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75.	årgang
Med denne årgangen når vi en milepæl,  

nemlig årgang nr. 75. Da går tankene til Per 
Jorsett som var med på å starte avisen og 
var selv redaktør i hele 60 år. Vi kan trygt si 
at avisen ikke hadde eksistert uten han.

Dessverre vil årgangen bli ganske 
tynn. Pandemien førte til at 15m-sesongen 
ble avlyst fra november i fjor. Det har 
ikke vært noe feltskyting. Oslo kommune 
stengte også alle innendørsanlegg, slik at 
det heller ikke har vært mulig å trene inne. 
Kun ungdommen har hatt noen unntak og 
ungdomsavdelingen har gjort en stor jobb 
med å holde aktiviteten i gang.

I skrivende stund lysner det. Ban-
esesongen i gang med interne skytinger 
og de første åpne stevnene er arrangert. 
Landsskytterstevnet er avlyst, men det ser 
ut som om vi får en banesesong fra midten 
av juni, med flere åpne stevner, Viken II 
mesterskap, samlagsstevne og to runder i 
Frendecup. 

Begrenset aktivitet gir lite å skrive om. 
Derfor er denne utgaven er en sammen-
slåing av nr. 1 og nr. 2. Så ser vi an hca som 
gjøres med nr. 3 og nr. 4. 

Denne utgaven er preget av ek-
straordinær generalsamling og ombudsmøte 
på grunn av Osloprosjektet. Et spennende 
prosjekt, som sees på både med skepsis og 
positivitet. 

Det blir spennende å se hva denne 
lange perioden med null eller begrenset 
aktivitet har å si for skyttersporten. Vårt 
fremste PR-arrangement, Landsskytterstev-
net er nå avlyst to påfølgende år. I sum har 
dette uten tvil tæret på motivasjonen og vi 
kan regne med endel frafall. 

Det må sies at oppslutningen var glede-
lig stor når vi startet opp, selv om den var et 
stykke unna deltagelsene for noen år siden. 

Da er det bare å ønske God sommer og 
vi satser på fine Østre-resultater i ban-
esesongen vi får.
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Styreleder
har	ordet

Hei dere,

Endelig er vi tilbake på Østre. Etter 
nesten et halvt år med nedstenginger, kan 
vi endelig begynne å bevege oss i retning 
av normal aktivitet. Ungdommene er stort 
sett tilbake i normal gjenge, og med visse 
forutsetninger kan også seniorene drive 
skyting på Østre. 

Vi har allerede skutt enkelte internskyt-
inger, og oppslutningen har vært god, tross 
situasjonen. Folk har vært flinke til å ta 
regler og føringer til etterretning, og stort 
sett har vi kunne skutt som vanlig. Vi har 
jo et stort anlegg utendørs, med forholdsvis 
god plass. 

Men fortsatt er det viktig å følge ret-
ningslinjene om antall, avstand og renhold, 
selv om stadig flere blir vaksinert. Det er 
viktig å holde ut litt til, og ikke slippe opp 
nå som vi nærmer oss mållinjen. Forhåpent-
ligvis kan ting bli som før fra høsten av, det 
er i allefall det vi krysser fingre og håper på.

Det har jo skjedd litt under nedsteng-
ningen, og vi har endelig kommet et skritt 
nærmere med Osloprosjektet. Det har vært 
jobbet iherdig av flere i samlaget, også fra 
Østre, og generalforsamlingene i lagene 
godkjente å ansette en daglig leder og 
markedssjef til Osloprosjektet.

Jeg skjønner enkelte er skeptiske og 
ikke helt vet hvordan det blir, men jeg 
tenker vi må jobbe tett i mellom samlaget 
og lagene i tiden fremover, for å trygge 
medlemmene på at vi har gjort det riktige 
valget. Jeg tror rett og slett ikke vi har råd til 
å la være å gjøre dette, selv om det medfører 
litt ekstraarbeid på alle og enhver. 

Uten dette frykter jeg for skytesportens 
fremtid, både i Østre og Oslo, at vi sakte 
med sikkert nærmer oss et «point of no 
return». Jeg er sikker på at vi sammen vil få 
snudd skuta, og at skytesporten fortsatt vil 
ha en sentral plass blant osloborgere. 

Kanskje vi kan få oppleve storhetstida 
igjen, hvem vet? Nå er det i allefall riktig tid 
for satsing, nå ligger aktiviteten litt nede i 
all organisert idrett, det gjelder bare å være 
litt på fra høsten av.

Apropos høst, kan det være greit å ha i 
bakhodet at det muligens kommer en ekstra 
generalforsamling tidlig i høst. Styret har 
mye å holde fingrene i, og endel avgjørelser 
må tas av lagets øverste myndighet. Ikke alt 
kan vente til den ordinære generalforsam-
lingen. 

Det blir kanskje en før. Da regner vi 
med den blir fysisk på Østre, og at deltake-
lsen blir noe høyere enn under Osloprosjek-
tet. Følg med på hjemmesiden og epost for 
mer informasjon.
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Til slutt vil jeg takke dere. Takke for at 
dere har holdt motet og gnisten oppe gjen-
nom nedstengingen. 

Stilt opp for ungdommene, stilt opp for 
hverandre, og pushet hverandre til ikke å gi 
opp. Takke dere for at dere har tatt situas-
jonen på alvor, og gjort det som kreves av 
oss i tiden som har vært. Holdt avstand, vært 
borte fra banen, unngått å bli syk og å smitte 
andre, det er det aller viktigste. 

At vi har kommet oss gjennom dette så 
godt som vi har gjort. Vi har kanskje hatt 
noen som har hatt covid-19, men i såfall 

kommet seg helskinnet gjennom. 
Nå kan vi se frem mot en deilig som-

mer, slappe av og kose oss, drive litt skyting 
og forberede oss til høsten. Da er vi kanskje 
alle vaksinerte, og har slått coronaen såpass 
ned at vi kan leve normalt igjen. DET gleder 
jeg meg til!

Ha en riktig god sommer, ta vare på 
hverandre og helse, og sørg for at vi ses 
igjen på Østre.

 Mvh    I

Slik har styreleder og samlagsleder Eirik Ahdell vært å se under gjennomføring av generalforsamlinger, 
ombudsmøter og skytterting.
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Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen med Joakim 
Mortensen i spissen, har gjort sitt beste for å 
holde aktiviteten i gang i forhold til hva som 
til enhver tid var tillatt.

Etter stillstand i hele november i fjor 
ble det startet hjemmetrening for de øvede 
skytterne. 

I februar kunne de yngste begynne å 
trene inne. Siden kom det stadig nye regler 
og ungdomsavdelingen sjonglerte feltskyt-
ing, innendørsskyting, skyting på 200m og 
100m. Alt ettersom hva som var tillatt for 
ulike aldersgrupper.

Ungdomsleder Joakim Mortensen overvåker hjemmetrening.

Feltskyting i februar.
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Her er Simen Havik Samdal avbildet fra skjerm under hjemmetreniing.

Frøya Pihl Strømstad, en av våre NU-skyttere 
som deltatt på skyting.

Helmer Gardssønn Mossige, en annen av våre 
NU-skyttere som deltatt på skyting.
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Fra 15m trening i vinter. Fra 15m trening i vinter.

Norma har avtale med Oslo Østre 
for kjøp av ammunisjon og ladekom-
ponenter. Inkludert i avtalen er også 
løp, våpendeler og annen skyter-
ekvisita
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Skytterkontoret hadde satt i gang flere 
tiltak for å stimulere aktiviteten. Nammo-
cup felt var ett av tiltakene, en landsdekk-
ende konkurranse i feltskyting. Det skytes 
på hjemmebane og resultatene sendes inn 
for en felles resultatliste.

Ungdomsavdeling med Joakim 
Mortensen i spissen arrangerte finfelt og 
kunne 20. mai rapportere om følgende:

«Nammocup er ferdig skutt på Østre og 
resultater er sendt inn. Vi fikk besøk av våre 
to eldste skyttere (V73) i dag, gøy at de kom 
og gjennomførte Nammocup. Bra deltagelse 
og mange flotte resultater av alle. Det er 
kjempe gøy og ha dere på banen igjen.»

Skytingen ble fordelt over flere dager 
slik at gruppene var innenfor smittevern-
sreglene. Det var meget gode resultater, så 
gode at vi sier bemerkelsesverdig, gitt den 
lange konkurransepausen og perioden med 
begrensete treningsmuligheter. 

Det er moro å se stor spredning i klass-
ene og at flere nybegynnere fikk prøvd seg.

NU Oscar Poulsson Krogh ........... 24/11 
 Helmer Gardssønn Mossige ... 27/8 
 Frøya Pihl Strømstad ............. 25/6 
 Kaja Poulsson Krogh .............. 26/12
R Julie Tamber ........................... 30/16
ER Torjus Lindeland ..................... 30/23 
 Viktor Elof Nilsson .................. 30/19 
 Simen Havik Samdal .............. 29/24 
 Amalie Mortensen Torbal ........ 28/20 
 Sofus Mestad Hansen ............ 12/1
J Simen Sanne .......................... 27/10  
 Philip A. Fiske Vassal ............. 25/8
V73 Nils Hovde .............................. 30/20 
 Øivind Mørk ............................ 27/15
NV Ida-Sofie Jorsett-Ranheim ...... 27/21

Nammo-cup	felt

En gjeng med ungdommer er i gang med Nammo-
cupen.

For Nammo-cupen ble det produsert en egen 
feltveske, som ble benyttet som uttrekkspremie 
blant deltagerne. Tre av våre ble trukket ut og de 
heldige var Amalie Mortensen Torbal, Victor Elof 
Nilsson og Nils Hovde.
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Runden ble avviklet som hjemme-
baneskyting. Nærmere forklart så skjøt 
begge lagene hjemme og satt opp visning 
så det andre laget kunne følge med på 
utviklingen.

Lagene skal bestå av fem skyttere hvor 
de fire beste teller. Før matchen var det klart 
at Aas hadde skutt 1364p. Vårt lag skjøt 
jevnt godt og endte på 1370p

Oslo	Østre	1370p	–	Aas	1364p
Viktor Elof Nilsson (ER) ...................... 247-345 
Hans Robert Gaarder (J) .................... 244-343 
Simen Havik Samdal (ER) .................. 247-342 
Amalie Mortensen Torbal (ER) ........... 241-340 
Simen Sanne (J) ................................. 236-332

Østlandscup	-	ungdom,	1.	runde

Laget i 1. runde, f.v Hans Robert Gaarder, Viktor Elof Nilsson, Simen Sanne, Simen Havik Samdal og 
Amalie Mortensen Torbal.

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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Orientering	fra	jegergruppa
Av Rolf Tamber

Vi takker av Kjell Karlsen og Odd 
Westgaard som har stått for jegerskytinga i 
en mannsalder – både som standplassledere, 
dugnader og andre frivillige bidrag! 

Jegergruppa håper at vi får se dere 
på Østre innimellom i tiden fremover. Nå 
består jegergruppa av Ingar Bergersen, Per 
Olsen, Geir Olsen og Rolf Tamber i tillegg 
til noen frivillige som stiller innimellom. 

Og veldig god hjelp av Tone Ytterhaug 
som har bemannet luka med påmelding/
betaling/attestering av skyteprøver samt 
Tore Johansen som har organisert forhånd-
spåmelding og lag! 

Gjennomføringen av jegerskyting har 
gått helt knirkefritt med god innsats av alle 
under omstendighetene, og vi har fått mange 
nye jegermedlemmer i laget – alle disse 
ønskes velkommen som medlemmer!

Jeg har fått æren med å overta som 
leder i jegergruppa og vil kort introdusere 
meg her. Rolf Tamber heter jeg, og bor 
knappe 290 meter i luftlinje til Oslo Østre. 
Jeg er 47 år og har drevet med jaktskyting 
og konkurranseskyting i mange år i inn og 
utland – både med håndvåpen, hagle og rifle, 
som medfører også ytterligere interesse i 
våpenteknikk, hjemmelading og instruksjon 
i skyting, jakt og blodsporkurs. 

Jeg er en allsidig jeger og har også 
drevet en god del med hundejakt på storvilt. 
I de siste årene har jeg også drevet med 
DFS-skyting med banevåpen, samt i kikkert-
klassen med jaktvåpen – noen jeg oppfor-
drer alle jegermedlemmer til å bli med på 
fremover. Ved spørsmål kan jeg kontaktes 
på rolf@peoples.no eller telefon 92668991 
for en hyggelig prat!

 Vi har hatt en litt unormal start på 
jegerskytingen ifm Covid-19, men vi har 
fått gjennomført mange storviltprøver 
allerede tidlig på året. Som flere vet er det 
ikke obligatorisk med treningsskudd i år 
(kravet har vært 15+15 treningsskudd over 
to forskjellige dager), men kravet i år er kun 
oppskyting med 5 skudd med jaktammunis-
jon på reinsfigur. 

Mange besøkende skyttere som har 
gått rett på storviltprøven har oppdaget at 
det hadde vært lurt å trene litt mer – noe 
vi oppfordrer alle både medlemmer og 
ikke-medlemmer til å gjøre. Gode skytefer-
digheter er fortsatt ferskvare for de fleste, 
inkludert undertegnede!

 For lagets medlemmer som skal ta stor-
viltprøven oppfordrer vi å booke tid tidlig 
(se våre hjemmesider for mer informasjon 
om påmelding). Vi regner med at vårt tilbud 
om storviltprøven vil være svært populært 
til høsten – som tidligere år. 

Jaktstart kommer like brått på oss alle 
og de mest ivrige er allerede godt i gang 
med forberedelser til bukkejaktstart 10. 
august, og da er det lurt å både ha avlagt 
storviltprøve og gjennomført skytetrening.

Vi i jegergruppa håper vi får se deg på 
banen utover!

Med hilsen fra Jegergruppa

Takk	til	Kjell	og	Odd!
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2021 sesongen ble startet opp 11.mai. Skytingen gjennomføres og justerer i hen-
hold til gjeldende smittevernsregler. For nærmere informasjon, følg med på hjem-
mesidene: osloostre.no.

Vi skyter følgende tirsdager:

Mai:              Tirsdag 11., 18. og 25.
Juni:             Tirsdag 1.,8, 15., 22. og 29.
Juli:              Ingen skyting.
August:        Tirsdag 3., 10., 17., 25. og 31.
September:      Tirsdag 7., 14., 21. og 28.
Vi satser på å avholde et klubbmesterskap for Oslo Østre og Groruddalen iløpet av 
høsten, mer info kommer på hjemmesidene våre.

Det blir ingen økning i avgiften for jegerskytingene i år, og vi kjører foreløpig med 
de samme gunstige ammoprisene som i fjor.

Satsene er:    Trening medlemmer  kr. 50.- 
   Trening ikke-medlemmer  kr. 100.- 
  Godkjent jaktprøve medlemmer  kr. 100.- 
                    Godkjent jaktprøve ikke-medlemmer  kr. 200.-

Årsmedlemskap Oslo Østre: 400 kr.

Vi ønsker alle – nye og gamle medlemmer – til en ny og hyggelig sesong!

Ved eventuelle spørsmål – kontakt Rolf Tamber på telefon/sms 926 68 991 eller 
epost rolf@peoples.no



Østre Posten 1/2-2112

Samlagets	ombudsmøte	for	2020	10.	feb
Ombudsmøtet skulle vært arrangert i 

november i fjor, men ble utsatt og gjen-
nomført 10. februar. Møtet ble arrangert på 
Teams. Samlagsleder Eirik Ahdell holdt en 
stø hand på møteledelsen og det ble et godt 
gjennomført møte. Replikkene ble muligens 
noe færre enn med et fysisk felles møte, 
men diskusjonene gikk greit.

Årsberetningen og regnskapet var 
tydelig preget av den reduserte aktiviteten 
vi har vært i gjennom. Utenom de faste pos-
tene la samlagsstyret frem to premiesaker 
som begge ble vedtatt. Det gjaldt hvordan 
Skymoens minne premie og A. Frisch fat 
skal premieres.

Prosjektleder Morten Undseth for 
Osloprosjetet var innom for å informere og 
denne saken skapte mest debatt. 

Det er utfordrende å lage en termin-
liste og samlagsstyret la i hvertfall frem et 
forslag, som siden ble endret. 

Det ble avklart at Viken II felt og 
Hovedstadsstevnet ikke arrangeres i år.

Valgene resulterte i at Eirik fortsetter 
som samlagsleder. Ellers er Arne Ånneland 
og Sverre Brovoll (leder feltutvalget) med 
i styret, mens Bjarne Muri er vara. Morten 
Musiol er medlem av ungdomsutvalget. 
Tore Johansen er revisor og medlem i valg-
komiteen.

Allmøte	Osloprosjektet	24.	mars
Oslo-prosjektet har pågått gjennom 

hele 2020, hvor representanter fra alle skyt-
terlagene i Oslo skyttersamlag har kartlagt 
hvilke utfordringer vi har i dag som hindrer 
aktivitet og rekruttering. 

I denne prosessen er det foreslåtte ulike 
tiltak, hvor man blant annet foreslår å pro-
fesjonalisere skytingen organisatorisk. Grovt 
sett er det foreslått å ansette en daglig leder 
og egne trenere som skal lede rekruttering-
sarbeidet i Oslo, spesielt for barn og unge.

Det er foreslått at skyteskoler skal vare 
i 12 måneder, for å sikre kontinuitet og 

hindre frafall (spesielt mellom sesongene). 
Her vil lønnede trenere ha ansvaret for 
skyteskolene, hvor daglig leder har en stor 
rolle i utforming av skyteopplegget.

24. mars inviterte prosjektet til allmøte 
for medlemmene i Oslolagene for å in-
formere om ovennevnte.

Videre prosess var at lagene ville bli 
forelagt en sak om profesjonell organisas-
jonsstruktur i Oslo skyttersamlag. Saken 
måtte bli vedtatt på alle lags årsmøter og 
deretter ombudsmøtet

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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Ekstraordinær	generalforsamling	11.	mai
Sak om profesjonell organisasjons-

struktur i Oslo skyttersamlag, herunder 
ansettelser ble fremmet på en ekstraordinær 
generalforsamling 11. mai.

Møtet ble holdt på Teams, med en 
liten gruppe på Østre for administrasjon av 
møtet. 14 medlemmer stilte opp og 13 var 
til stede under avstemningen. Betenkelig lav 
oppslutning for en så viktig sak, men det var 
forhåpentligvis gode grunner som lå bak.

Det kom noen spørsmål om koplinger 
mot eksisterende ungdomsvirksomhet, 
økonomi, krav til ressurser fra laget og 
overgang fra skyteskole til laget. I sum ble 
flere utfordringer luftet og svaret var at dette 
må løses etterhvert. Mange av spørsmålene 
ble stilt med et skeptisk utgangspunkt, men 
ingen sa at de var i mot. 

Dermed kom avstemningen som en 
overraskelse, seks stemte for, fire i mot og 
tre var blanke. 

Resultatet ble dermed at et knapt flertall 
på en dårlig besøkt generalforsamling støttet 
forslaget.

Fra Nordstrand hørte vi om endel av de 
samme utfordringene/problemstillingene, 
men det sies også at dette er noe de ikke har 
råd til å la være.

Vi er sikre på at prosjektet får med seg 
problemstillingene som er reist. Så skal vi 
ikke glemme at et flertall sa ja. Vi satser på 
at laget støtter opp om prosjektet og gjør sitt 
for å få det beste for et godt resultat for Øste 
og de andre lagene i Oslo.

Protokoll	-	Ekstraordinær	generalforsamling		
for	Oslo	Østre	skytterlag,	11.05.2021	

Åpning 
Styreleder Eirik Ahdell åpnet generalforsamlingen som ble holdt på Teams, med noen delt-
agere på Østre. 14 stemmeberettigede medlemmer hadde møtt frem, 13 deltok i avstemnin-
gen.

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 
Tone Ytterhaug og Arne Ånneland ble valgt til å undertegne protokollen.

Agenda 
1. Profesjonell organisasjonsstruktur i Oslo skyttersamlag, herunder ansettelser.
Styreleder Eirik Ahdell redegjorde for saken ved å lese opp saksgrunnlaget og la frem 
forslag til vedtak som beskrevet nedenfor. Etter noen spørsmål, utfyllende kommentarer og 
diskusjon ble forslaget tatt til avstemning.
Styrets forslag til vedtak
Oslo Østre skytterlag blir med i det skisserte prosjektet, gitt at samlagsstyrets forslag til 
vedtak blir vedtatt av kommende ekstraordinære ombudsmøte, og at de øvrige tre skytterlag 
vedtar det samme som oss. 
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Oslo Østre skytterlag stiller nødvendige ressurser til disposisjon for å gjennomføre prosjek-
tperioden, herunder personell, skytebane, våpen, ammunisjon osv. Utstyr som hørselvern, 
reimer og luer anskaffes av samlaget og betales gjennom prosjektet. 
Oslo Østre skytterlag må stille nødvendig personell og utstyr til disposisjon for at trenerne 
gjennom prosjektet skal få gjennomført sine oppgaver. Dette kan for eksempel være tilgang 
på PC, AV-utstyr, Wi-Fi o.l. Videre må skytterlaget eventuelt stille nødvendig personell til 
disposisjon for å låse ut/frakte våpen, ammunisjon og annet skyteteknisk utstyr til standplass. 
De lønnede trenerne har som hovedoppgave å bedrive skyteopplæring/-trening, hvor laget 
må fasilitere for at dette er mulig. 
Oslo Østre skytterlag stiller kr 250 000,- som betalingsgaranti til Oslo skyttersamlag for å 
sikre likviditet. Samlaget vil sende faktura til skytterlagene på de beløp det eventuelt blir 
behov for. Et eventuelt underskudd i prosjektet skal dekkes av disse midlene. 
Dette toårige prosjektet er en felles dugnad for skyting i Oslo. Således er det viktig at lagene 
også støtter og hjelper hverandre. Hvis et skytterlag trenger bistand, for eksempel i form av 
personell, er det viktig at de andre skytterlagene hjelper til så langt dette lar seg gjøre. 
Åpen avstemming ble valgt. Seks stemte for, fire stemte i mot, tre var blanke, forslaget ble 
vedtatt. 

Avslutning:  
Som ombud til det ekstraordinære ombudmøtet ble valgt Morten Musiol, Tore Johansen, 
Tone Ytterhaug, Henrik Oppen, Helge Norberg og Per Arve Strømstad. Hvis det blir ett 
medlem som stiller for alle, stiller Morten Musiol.
Styreleder Eirik Ahdell takket for oppmøtet og hevet møtet kl. 20:30. 

Tore Johansen Tone Ytterhaug Arne Ånneland 
Referent

Ekstraordinært	ombudsmøte	26.	mai
Etter at alle alle lags ekstraordinære 

årsmøter hadde godkjent forslaget om «Pro-
fesjonell organisasjonsstruktur i Oslo skyt-
tersamlag, herunder ansettelser», ble saken 
behandlet på et ekstraordinært ombudsmøte. 

Vi stilte med tre av seks ombud og våre 
var Morten Musiol, Tone Ytterhaug og Tore 
Johansen. Eirik Ahdell, Arne Ånneland, 
Sverre Brovoll og Bjarne Muri deltok for 
samlagstyret.

Ombudsmøtet samlet 23 stemmeberet-
tige deltagere. Etter 15 min med innlog-
gingsutfordringer kunne samlagsleder Eirik 
Ahdell åpne møtet.

Det var ingen kommentarer til bekjent-
gjørelse, innkalling og saksliste. Gunstein 
Lauvrak (Nordstrand) og Ida Collett Sælør 
(Skarpskytten) ble valgt til å signere pro-
tokollen.

Saken var godt kjent på forhånd gjen-
nom lagenes ekstraordinære årsmøter, men 
Eirik gikk gjennom saksfremlegget og la 
frem forslaget til vedtak. Forslaget ble 
vedtatt med 23 stemte for. Lagenes styre ble 
bedt om å komme med en representant til 
referansegruppene. Møtet ble hevet 20:35. 
Sannsynligvis det korteste ombudsmøtet i 
samlagets historie.
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Det ble gjort mye med baneanlegget i 
fjor, men det er alltid noe som bør utbedres, 
både av mindre og større art.

Av de større arbeidene ble det ordnet 
drenering av graven på 200m. De som har 
vært inne i grava har kunnet se at det er 
mye fukt og ved regnskyll samler det seg 
vanndammer. Dette ble ordnet i fjor høst, 
effektivt og meget godt organisert av Joakim 
Mortensen.

Vi kunne ikke holde vårdugnaden i år, 
men flere har vært med på å få banen klar 
for sesongen.

En gjeng fra ungdomsavdelingen fikk 
satt skivene på 100m. Rolf Tamber og Geir 
Olsen var med Megalink for service på 
skivene. De ordnet også med en elektriker 
for flere utbedringer/feilrettinger. Christer 
Malm og Arne Grøtting har holdt oppsyn og 
ordnet med 200m. 

I tillegg har mindre saker blitt ordnet. 

Banearbeid

En gjeng fra ungdomsavdelingen satte ut skivene på 100m.
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Det er blitt ordnet drenering bak grava på 200m.

Området foran 200m standplass er blitt planert og tilsådd.
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Megalinkutstyr er installert i bua på 200m. Bryter 
opp til høyre i bildet slår monitorene av/på.

Skivene på 200m åpnes og lukkes fra et panel, 
kun ved å trykke bryter opp eller ned.

Bruksanvisning for åpning av 100m skivene er 
hengt opp inne på 100m.

En trapp er laget inne på 100m for lettere å gå 
frem fra standplass.
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15m	-	åpne	stevner	-	høsten	2020
Her kommer en oppsummering av de 

åpne 15m stevnene som ble gjennomført i 
innendørssesongen, nærmere best i løpet av 
tre uker i fjor høst.
Uke 42 – oktober

15m-sesongen startet med stevnene til 
Nittedal, Såner og Ski. Vi hadde 15 delt-
agere i Nittedal og seks/syv i de to andre ste-
vnene. Amalie Mortensen Torbal vant kl. ER 
i Nittedal og ble nr. 2 i Såner. Geir Andresen 
vant kl. 2 i Nittedal. Simen Havik Samdal 
skjøt sine første stevene i kl. ER og ble nr. 4. 
i Nittedal. Christer Malm vant V55 i Såner 
og ble nr. 2 i Nittedal. Endre Hagelund sto 
for beste kl. 3-5 resultat med 4. plass i Såner.

Uke 43 – oktober
Denne uken hadde vi ti deltagere på 

stevnet til Frogn og Drøbak og åtte hos Aas. 
Deltagerne var kun seniorer og V55-skyttere. 
Christer Malm vant V55 i Aas og Geir 
Andresen ble nr. 2 i kl. 2. I Frogn og Drøbak 
ble Arne Grøtting nr. 2 i V55 med 348p, et 
resultat som normalt holder til seier.

Uke 44 – november
Vi hadde åtte deltagere på stevnet til 

Nannestad, det viste seg å bli sesongens 
siste, før smittevernstiltak stoppet all 
aktivitet.

Bjarne Muri vant kl. 3-5. Laginnsatsen 
ble god med Helge Norberg på 4. plass og 
Sigve Iversen på 5. plass. Arne Grøtting 
vant V55.

Amalie Mortensen Torbal rakk å få med seg to 
medaljer fra den meget korte innendørssesongen.

Christer Malm fikk også med seg to medaljer med 
seire i V55.

Bjarne Muri vant kl. 3-5 i Nannestad.
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Åpningsfatene	1.	avd		-	3.	juni
Med begrensinger i reglene for arrange-

ment ble det ikke en vanlig Baneåpning, 
men vi startet banesesongen med å skyte om 
Åpningsfatene 1. avd. 

Det var gledelig godt oppmøte. Tone 
Ytterhaug ordnet kaffe og vafler og lagde en 
fin ramme rundt skytingen. Folk koste seg i 
godværet og satte stor pris på å endelig få en 
skikkelig skytterprat. 

31 skyttere stilte, med god avstand 
mellom lagene og kun aktivitet utendørs ble 
dette gjennomført på en smittevernmessig 
sikker måte. 

Noen var tydelig mer rustne enn andre, 
men det var mye godt skyting.

Stein Heggens sto for beste resultat på 
200m med 149p i V55. Det ble tett i teten i 

kl. 5. Både Tore Johansen og Sigve Iversen 
skjøt 148p, Tore ble best med 8 innertiere. 

Vi fikk også ett toppresultat i kl. 4 med 
Henrik Oppens 147p. På 100m kom tre skyt-
tere på 149p. De var Simen Havik Samdal 
(ER), Helmer Gardssønn Mossige (NU) og 
Nils Hovde (V73).

De som ønsket det kunne skyte en full 
35-skudd. Sigve ble best på 35-skudden i kl. 
3-5 med 343p. Stein skjøt 345p i V55.

De beste resultatene på 100m kom med 
Simens 347p i kl. ER og Nils Hovdes 345p 
i V73.

Vinnerne av Åpningsfatene er best sam-
menlagt 1. avd og 2. avd. 2. avd skytes på 
Baneavslutningen. Fatene deles ut klassevis 
og man må delta på begge skytingene.

Tone Ytterhaug (t.v) rigget til med servering utendørs. Her får Inga Kvam en vaffel etter endt skyting.
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Kl. 5 1. Tore Johansen .................... 148 (8*) 
 2. Sigve Chrisander Iversen ... 148 (5*) 
 3. Sondre Ravnanger ............. 146 (6*) 
 4. Helge Norberg .................... 146 (5*) 
 5. Marianne Berger ................. 145 (6*) 
 6. Stian Stafsberg Klyve ......... 142 (4*) 
 7. Bjarne Hammersvik Muri .... 141 (4*)
Kl. 4 1. Henrik Oppen ..................... 147 (4*) 
 2. Jenny Aardalen ................... 136 (5*) 
 3. Inga Kvam .......................... 133 (2*)
Kl. 2 1. Geir Lam Andresen ............ 139 (2*)
Kl. 1 1. Rolf Tamber ........................ 142 (1*) 
 2. John Anders Ingebo ........... 136 (2*) 
 3. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim .. 136 (1*)
V55 1. Stein Heggen ...................... 149 (9*) 
 2. Christer Malm ..................... 145 (7*) 

 3. Arne Ånneland .................... 145 (5*) 
 4. Hans O Kveli ...................... 144 (4*) 
 5. Anne Sofie Grimstad .......... 140 (1*)
NU Frøya Pihl Strømstad ............. 142 (2*) 
 Helmer Gardssønn Mossige ... 149 (6*)
R 1. Julie Tamber ....................... 138 (3*)
ER 1. Simen Havik Samdal .......... 149 (8*) 
 2. Viktor Elof Nilsson .............. 145 (5*) 
 3. Torjus Lindeland ................. 145 (2*)
J 1. Jonas Ingebo ...................... 145 (7*) 
 2. Simen Sanne ...................... 143 (8*)
EJ 1. Hans Robert Gaarder ......... 136 (4*)
NV 1. Gard Pedersen ................... 142 (3*)
V73 1. Nils Hovde .......................... 149 (7*) 
 2. Øivind Mørk ........................ 148 (6*)

Tre av våre yngre seniorer, f.v Sigve Iversen, Ida-Sofie Jorsett-Ranheim og Stian Stafsberg Klyve. Dette 
var Idas første stevne på 200m.
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Dugleiksmerket/-kruset	-	10.juni
21 skyttere møtte opp til skyting om 

Dugleiksmerket, fordelt med 17 på 200m og 
4 som skjøt om Dugleiksmerket 100m. 

Kl. EJ og 3-5 skjøt også om aksje i 
Dugleikskruset. Den vant Bjarne Muri med 
245p og han tok sin andre aksje i kruset. 

Dugleikskruset/-merket	-	kl.	EJ	og	3-5	
1. Bjarne Hammersvik Muri (5) 245 
2. Sverre Brovoll (5) 243 
3. Jenny Aardalen (4) 243 
4. Sigve Chrisander Iversen (5) 240 
5. Tore Johansen (5) 238 
6. Stian Stafsberg Klyve (5) 237 
7. Hans Robert Gaarder (EJ) 234 
8. Inga Kvam (4) 225

Dugleiksmerket	-	andre	klasser
Kl. 2 1. Geir Lam Andresen ............ 232
Kl. 1 1. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim .. 235 
 2. John Anders Ingebo ........... 235
V55 1. Stein Heggen ...................... 244 
 2. Arne Ånneland .................... 237 
 3. Hans O Kveli ...................... 233
ER 1. Simen Havik Samdal .......... 212
J 1. Jonas Ingebo ...................... 233 
 2. Simen Sanne ...................... 212

Dugleiksmerket	100m
NU Helmer Gardssønn Mossige ... 230
ER 1. Viktor Elof Nilsson .............. 243 
 2. Torjus Lindeland ................. 239
J 1. Philip A. Fiske Vassal ......... 215

Bjarne Muri vant aksjen i Dugleikskruset. Dette var Bjarnes andre aksje og han er den eneste med mer 
enn en aksje.
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Damenes	pokal	-	17.	juni
Det var noe tynt oppmøte i skytingen 

om Damenes pokal. Programmet var som 
for Organisasjonsmedaljen. Tross tynt 
oppmøte, var det ikke noe å si på vinner-
resultatet. 

Helge Norberg viste fine takter og tok 
årets aksje. Dette var Helges tredje aksje og 
han tok pokalen til odel og eie. 

Pokalen var den 12te i rekken av 
Damenes pokal og det spørs om ikke denne 
ble den siste. Dameklubben som har gitt 
pokalene, er nedlagt og interessen for in-
terne pokalskytinger er lav. 
 
1. Helge Norberg ..........49-50-97-98 294 
2. Jenny Aardalen .........48-49-92-99 288 Helge Norberg tok Damenes pokal til odel og eie.

Onsdagsserie	for	samlaget	-	9/16/23.	juni
Med smittevernsregler som begrenset 

reise ut av samlaget, ble det satt i gang en 
Onsdagsserie for å gi et tilbud til samlaget.

Opplegget var enkelt med ingen 
påmeldingsavgift og premiering. Program-
met var en 35-skudd og det ble skutt over tre 
påfølgende onsdager.  

Oppmøtet var på noe over 30 skyttere. 

Etter den første onsdagen kunne vi også 
åpne opp for servering inne. Det var mange 
positive tilbakemeldinger. For mange var 
det vel så viktig å treffe andre enn å skyte 
godt. 

Resultatene var ikke det viktigste, så 
vi gjengir de ikke her, annet enn at Simen 
Havik Samdal (ER) satte pers med 348p. 

V73-skyttere i gang under Onsdagsserien, f.v Jan Erik Foss (Østre Bærums), Øivind Mørk og Nils 
Hovde. Beret Mørk følger med.
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Start	åpne	stevner	-	18-20.	juni
Sesongens første åpne stevner ble 

arrangert 18-20. juni. Trøgstad og Eidsberg 
sto for de etterlengtede stevnene, som kunne 

arrangeres etter nylige lettelser i smittevern-
stiltak. Nedenfor har vi bilder av noen av de 
fornøyde deltagerne.

Sverre Brovoll (t.v) og Arne Grøtting i Eidsberg.

Sondre Ravnanger i Trøgstad.

Stein Heggen i Trøgstad.

Fulgte spent med på anvisning i Trøgstad.

Geir Andresen i Trøgstad.



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 20. juni 2021

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Landsskytterstevnet	på	Elverum	ble	avlyst,	
men	vi	minnes	2010	og	ser	frem		

til	neste	anledning.


