ...SM 15m, Oslo Østre

Klasse EJ
Ingvald Orthe 
1. Nammo .....SM 15m, Oslo Østre
Inga Kvam
1. sølv ...........15m, Frogn og Drøbak
Stian Stafsberg Klyve
1. sølv ...........Høststevne, Fet
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Feltstevner 
Feltsesongen ga kun 14 medaljer, 

hvorav 5 i mesterskap. Fjorårssesongen ga 
hhv. 31 og 18 stk. Medaljene fordelte seg på 
10 skyttere. 

Simen Havik Samdal ble beste medalje-
plukker med fire medaljer.

Klasse 3-5
Helge Norberg
17. medalje ...Viken II felt, Trøgstad
3. sølv ...........SM grovfelt, Ski
Sverre Brovoll
1. gylt ............SM grovfelt, Ski
Eirik Kristiansen
3. bronse ......HV-cup felt, Søndre Modum

Klasse V55
Arne Ånneland
1. sølv ...........SM grovfelt, Ski

Klasse R
Torjus Lindeland
1. Nammo .....SM finfelt, Østre Bærum

Viktor Elof Nilsson
2. ungdoms ...SM finfelt, Østre Bærum
Simen Havik Samdal
1. gylt ............HV-cup felt, Søndre Modum
3. bronse ......Blakerfelten, Blaker
3. bronse ......Raumnesfelten, Raumnes
3. bronse ......Trøgstadfelten, Trøgstad

Klasse ER
Philip Amadeus Fiske Vassal
3. ungdoms ...SM finfelt, Østre Bærum

Klasse J
Hans Robert Gaarder
1. Nammo .....SM finfelt, Østre Bærum
Jonas Ingebo
3. ungdoms ...SM finfelt, Østre Bærum

Banestevner 
Banesesongen ga 43 medaljer, en halv-

ering fra i fjor. Ni medaljer var fra mester-
skap. Medaljene ble fordelt på 16 skyttere.

Simen Havik Samdal tok flest med-
aljer med 8. Amalie Mortensen Torbal kom 
nærmest med 6.

Klasse 3-5
Sigve Iversen 
2. sølv ...........SM bane, Nordstrand
Tore Johansen 
3. sølv ...........SM bane, Nordstrand
Bjarne Muri 
1. gylt ............Bustenskjoldstevnet, Etnedal 
1. gylt ............Hytteholstemnet, Sunnylven 
1. gylt ............Lerumcup, Aurland 
3. bronse ......Hallingskarvetst., Hallingskarvet
Sondre Ravnanger 
1. gylt ............Høststevnet på Lygna, Tingelstad 
1. gylt ............Høsttreffen, Gjøvik og Brusveen Simen Havik Samdal ble beste medaljeplukker 

både på banen og i felten.
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Endre Hagelund 
1. gylt ............Auguststevnet, Aas
Lars Bugge 
1. gylt ............Skistevnet, Ski

Klasse 4
Stian Stafsberg Klyve 
1. klasse ........SM bane, Nordstrand

Klasse V55
Arne Grøtting 
1. sølv ...........Eidsbergstevnet, Eidsberg 
1. sølv ...........Kongestevnet, Søndre Land 
1. sølv ...........Kr. M. Gylstads Minnest., Trøgstad 
1. sølv ...........Midtukestevne, Urskog 
1. sølv ...........Trippelstevne, Nora
Stein Heggen 
1. sølv ...........Jotunheimtreff, Lesja 
1. sølv ...........Lerumcup, Leikanger 
1. sølv ...........Sommerstevnet, Skiptvet
Christer Malm 
1. sølv ...........Ryggestevnet 2020, Rygge

Klasse R
Simen Havik Samdal 
1. Nammo .....SM bane, Nordstrand 
1. gylt ............Raufosstevnet, Vestre Toten 
1. gylt ............Åpent stevne, Brumunddal og Nes 
2. sølv ...........Midtsommerstevnet, Nannestad 

2. sølv ...........Ryggestevnet, Rygge 
2. sølv ...........Høststevnet, Aas 
3. bronse ......Rådestevnet, Råde 
3. bronse ......Åpent stevne, Lismarken
Torjus Lindeland 
2. ungdoms ...SM bane, Nordstrand 
1. gylt ............Ryggestevnet, Rygge 
1. gylt ............Sommerstevne Ungdom, Asker 
2. sølv ...........Åpent stevne, Brumunddal og Nes

Klasse ER
Amalie Mortensen Torbal 
1. Nammo .....SM bane, Nordstrand 
1. gylt ............Midtsommerstevnet, Eidsvoll Verk 
1. gylt .............Midtukestevne, Urskog 
1. gylt ............Rådestevnet, Råde 
2. sølv ...........Ryggestevnet, Rygge 
3. bronse ......Sarpsborgstevnet, Sarpsborg

Klasse J
Simen Sanne 
1. Nammo… ..SM bane, Nordstrand
Hans Robert Gaarder 
3. ungdoms ...SM bane, Nordstrand 
3. bronse ......Raufosstevnet, Vestre Toten 
3. bronse ......Åpent stevne, Lismarken

Klasse EJ
Ingvald Orthe 
1. Nammo .....SM bane, Nordstrand

Bjarne Muri imponerte med 3x349p og tre seiere 
på banen i kl. 3-5. Arne Grøtting tok fem seire i V55.
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Klassesetting 2021 - bane og felt
I tabellene nedenfor har vi listet opp 

klassesettingsresultatene for alle som har 
gjennomført minst ett tellende program i år. 
Det er registrert klassesettende program på 
44 skyttere. Tilsvarende tall i fjor var 57.

Klassesettingen var gjeldende allerede 
fra 1. november. For kl. 1-5 er det egen 
klassesetting for innendørsstevner. Utenom 
kl. 1-5 er det alder og eventuell frivillig 
klassesetting som gjelder.

Antall tellende stevner er selvsagt langt 
lavere enn vanlig. Vi ser at Stian Stafsberg 
Klyve skjøt seg opp i kl. 5, mens Henrik 

Oppen, Morten Musiol og Eirik Kristiansen 
tar turen ned i kl. 4. Med Lars Bugge i av-
gang, så har vi ti kl. 5 skyttere neste år. Det 
er det laveste antallet på lenge.

Bjarne Muri “vant” klassesettingen, 
med 249p som tredje beste resultat. Hans 
Robert Gaarder (J) skjøt flest stevner med 
40. 

Det fremgår ikke av tabellen, men 
Amalie Mortensen Torbal skjøt 250p 13 
ganger på sine 25 stevner. For ti av stevnene 
ble det også 350p.

Klassesetting kl. 3-5
Navn  .......................... 2020 ....2021..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt
Bjarne Muri ............................5 .............5 ............. 17 ............250 ......... 249 .......... 249 ......... 245
Helge Norberg .......................5 .............5 ............. 24 ............247 ......... 247 .......... 246 ......... 242
Sondre Ravnanger ................5 .............5 ............. 27 ............247 ......... 247 .......... 246 ......... 241
Endre Hagelund ....................5 .............5 ............. 6 ..............246 ......... 246 .......... 246 ......... 245
Sigve Chrisander Iversen ......5 .............5 ............. 14 ............248 ......... 248 .......... 245 ......... 243
Marianne Berger....................5 .............5 ............. 16 ............247 ......... 247 .......... 245 ......... 242
Sverre Brovoll ........................5 .............5 ............. 31 ............247 ......... 245 .......... 245 ......... 240
Nils Kåre Midtflå ....................5 .............5 ............. 5 ..............245 ......... 245 .......... 243 ......... 243
Stian Stafsberg Klyve ............4 .............5 ............. 18 ............245 ......... 242 .......... 241 ......... 238
Tore Johansen .......................5 .............5 ............. 30 ............244 ......... 242 .......... 241 ......... 238

Henrik Oppen ........................5 .............4 ............. 10 ............242 ......... 241 .......... 238 ......... 237
Morten Musiol ........................5 .............4 ............. 6 ..............240 ......... 239 .......... 238 ......... 236
Eirik Kristiansen .....................5 .............4 ............. 13 ............239 ......... 238 .......... 237 ......... 231
Jenny Aardalen ......................4 .............4 ............. 12 ............238 ......... 237 .......... 237 ......... 232
Joakim Mortensen .................4 .............4 ............. 2 ..............237 ......... 236 .......................... 237
Inga Kvam .............................4 .............4 ............. 2 ..............237 ......... 233 .......................... 235
Per Arve Strømstad ...............5 .............4 ............. 1 ..............237 .......................................... 237

Annie Samuelsen ..................4 .............3 ............. 1 ..............222 .......................................... 222

Klassesetting kl. 1, kl. 2
Navn  .......................... 2020 ....2021..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt
Tobias Mortensen Torbal ........3 .............2 ............. 1 ..............201 .......................................... 201
Geir Andresen .......................2 .............2 ............. 9 ..............243 ......... 240 .......... 239 ..........236
John Anders Ingebo ...............1 .............1 ............. 1 ..............230 .......................................... 230 
Rolf Tamber ...........................JEG ........JEG ........ 3 ..............237 ......... 234 .......... 229 ..........233
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Klassesetting veteran
Navn  .......................... 2020 ....2021..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt
Stein Heggen .........................V55 ........V55 ......... 29 ............249 ......... 249 .......... 249 ......... 246
Arne Grøtting .........................V55 ........V55 ......... 34 ............249 ......... 248 .......... 248 ......... 245
Christer Malm ........................V55 ........V55 ......... 11 ............247 ......... 246 .......... 245 ......... 243
Hans O Kveli .........................V55 ........V55 ......... 14 ............246 ......... 246 .......... 245 ......... 242
Arne Ånneland .......................V55 ........V55 ......... 14 ............243 ......... 242 .......... 241 ......... 234
Anne Sofie Grimstad .............V55 ........V55 ......... 4 ..............241 ......... 233 .......... 231 ......... 211

Øivind Mørk ...........................V73 ........V73 ......... 17 ............250 ......... 250 .......... 249 ......... 244 
Nils Hovde .............................V73 ........V73 ......... 7 ..............249 ......... 247 .......... 247 ......... 245

Klassesetting ungdom
Navn  .......................... 2020 ....2021..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt 
Simen Havik Samdal .............R ............ER .......... 16 ............248 ......... 248 .......... 247 ......... 244 
Torjus Lindeland .....................R ............ER .......... 18 ............246 ......... 244 .......... 244 ......... 238 
Viktor Elof Nilsson .................R ............ER .......... 10 ............242 ......... 240 .......... 240 ......... 235
Amalie Mortensen Torbal .......ER ..........ER .......... 25 ............250 ......... 250 .......... 250 ......... 245 
Julia Horsfjord Lassen ...........ER ..........ER .......... 22 ............246 ......... 245 .......... 245 ......... 239 
 
Thea Olivia Grøvnes ..............ER ..........J .............. 4 ..............246 ......... 245 .......... 238 ......... 242 
Philip Amadeus Fiske Vassal ER ..........J .............. 3 ..............236 ......... 236 .......... 229 ......... 234
Jonas Ingebo .........................J .............J .............. 8 ..............244 ......... 243 .......... 242 ......... 238 
Simen Sanne .........................J .............J .............. 33 ............248 ......... 245 .......... 241 ......... 236

Hans Robert Gaarder ............J .............EJ ........... 40 ............249 ......... 247 .......... 247 ......... 243
Ingvald Orthe .........................EJ ..........EJ ........... 8 ..............236 ......... 235 .......... 234 ......... 232

Resultater aspranter
Navn  .......................... 2019 ....2020..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt
Sofus Mestad Hansen ...........NU ......................... 3 ..............238 ......... 232 .......... 225 ......... 232
Wilhelm Ingebo ......................NU ......................... 2 ..............230 ......... 151 .......................... 191

Hans Robert Gaarder var ivrigste stevne deltager.Bjarne Muri hadde best klassesettingsresultater.
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Klassesetting 2021 - 15m
Det er en egen klassesetting for 15m, 

gjeldende for klassene 1-5 og de i kl. J eller 
EJ, som ønsker frivillig opprykk til kl. 1-5.

Det er stevnene som er skutt i perioden 
1.november 2019 - 1. november 2020 som er 
tellende. Dermed har noen klassesettingsre-
sultater, selv om det ikke skjøt i 2020.

Klassesettingen var gjeldende fra 1. 
november 2020. 

25-skuddene teller uavhengig om det er 
skutt ett 35-skudds program eller det opprin-
nelige 25-skudds programmet. 

Navn  .......................... 2020 ....2021..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt
Bjarne Muri ............................5 .............5 ............. 20 ............249 ......... 248 .......... 246 ......... 244
Sondre Ravnanger ................5 .............5 ............. 19 ............248 ......... 247 .......... 246 ......... 244
Jenny Aardalen ......................5 .............5 ............. 5 ..............247 ......... 247 .......... 246 ......... 246
Helge Norberg .......................5 .............5 ............. 19 ............247 ......... 247 .......... 246 ......... 244
Endre Hagelund ....................5 .............5 ............. 7 ..............246 ......... 246 .......... 245 ......... 245
Nils Kåre Midtflå ....................5 .............5 ............. 8 ..............246 ......... 246 .......... 245 ......... 244
Sigve Chrisander Iversen ......5 .............5 ............. 15 ............246 ......... 245 .......... 244 ......... 242 
Sverre Brovoll ........................5 .............5 ............. 12 ............243 ......... 243 .......... 242 ......... 240

Marianne Berger....................4 .............4 ............. 3 ..............241 ......... 239 .......................... 240
Fredrick Bjerke ......................4 .............4 ............. 2 ..............239 ......... 239 .......................... 239
Stian Stafsberg Klyve ............4 .............4 ............. 6 ..............244 ......... 238 .......... 237 ......... 238
Inga Kvam .............................3 .............4 ............. 15 ............238 ......... 238 .......... 237 ......... 234
Henrik Oppen ........................4 .............4 ............. 6 ..............239 ......... 236 .......... 234 ......... 235
Eirik Kristiansen .....................4 .............4 ............. 4 ..............235 ......... 235 .......... 233 ......... 234
Tore Johansen .......................4 .............4 ............. 3 ..............241 ......... 234 .......... 233 ......... 236

Annie Samuelsen ..................4 .............3 ............. 3 ..............242 ......... 231 .......... 229 ......... 234
Eirik Ahdell .............................4 .............3 ............. 2 ..............235 ......... 229 .......................... 232
Per Arve Strømstad ...............4 .............3 ............. 3 ..............241 ......... 240 .......... 193 ......... 225
Tobias Mortensen Torbal ........2 .............3 ............. 5 ..............245 ......... 245 .......... 245 ......... 243

Vegard Ånneland ...................3 .............2 ............. 3 ..............230 ......... 227 .......... 222 ......... 226 
Geir Andresen .......................2 .............2 ............. 15 ............244 ......... 243 .......... 243 ......... 239

Bjørnar Sæther ......................2 .............1 ............. 1 ..............211........................................... 211 
John Anders Ingebo ...............1 .............1 ............. 3 ..............242 ......... 238 .......... 236 ......... 239
Rolf Tamber ...........................1 .............1 ............. 1 ..............210 .......................................... 210

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.



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 5. desember 2020

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Til alle våre lesere ønskes

God Jul 
og 

Godt Nytt år

fra Østre Postens redaksjon


