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Et nytt skytterår er avsluttet. Et år 
som grovt sett kan deles i to. Ett halvår 
med nesten ingen aktivitet og det neste 
med nesten normal aktivitet. Vi fikk en 
banesesong, selv om Landsskytterstevnet 
ble avlyst. I høst har innendørsaktiviteten 
pågått som normalt. 

Vi fikk gjennomført vårt Østrestevne 
på 15m og det ble en fin stevnehelg med 
Norma Open og andre stevner. Interessen 
var gledelig stor med mange tilreisende. 

Sportslig sett var Viken II 15m høstens 
høydepunkt. De som lyktes best under 
Viken II bane i august gjentok prestasjonene 
på 15m. Amalie Mortensen Torbal ble mes-
ter i kl. J etter en drøy måned som junior. 
Sondre Ravnanger tok medalje i kl. 3-5, 
Simen Havik Samdal tok ungdomsmedalje 
i kl. ER og redaktøren selv ble beste skytter 
over 55 år i kl. 3-5.

Administrativt sett så skjedde det mer 
på generalforsamlingen enn normalt. Vi fikk 
et bytte av styreleder. Generalforsamlingen 
fikk valget mellom to kandidater og Morten 
Musiol ble valgt med 14 stemmer mot Eirik 
Ahdells 13. Dette kom overraskende på 
mange og vi kan si at byttet skjedde på en 
spesiell måte. Vi må takke Eirik for en flott 
innsats som styreleder over hele 14 år. Det 
er kun Gunnar Ingebretsen som har sittet 
lengre. 

Vår nye styreleder Morten utdyper 
takken godt i sine ord på neste side. Ellers 
kan vi legge merke til at kvinneandelen i 
styret er på 40%. Det er en gledelig rekord 
for Østre sin del. 

Generalforsamlingen vedtok også 
innkjøp av nye optiske skiver både på 15m 
og 100m. Med en ganske ny 200m får vi et 
godt oppgradert anlegg.

Fremover har vi en utfordring med å 
få opp aktiviteten og blir det spennende om 
det kommer strengere smittevernregler som 
igjen legger store begrensinger.

Til slutt ønskes en riktig God jul!!

Vi oppfordrer deg til å støtte Oslo Østre.
Den enkleste måten er å sende en SMS: 
“Grasrotandelen 979252668” til 60000.
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Styreleder
har ordet

Aller først vil jeg på vegne av hele 
Østre-familien få takke Eirik «i» Ahdell, 
for den flotte jobben han har gjort som 
styreleder i hele 14 år.

14 år som styreleder av Oslo Østre skyt-
terlag, sier mye. Ord blir fattige og vi kunne 
fylt hele Østre-posten ved å oppsummere alt 
Eirik har gjort. 

Etter at Eirik tok over stafettpinnen 
på generalforsamlingen i 2007, har han 
håndtert både store og små ting på en formi-
dabel måte. Alt fra naboklager til tomtesalg 
og dugnader, oppussing og rehabilitering, 
skytternes mestermøte, små interne sky-
tinger og fellesturer til store stevner. 

Eirik har også jobbet tett sammen med 
eiendomsutvalget når det gjelder Ridesen-
tertomta, eller Vedal-tomta som vi nå kaller 
den.

Under erterfesten i 2019 ble Eirik, til 
sin egen store overraskelse, utnevnt til æres-
medlem i laget. 

En høy og velfortjent anerkjennelse 
for den innsatsen han har lagt ned for Oslo 
Østre og Østre-familien. TUSEN TAKK for 
innsatsen, Eirik!

Når det er sagt, ønsker jeg å takke 
dere for tilliten når jeg ble valgt som ny 
styreleder.

Eirik har satt igjen et par veldig store 
sko, og det krever mye arbeid for å fylle de.

Jeg har vært med i styret en del år, men 
det var litt skummelt å sitte hjemme etter 
generalforsamlingen å tenke på det man 
har hoppet ut i. Og det var veldig rart å 
sitte på enden av bordet ved konstituerende 
styremøte. Men, i komfortsonen blir det fort 
kjedelig, og jeg har troen på at det nye styret 
vil fortsette å tjene laget på den samme gode 
måten som før.

Tidligere i høst fikk vi en etterlengtet 
nyhet, samfunnet skulle åpne opp igjen til 
det vi alle savnet, vi skulle få begynne å 
leve normalt igjen.

Med den nyheten ble det besluttet at vi 
måtte arrangere en erterfest, noe vi ikke fikk 
gjort i fjor på grunn av pandemien. Det var 
kjempefint å se at så mange tok turen.

Erterfesten i år ble litt annerledes enn 
tradisjonen tilsier, men jeg håper alle koste 
seg, også satser vi på at det blir en litt mer 
tradisjonell erterfest neste år.

Det at samfunnet åpnet opp igjen, 
betydde også at vi kunne arrangere 15m 
stevnet vårt slik vi pleide å gjøre. Det ble en 
overraskende stor pågang av påmeldinger, 
noe som medførte at vi måtte åpne opp for 
flere lag og dager enn først planlagt.

Stevnet nærmet seg med stormskritt, de 
aller fleste voksne var ferdig vaksinert og alt 
lå til rette for en kjempehelg på Østre.
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Men. Smitten tok seg opp, og rett før 
stevnet startet ble det oppdaget en ny vari-
ant av viruset. Dette var riktignok ikke i 
Norge, men det var bekymring. Og dagen 
etter stevnet hadde startet, varslet regjer-
ingen om ny pressekonferanse. Den nye 
virusvarianten var allerede i Norge og Oslo, 
tiltak mot viruset var igjen en realitet. Vi var 
en stund bekymret for hvordan dette ville 
påvirke stevnet vårt, måtte vi avlyse? Det 
gikk heldigvis ikke så langt.

Selv om vi kunne gjennomføre stevnet, 
kun med litt tilrettelegging, fikk vi en del 
avmeldinger. Vi hadde ca. 500 påmeldte, og 
det blir spennende å se hvor mange som til 
slutt var innom oss.

Et stort TUSEN TAKK til alle som 
stiller opp slik at vi får arrangert stevner!

Vi har nå en stor jobb foran oss med op-
pgradering av skiver på både 15m og 100m.

Håper dere bidrar med glede her også, 
det er for skytingen sin del vi skal gjøre 
oppgraderingen.

Og jo flere som stiller opp, jo mindre 
jobb blir det på hver enkelt.

Fortsett å ta vare på dere selv og 
hverandre, så sees vi på Østre.

Skytterhilsen
Morten

En viktig oppgave for styret er å få opp aktiviteten igjen etter alle begrensingene under pandemien. 
Ungdomsavdelingen har vært flink til å jobbe med og holde aktiviteten oppe. På seniorsiden har det 
vært ganske labert. Et av tiltakene er fellestreninger på tirsdager. Planen er også å styrke det sosiale med 
å samle skytterne til vafler etter endt skyting en gang i måneden. Eirik Kristiansen var først ute som 
vaffelsteker. Her har han servert Helge Norberg (t.v) og Bjarne Muri (t.h).
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Ungdomsavdelingen
Av Stein Heggen

Hei alle.
Jeg har overtatt som Ungdomsleder 

etter Joakim, en jobb jeg ble «headhuntet» 
til i siste liten før generalforsamlingen. Jeg 
har ingen erfaring fra ungdomsarbeide, men 
har lang fartstid i Oslo Østre med verv som 
styreleder, sekretær, leder for det nå nedlag-
te Skilaget (=feltskyting) og styremedlem. 
Jeg er valgt for 1 år og har vel et ønske om 
at vi planlegger for en ny Ungdomsleder til 
neste valg.

Jeg er 66 år og begynte med skyting 
som 15-åring, dvs. fikk kun ett år med 
liggende-skyting før det ble junior-klassen 
for meg. Jeg har også hatt gleden av mange 
gode skyteopplevelser og resultater.

Jeg vil forsøke å være Ungdomsleder 
på en litt annen måte enn Joakim, han var 
veldig operativ i alle funksjoner samtidig 
som skytterpappa. Jeg ønsker i stor grad å 
benytte meg av Ungdomsutvalget, trenere 
samt foresatte til driften av Ungdomsar-
beidet. Først må jeg sette meg inn i ansvar 

og oppgaver til Ungdomsutvalget, særdeles 
det som gjelder ansvaret for våpen og am-
munisjon. 

Temaer som er aktuelle:
- Joakim har kjøpt inn ammunisjon 

for Frifond-midler og disse planlegges brukt 
som gratis-ammunisjon på treningskveldene 
etter jul til beholdningen er tom.

- Vi har fått aksept i styret for prin-
sippet om lønnet trenerbistand og vi har 
kontakt med noen av våre yngre og dyktige 
skyttere for å få til dette så snart som mulig

- Jeg har et ønske om at ungdommene 
får kjennskap til og interesse for feltskyt-
ing, dvs. figurskyting. Feltskyting foregår 
hovedsakelig i januar-mars.

- Det blir trolig ganske snart op-
plæring i våpenstell samt at vi tar en teknisk 
kontroll av våpnene.

- Involvere foresatte

Mvh  Stein Heggen

Stein Heggen er ny ungdomsleder. Fra en ungdomstrening i høst.
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Klubbmesterskap felt og Høstmanøveren
På en fin høstdag fikk vi skutt både 

klubbmesterskapet i felt og Høstmanøveren 
med Pyramiden. Grovfeltskytterne skjøt 
både på 100m og 200m. Fire av holdene 
var felles for både KM og Høstmanøver. På 
200m ble det for første gang skutt på feltfig-
urer på elektronikken. 

Pyramiden lå som vanlig innlagt i 
Høstmanøveren. Finfeltskytterne hadde 
pyramiden som en ekstra skyting, med 
nyoppsatt vandrepremie

Klubbmesterskap
11 skyttere skjøt grovfelt og fem 

finfelt. Simen Sanne som var junior valgte 
å følge grovfeltopplegget. Han ble uansett 
klubbmester i junior som eneste deltager. 

Vi skulle gjerne hatt med noen flere på 
finfelten, men de som var til stede koste seg. 
Underveis ble det også tid til en pølse og 
brus pause.

Klubbmesterskapet grovfelt ble vunnet 
av Sverre Brovoll med Henrik Oppen og 
Helge Norberg på de neste plassene. 

Finalen var ganske krevende LS 
inspirert finale. Skytingen var 6 kne og 6 
ligg på 110 sek mot C20 på 200m. Vi nevner 
at Geir Andresen hadde beste finaleresultat 
med 12/7. 

Ida-Sofie Jorsett-Ranheim debuterte 
i feltskyting og skjøt solide 27 treff på 30-
skudden i kl. 1. Stian Stafsberg Klyve skjøt 
glimrende og hadde ikke en eneste bom, 
men på et hold satt det seks treff i feil skive.

På finfelten var det kun spennende i 
kl. ER, men der ble til gjengjeld en meget 
tett duell. Torjus Lindeland var ett treff bak 
Simen Havik Samdal før finalen, men han 
klarte å utligne treffene i finalen og vant på 
rangering. Dagens mest imponerende resul-
tat kom i V73 hvor Nils Hovde skjøt 42/11, 
et nær perfekt resultat.

Pallen i KM grovfelt, f.v Henrik Oppen (nr. 2), Sverre Brovoll (klubbmester) og Helge Norberg (nr. 3).



Østre Posten 4-21 7

Høstmanøveren
I skytingen om Høstmanøveren var 

Sverre suveren. Han skjøt 30 treff med hele 
20 innertreff av maksimalt 24. Helge og 
Arne Grøtting fulgte nærmest med 28 treff. 
Dette var Sverres tredje seier og han tok 
pokalen til odel og eie.

Pyramiden
Det ble tett i skytingen om Pyramiden. 

Fire skyttere endte på poengrekken 43-42-
41-40. Arne Grøtting var den eneste med 
to aksjer fra før og det var han som knep 
seieren med 43p. Dermed tok han kruset til 
odel og eie. Den som var nærmest med 42p 

var Stian, som virkelig ikke hadde margin-
ene med seg denne dagen. De neste på listen 
var Geir og Sverre.

Pyramidekruset (finfelt)
Finfeltskytterne hadde pyramiden som 

en ekstra skyting og de skjøt om aksje i 
en nyoppsatt Pyramidekrus. Den aksjen 
tok Simen med 31p. Dagens beste skyt-
ter på Pyramiden ble NU-skytter Helmer 
Gardssønn Mossige, som slo til med hele 
45p. Han skjøt med støtte og kunne dermed 
ikke vinne, men det var uansett imponer-
ende skyting.

Klubbmester i finfelt kl. ER Torjus Lindeland (t.v) og nr. 2 Simen Havik Samdal.

Arne Grøtting tok Pyramiden til odel og eie. Sverre Brovoll tok Høstmanøveren til odel og eie.
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KM - grovfelt
Kl. 2-5 og V55 
1. Sverre Brovoll (5) ...............29/23 - 40/6 gylt 
2. Henrik Oppen (5) ...............28/20 - 40/2 sølv 
3. Helge Norberg (5) ..............28/17 - 39/5 bronse 
4. Geir Andresen (2) ..............26/14 - 38/7 
5. Eirik Kristiansen (4) ...........27/9 - 37/3 
6. Arne Grøtting (V55) ...........27/10 - 37/0 
7. Stian Stafsberg Klyve (5) ...24/12 - 36/3 
8. Tore Johansen (5) .............26/12 - 36/0
Kl. 1  
1. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim .......... 27/12 kl.med 
2. Rolf Tamber ................................ 20/10
J  
1. Simen Sanne .....................12/3 - 12/3 gylt
KM - finfelt
ER  
1. Torjus Lindeland .................29/15 - 41/7 gylt 
2. Simen Havik Samdal .........30/23 - 41/5 sølv
V73  
1. Nils Hovde .........................30/16 - 42/12 sølv
NU Helmer Gardssønn Mossige . 22/13 
NV Gard Pedersen ..................... 27/11
Høstmanøveren
1. Sverre Brovoll (5) ............................ 30/20 
2. Helge Norberg (5) ........................... 28/16 

3. Arne Grøtting (V55) ........................ 28/10 
4. Geir Andresen (2) ........................... 27/11 
5. Henrik Oppen (5) ............................ 26/16 
6. Tore Johansen (5) .......................... 25/11 
7. Eirik Kristiansen (4)......................... 25/8 
8. Stian Stafsberg Klyve (5) ................ 24/8 
9. Simen Sanne (J) ............................. 10/1
Kl. 1 1. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim  ... 28/9 
 2. Rolf Tamber ........................... 21/9
Pyramiden
1. Arne Grøtting (V55) ......................... 43 
2. Stian Stafsberg Klyve (5) ................ 42 
3. Geir Andresen (2) ........................... 41 
4. Sverre Brovoll (5) ............................ 40 
5. Tore Johansen (5) .......................... 38 
6. Rolf Tamber .................................... 36 
7. Helge Norberg (5) ........................... 36 
8. Henrik Oppen (5) ............................ 33 
9. Eirik Kristiansen (4) ........................ 28 
10. Simen Sanne (J) ........................... 27 
11. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim ............ 18
Pyramidekruset (finfelt)
1. Simen Havik Samdal (ER) .............. 31 
2. Nils Hovde (V73) ............................ 24 
3. Torjus Lindeland (ER) ..................... 18 
med støtte 
Helmer Gardssønn Mossige (NU) ...... 45 
Gard Pedersen (NV) ........................... 19

Far og sønn Helmer Gardssønn Mossige og Gard Pedersen.
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Simen Havik Samdal vant Pyramiden på 100m. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim skjøt solid i kl. 1.

Nils Hovde hadde det beste vinnerresultatet Geir Andresen hadde best finale på grovfelten
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Erterfesten 13. november
Etter at smitteverntiltakene ble opphe-

vet var det mulig å ha fest igjen. På litt kort 
varsel ble det invitert til Erterfest på lørdag 
13. november. Klubbmesterskap 15m ble 
arrangert samme dag.

Etter skytingen var det klart for Erter-
fest. Det foregikk ikke helt etter tradisjonene 
år tilbake, men det viktigste var å få til en 
sosial samling. 

Det ble servert tapas, kaffe, brus og 
kake. Men det ble Damenes tale og ikke 
minst premieutdeling for årets (og noen av 
fjorårets) skytinger. 

Nestleder Morten Musiol som styrte 
showet fikk også sagt noen ord. Meget gle-
delig så var oppmøtet på 43. Etter at kaken 
var fortært gikk man over på en «uformell» 
del og flere ble sittende utover kvelden.

En flott samling av både unge og noe eldre premievinnere.

Morten Musiol holdt kontrollen på regien.
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Helge Norberg har flere talenter, for anledningen hadde han brygget Erterkongens NEIPA (New Eng-
land India Pale Ale - for de som måtte lure på det).

Regjerende Erterkonge Eirik Kristiansen. Det ble servert tapas.
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Klubbmesterskap 15m 13. november 
Klubbmesterskap ble skutt 13. novem-

ber. Det ble satt opp på noe kort varsel og vi 
er godt fornøyd med at 26 skyttere stilte. 

I kl. 3-5 hadde vi åtte skyttere. I 
pallkampen ble alt avgjort innenfor ett po-
eng. Både Helge Norberg og Jenny Aardalen 
skjøt 243-343p. Helge vant rangeringen med 
12 innertreff mot Jennys 11. Sverre Brovoll 
hadde flest innertiere med 15, men med 242-
342p ble det 3. plass. Henrik Oppen ble nr. 4 
med 240-339p og tok også kl.4 – medaljen. 
Per Arve Strømstad ble nr. 5 med 241-238p 
og tok også kl. 3 – medaljen. 

I V55 hadde vi noe frafall, men det var 
likevel den største klassen med fem skyttere. 
Det ble favorittseier til Christer Malm som 

skjøt 242-342p.
Kl. ER hadde like mange skyttere som 

V55. Også der ble det favorittseier. Ama-
lie Mortensen Torbal vant med 250-349p. 
Sølvmedaljen gikk til Simen Havik Samdal 
med 247-345p og bronsen til Viktor Elof 
Nilsson med 241-339p. I kl. J hadde vi to 
deltagere. Jonas Ingebo vant med 238-334p, 
mens Simen Sanne fikk 235-333p. Øivind 
Mørk gikk seirende ut av V73-duellen med 
Nils Hovde.

Så var det moro at vi hadde fire skyttere 
i NU. De fire var Johannes Hevrøy, Ellinor 
Lindeland, Kristine Havik Samdal og Frøya 
Pihl Strømstad. For Johannes var dette det 
første stevnet.

3-5 1. Helge Norberg ............. 342 Gylt 
 2. Jenny Aardalen ............ 342 Sølv 
 3. Sverre Brovoll .............. 342 Bronse
Kl. 5 1. Helge Norberg ............. 243-342 
 2. Jenny Aardalen ............ 243-342 
 3. Sverre Brovoll .............. 242-342
Kl. 4 1. Henrik Oppen .............. 240-339 kl.med 
 2. Tore Johansen ............. 238-335 
 3. Eirik Kristiansen ........... 231-329 
 4. Stian Stafsberg Klyve ..  231-327
KL. 3 1.Per Arve Strømstad ...... 241-337 Kl.med
V55 1. Christer Malm .............. 242-342 Sølv 
 2. Anne Sofie Grimstad.... 240-340 
 3. Arne Ånneland ............. 244-340 
 4. Arild Båheim ................ 234-332  
 5. Hans O Kveli................ 233-331 
NU Johannes Hevrøy ............ 181  
 Ellinor Lindeland .............. 227  
 Kristine Havik Samdal ..... 238  
 Frøya Pihl Strømstad....... 235 
ER 1. Amalie Mort. Torbal ...... 250-349 Gylt 
 2. Simen Havik Samdal ... 247-345 Sølv 
 3. Viktor Elof Nilsson ....... 241-339 Bronse 
 4. Torjus Lindeland .......... 238-335 
 5. Victoria Thoresen ........ 238-330

J 1. Jonas Ingebo ............... 238-334 Gylt 
 2. Simen Sanne ............... 235-333 Sølv
V73 1. Nils Hovde ................... 237-330 Sølv 
 2. Øivind Mørk ................. 235-327 

Jonas Ingebo ble klubbmester i kl. J.
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Samlagsmesterskap finfelt 13. november 
Samlagsmesterskapet i finfelt ble ar-

rangert på Løvenskiold noe på etterskudd i 
sesongen. Det gikk faktisk tidligere på den 
samme dagen vi arrangerte KM 15m og 
Erterfest. 

Vi hadde kun med fire skyttere i kl. ER. 
Amalie Mortensen Torbal og Simen Havik 
Samdal hadde en tett duell. Innledningsvis 
skjøt Amalie 30/27 og var ett innertreff 
bedre enn Simen. 

Med avlsuttende finale strykes som 
kjent de innledende innertreffene, så de lå 

helt likt. Det ble like jevnt i finalen. Amalie 
skjøt 12/10 og ble mester mot Simens 12/9.

I kampen om den tredje medaljen 
hadde Viktor Elof Nilsson 29 treff mot 
Torjus sine 28 treff. I finalen ble det 12 treff 
på begge og Viktor forsvarte plassen. Som 
vi ser så skjøt alle fire fullt i finalen.

Ungdomsleder i samlaget Lars Johan S. 
Hereid (Skarpskytten) var så sporty at han 
kom til oss for å dele ut premiene og meget 
hyggelig så ble han med på Erterfesten og 
delte ut premiene etter vår premieutdeling.  

Premievinnere i kl. ER fra samlagsmesterskapet i finfelt, f.v Simen Havik Samdal (nr. 3), Amalie 
Mortensen Torbal (mester), Viktor Elof Nilsson (nr. 3) oh Torjus Lindeland (nr. 4).

Mesterskap 
ER 1. Amalie Mortensen Torbal ...42/10 Nammo 
 2. Simen Havik Samdal .........42/9   Ungd.m 
 3. Viktor Elof Nilsson .............41/6   Ungd.m 
 4. Torjus Lindeland ................40/9

Hovedskyting
ER 1. Amalie Mortensen Torbal ..... 30/27 
 2. Simen Havik Samdal ........... 30/26 
 3. Viktor Elof Nilsson ............... 29/19 
 4. Torjus Lindeland .................. 28/20
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Generalforsamling 18. november 
Generalforsamlingen ble avholdt i 

klubblokalene 18. november. 30 hadde møtt 
frem, noen måtte gå underveis slik at det var 
27 til stede ved valget.

Årsberetningen og regnskapet viste 
naturlig nok at aktiviteten har vært markant 
begrenset. Av sakene som ble lagt frem gikk 
to på oppgradering av anlegget. 

Styret ble gitt fullmakt til å oppgradere 
100m med optiske skiver og tilhørende hus 
for skivene. Eksisterende skiver er blitt 
gamle og krever mye vedlikehold og ikke 
minst er det et problem med å detektere 
cal. 22 skuddene. Dette var tungtveiende 
grunner for beslutningen. Styret fikk også 
fullmakt til å oppgradere 15m med optiske 
skiver og ny løsning for kulefang.

Videre var det et par formelle saker. 
Oslo Østre skilag ble formelt lagt ned. Det 
ble opprettet i 1895 og har en lang og ærerik 
historie, men all drift har etter hvert blitt 
innlemmet i hovedlaget. Noe på overtid, kan 
vi si, ble det nå formelt lagt ned. Det var 
også en sak om endring av lagets lover. De 
ble endret både for å være i overensstem-
melse med DFS sine regler og for å være 
bedre tilpasset lagets drift.

Styrets forslag til budsjett var i hoved-

sak en videreføring av postene og beløpene 
slik det var før Covid-19. Med noen unntak 
som gikk på innkjøp av industristøvsuger 
for 15m, nye standplassmatter og dobling av 
beløpet for honorar/utgiftsdekning for styret 
og utvalg. Etter forslag ble også beløpene 
for Sportslig satsing og stevnestøtte økt. 
Dette for legge mer inn på å få opp aktiv-
iteten.

Siste post på agendaen var valg. Vi fikk 
skifte av styreleder. Ikke unormalt i seg selv, 
men måten var litt spesiell. Valgkomiteen 
la frem forslag om valg mellom to kandi-
dater, styreleder Eirik Ahdell og nestleder 
Morten Musiol. Etter skriftlig avstemning 
ble Morten valgt som ny styreleder med 14 
stemmer mot Eiriks 13. 

Videre ble valgkomiteens innstilling 
fulgt. Noen av endringene var at Joakim 
Mortensen trakk seg som ungdomsleder. 
Stein Heggen tok på seg vervet som ny 
ungdomsleder. Stein har som kjent tidligere 
hatt flere verv som styremedlem. Annie 
Samuelsen og Marianne Berger ble begge 
valgt som nye i styret.

Alle sakene gjorde at møtet tok lengre 
tid enn normalt og etter drøye tre timer ble 
generalforsamlingen hevet 22:15.

Nyvalgt styremedlem Marianne Berger, som er en 
av tre kvinner i styret. Det er klar ny Østrerekord. 

Tone Ytterhaug ble gjenvalgt som styremedlem 
og senere under konstituering valgt som nestleder.



Østre Posten 4-21 15

Protokoll Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag, 
Hovedlaget og Skilaget, 18.11.2020

Åpning
Lagets 134. ordinære Generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler.
Styreleder Eirik Ahdell åpnet Generalforsamlingen, 30 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. 19:15.

Valg av representanter til å undertegne protokollen
Hans O Kveli og Svein Ravnanger ble valgt til å undertegne protokollen.

Agenda
 1. Årsberetning
 2. Regnskap 2021
 3. Medlemskontingent 2022
 4. Oppgradering av 100m med innkjøp av optiske skiver
 5. Oppgradering av 15m med innkjøp av optiske skiver
 6. Formell nedleggelse av Skilaget
 7. Endring av lagets lover
 8. Budsjett 2022
 9. Valg 

1. Årsberetning
Sekretær Tore Johansen gikk gjennom årsberetningen. Generalforsamlingen godkjente 
årsberetningen.

2. Regnskap
Kasserer Eirik Kristiansen presenterte regnskapet for 2021. Driftsregnskapet viser et resultat 
på -849 009,- inkl. avskrivninger. 
Revisor Knut Hollund redegjorde for revisjonen og anbefalte regnskapet godkjent. General-
forsamlingen godkjente regnskapet for 2021.
Etter godkjent regnskap ble det en meningsutveksling om balansen og føring av verdiøkning 
av fond.

3. Medlemskontingent
Styrets forslag var å beholde medlemskontingenten uendret, samt treningsmedlemsskap set-
tes til samme beløp som ordinær medlemskontingent.
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til medlemskontingent.



Østre Posten 4-2116

4. Oppgradering av 100m med innkjøp av optiske skiver
Styret redegjorde for saken og etter forslag ble følgende lagt frem for vedtak:
Styret gis fullmakt til å oppgradere 100m med 15 optiske skiver fra Megalink, samt nytt 
skivehus.
Generalforsamlingen godkjente forslaget.

5. Oppgradering av 15m med innkjøp av optiske skiver
Styret redegjorde for saken og etter forslag ble følgende lagt frem for vedtak:
Styret gis fullmakt til å oppgradere 15m med 15 optiske skiver fra Megalink, samt få på 
plass ny løsning med kulefangere. 
Generalforsamlingen godkjente forslaget.

6. Formell nedleggelse av Skilaget
Styret redegjorde for saken og la frem følgende forslag til vedtak:
Oslo Østre Skilag legges formelt ned. Skilagets sportslige virksomhet organiseres av styret. 
Lagets lover endres til å reflektere dette.
Generalforsamlingen godkjente forslaget.

7. Endring av lagets lover
Valgkomiteen redegjorde for forslaget til endring av lagets lover, både for å komme i overen-
stemmelse med skytterlagslovene til DFS og tilpasse til lagets drift. Under redegjørelsen 
kom det noen mindre endringer som ble tatt med i endringsforslaget.
Generalforsamlingen vedtok endringene og de endrede lovene er vedlagt referatet.

8. Budsjett 2018
Eirik Ahdell presenterte styrets forslag til budsjett for 2022. Forslaget ble endret med at 
post 6866 ble økt til 100 000,- og post 6868 ble økt til 300 000,-. Det siste med tanke på at 
stevnesubsidieringen endres til høyere beløp per stevne og et tak på utbetalt beløp. Det ble 
budsjettert med et resultat på -3 721 000,- inkl. investeringer og avskrivninger. 
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til budsjett. 

9. Valg
Bjarne Muri presenterte valgkomiteens innstilling. Det var to kandidater til vervet som 
styreleder og valgkomiteen holdt skriftlig avstemning. Det var 27 stemmeberettigede ved 
valget. Kandidatene var Morten Musiol og Eirik Ahdell, Morten ble valgt til styreleder med 
14 mot 13 stemmer for Eirik. Ellers støttet generalforsamlingen innstillingen. 
Resultatet av valget ble som følger:

Styreleder: Morten Musiol  Ny 
Kasserer: Eirik Kristiansen   Gjenvalg 
Styremedlem: Tore Johansen   Ikke på valg 
Styremedlem: Annie Samuelsen  Ny, valgt for 2 år 
Styremedlem: Tone Ytterhaug  Ikke på valg 
Leder ungdomsutvalg: Stein Heggen  Ny, valgt for 1 år 
Styremedlem: Helge Norberg  Gjenvalg 
Styremedlem: Marianne Berger  Ny, valgt for 2 år
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1. vararepresentant Kjetil Jansen  Gjenvalg 
2. vararepresentant Bjørnar Sæther  Gjenvalg  

Medlemmer ungdomsutvalg: Odd Arne Samdal  Ny 
  Stian Stafsberg Klyve Gjenvalg  
  Rolf Tamber  Ny  
  Hans Petter Gaarder Gjenvalg 
  Tor Evert Lindeland Gjenvalg

Leder Jegergruppe: Rolf Tamber  Gjenvalg, valgt for 2 år

Revisorer: Knut Hollund  Gjenvalg 
  Sverre Brovoll  Gjenvalg 
Vararevisor: Øivind Enggrav  Gjenvalg

Ombudsmenn: Velges av styret

Ordenskollegium: Marit Jorsett  Gjenvalg 
  Arne Ånneland  Ny

Valgkomité: Kjetil Jansen  Gjenvalg 
  Bjarne Muri  Gjenvalg 
  Nils Kåre Midtflå  Gjenvalg

Avslutning 
Eirik Ahdell takket av som styreleder, etter som han sa, 13 fine år og hevet møtet kl. 22:25. 

Tore Johansen Hans O Kveli  Svein Ravnanger
Referent

Referat slutt, videre følger lagets lover med endringer vedtatt på generalforsamlingen.

Lov for  1.OSLO ØSTRE SKYTTERLAG
Vedtatt

16. januar 1915, 24. februar 1924, 1. august 1925, 22. mars 1936, 
23. februar 1946, 10. desember 1950, 9. desember 1954, 10. desember 1959, 

11. desember 1969, 9. november 2006, 11. november 2010, 18.november 2021
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§ 1. Formål.
Laget skal være tilsluttet Det frivillige Skyt-

tervesen, og følge opp dets formål og grunnregler.
Lagets formål er som fastlagt i grunnregler 

for Det frivillige Skyttervesen. Innenfor denne 
ramme søkes utviklet et positivt og aktivt miljø 
der unge og eldre opplever et meningsfylt 
medlemskap. Som skytterlagets lov gjelder 
denne lov med de endringer som til enhver tid er 
vedtatt av Skyttertinget. Skytterlaget er bundet 
av Det frivillige Skyttervesens grunnregler samt 
øvrige bestemmelser vedtatt av Skyttertinget eller 
Norges Skytterstyre innenfor rammen av disse 
grunnregler. Ved motstrid mellom denne lov og 
Det frivillige Skyttervesens bestemmelser har Det 
frivillige Skyttervesens forrang.

§ 2. Medlemmer.
Alle som fyller vilkårene i § 1-4 i skytterbo-

ka kan bli medlemmer av skytterlaget. Skytterlag-
ets styre avgjør medlemsopptak.
Skytterlagets medlemmer er:  
a) Æresmedlemmer 
b) Aktive medlemmer 
c) Passive medlemmer

Æresmedlemmer kan utnevnes av ordenskol-
legiet eller styret. Disse betaler ikke kontin-
gent, men har samme rettigheter som ordinære 
medlemmer.

Aktivt medlem er enhver person som skyter 
minst 30 bokførte skudd på lagets bane, er hjem-
mehørende i laget og har betalt sin kontingent. 
Kontingentens størrelse fastsettes av generalfors-
amling. Styret kan frita yngre og vernepliktige 
inne til førstegangstjeneste kontingent.

Passivt medlem er enhver person, som pr. 
kalenderår betaler den kontingent som er fastsatt 
for slike medlemmer. 

For å oppnå forslags- og stemmerett på lag-
ets generalforsamling må et medlem ha fylt 15 år, 
ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt 
forfalt medlemskontingent. 

Medlem må rette seg etter denne lov og de 
lover og bestemmelser som gjelder for Det frivil-
lige Skyttervesen.

§ 3. Ikke hjemmehørende medlemmer.
Medlemmer av andre skytterlag kan få delta 

i de alminnelige skyteøvelser på de vilkår som 
styret bestemmer.

§ 4. Utmeldelse og kontingent
Utmeldelse av laget må skje skriftlig til 

styret. Årskontingenten betales for det år, hvor i 

utmeldelsen skjer. Hvis utmeldelsen ikke er kom-
met styret i hende innen årets utgang, betraktes 
vedkommende som medlem. Den som skylder 
kontingent for 2 år, kan styret stryke som medlem. 

Årskontingent fastsettes av generalforsam-
ling. Kontingenten betales etter opptak i laget 
og siden hvert år innen den frist skytterlaget 
fastsetter.

§ 5. Straffereaksjoner.
Forslag om straffereaksjoner, jfr. skytterboka 

kapittel 15, herunder eksklusjon, fremmes av lag-
ets styre og vedtas av ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling med 2/3 flertall av de fram-
møtte stemmeberettigede. Avstemmingen skal 
være skriftlig. Berørte parter skal varsles i god tid 
og gis anledning til å legge frem sitt syn skriftlig. 

Medlemmer, hvis oppførsel anses å skade 
laget eller dets formål, kan styret ekskludere 
for et bestemt tidsrom frem til ordinær general-
forsamling. Underretning sendes vedkommende 
medlem i rekommandert brev. Skytterlagets 
generalforsamling kan med alminnelig flertall 
omgjøre vedtak om straff.

§ 6. Skytterlagets styre.
Styret skal bestå av minimum 5 personer 

og minimum to varamedlemmer som alle velges 
blant lagets medlemmer. Styreleder og kasserer 
velges for ett år av gangen, ungdomsutvalgets 
leder inngår som fast medlem i styret. De øvrige 
styremedlemmer søkes valgt for to år, slik at kon-
tinuitet oppnås blant styrets medlemmer. Styret 
konstituerer seg selv på første styremøte.

Uttredende medlemmer av styret kan nekte å 
motta valg for de neste 2 år.

§ 7. Styrets plikter.
Styret skal etter beste evne søke å fremme 

lagets formål og forvalte lagets midler og øvrige 
aktiva. Styret kan ikke slutte kontrakter utover 5 
år uten generalforsamlingens godkjennelse. 

Det skal føres referat fra styremøter og gen-
eralforsamlinger, påse at skytterorganisasjonens 
reglement følges, sammenkalle generalforsam-
linger og forelegge denne de nødvendige saker til 
behandling.

Lagets administrative ledelse er lagt til 
styret, som også har avgjørende myndighet i alle 
spørsmål som ikke er lagt til generalforsamlingen. 
Spesielt har styret ansvar for:

• Håndtering av lagsvåpen.  
• Skytebaner og anlegg i samsvar med lover og 
bestemmelser. 



Østre Posten 4-21 19

• Utarbeide årsplaner, fastsette terminliste og 
gjennomføre øvings- og konkurranseskyting. 

• Oppnevne og godkjenne instruktører i laget. 
• Gjennomføre instruksjonsskyting for alle som 
ønsker det, spesielt for ungdom.  

• Utarbeide årsmeldinger, regnskapsoversikter 
og rapporter og videresende disse til rett tid. 

• Styret kan oppnevne utvalg og/eller komitéer 
som kan gis ansvar og myndighet for enkelte 
områder. Alle utvalg/komitéer skal rapportere 
direkte til styret. Eksempler på områder hvor 
det kan være hensiktsmessig er: sportslig, 
eiendom, drift og arrangement.

§ 8. Styremøter.
Styremøter sammenkalles av styrelederen 

eller ved dennes forfall av nestlederen så ofte det 
er nødvendig. Gyldig beslutning kan bare fattes 
når minst 4 styremedlemmer er til stede og er 
enige i beslutningen.

Ledere for viktige utvalg/komitéer og som 
ikke er innvalgt i styret, kan gis møte- og forslag-
srett i styremøtene.

§ 9. Revisjon.
Generalforsamlingen velger to revisorer 

med ett års funksjonstid. Alternativt benyttes det 
innleid profesjonell revisjon.

Revisorene plikter å kontrollere lagets regns-
kap før generalforsamlingen og gi en revisjonsbe-
retning som fremlegges for generalforsamlingen.

§ 10. Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er lagets høyeste myn-

dighet og holdes innen utgangen av november. 
Skytterlagets styre innkaller til ordinær general-
forsamling med minst tre ukers varsel. Innkallin-
gen skal nevne tid og sted for generalforsamlin-
gen samt de saker som styret på dette tidspunkt 
har satt på dagsorden. Saker fra medlemmene 
som ønskes behandlet på generalforsamlingen må 
være skytterlagets styre i hende senest to uker før 
generalforsamlingen. Fullstendig saksliste skal 
være tilgjengelig for medlemmene senest en uke 
før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er 
vedtaksført når det er lovlig innkalt. Generalfors-
amlingen ledes av lederen eller valgt ordstyrer. 
Forhandlingene skal protokollføres. Det foretas 
kontroll og opptelling av de forslags- og stem-
meberettigede, jfr. Grunnreglenes i skytterboka 
§ 1-4 og denne lovs § 2. Generalforsamlingens 
vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak 
av saker etter skytterboka § 6-3, ved lovvedtak, 
sammenslåing, deling eller nedleggelse. I slike 

saker kreves tilslutning fra 2/3 av de fram-
møtte stemmeberettigede. Ved stemmelikhet er 
styrelederens stemme avgjørende. Det skal foregå 
skriftlig avstemming når dette forlanges. 

På generalforsamlingen skal det foreligge 
sakliste med følgende saker til behandling:
 a) Styrets årsberetninger
 b) Reviderte regnskaper
 c) Budsjett for kommende driftsår
 d) Fastsettelse av årskontingent
 e) Innkomne saker
 f) Valg. 

De nye tillitsvalgtes funksjonstid tar til 
umiddelbart etter generalforsamlingen, og varer 
til og med neste generalforsamling.
 a. Styret med vara
 b. Ombud
 c. 2 revisorer med vara
 d. Leder og medlemmer til ungdomsutvalget.
 e. Leder jegerutvalg
 f. 2 medlemmer til Ordenskollegiet 
 g. Valgkomite

Ekstraordinær generalforsamling kan 
sammenkalles når styret finner det nødvendig, 
eller når minst 1/3 av lagets medlemmer med 
forslags- og stemmerett i lagets generalforsamling 
forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling 
sammenkalles med minst 2 ukers varsel og 
kan bare behandle de saker som er tatt inn i 
sakslisten ved innkalling.

Generalforsamling kunngjøres og innkalles 
med oppslag på et eller flere av: Østre Posten, 
lagets nettside eller skytebane. Annen digital 
kommunikasjon kan også benyttes. Saksliste 
legges ut på skytebanen 1 uke før generalfors-
amling.

§ 11. Lovendringer.
Endringer av skytterlagets lov kan bare 

foretas på ordinær generalforsamling.
Forslag til lovendringer fremmes slik som 

for andre forslag til generalforsamlingen. Slike 
forslag må vedtas med minst 2/3 flertall.

§ 12. Lagets medaljer.
Lagets medaljer skytes det om hvert år på 

lagets bane etter de program og de fordringer som 
styret bestemmer. 

§ 13. Lagets hederstegn.
Lagets hederstegn utdeles av Ordenskol-

legiet med minst 2/3 flertall. Hederstegnet utdeles 
til menn eller kvinner som har gjort seg særlig 
fortjent i skytterlagets virksomhet.
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Hederstegnet er av sølv, forgylt med emalje-
felter og bæres på brystet i grønt bånd.

Hederstegnet utdeles fortrinnsvis ved fes-
tlige anledninger.

§ 14. Ordenskollegiet.
Ordenskollegiets formål skal være å 

behandle forslag som vedrører utnevning av 
æresmedlemmer, utdeling av klubbens hederstegn, 
og vedta dette.

Sammensetning:
Ordenskollegiet skal bestå av lagets æres-

medlemmer som ikke representerer andre lag i 
DFS, styreleder og to valgte medlemmer med god 
kjennskap til laget og dets medlemmer.

Velges fortrinnsvis blant medlemmer som 
er innehavere av lagets Hederstegn, og velges 
etter valgkomiteens innstilling eller eventuelt 
benkeforslag.

Skilaget nedlagt
Som det kan sees av referatet fra 

generalforsamlingen ble Skilaget formelt 
nedlagt. Oslo Østre Skilag som det formelt 
heter ble stiftet 13.01.1895 og opererte 
lenge som et eget lag. Etterhvert ble driften 
mer og mer integrert med hovedlaget og 
Skilaget har fungert mer som et utvalg enn 
eget lag. Skilaget hadde forøvrig sin siste 
selvstendige generalforsamling i 2003 med 
ni medlemmer til stede. 

Skilaget har hovedsaklig håndtert 
grovfeltskytingen med treninger og interne 

konkurranser på Sørum og har arrangert 
Stang- og felthurtigskyting på lags- og 
samlagsnivå. 

Med antall aktive grovfeltskyttere i 
nedgang er det blitt mer og mer unaturlig 
besette et eget utvalg med leder som hadde 
fast plass i hovedlagets styre. 

Selv om Skilaget har lang og ærerik 
historie var det på tide å formelt legge ned 
Skilaget og la styret organisere grovfeltak-
tiviteten i sammenheng med med annen 
sportslig aktivitet. 

Helge Norberg ble Skilagets siste leder. Her avbildet mens han ordner med feltrammer på Østre.
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Konstituerende styremøte
Konstituerende styremøte ble avholdt 

26. november. Etter tradisjonen er det først 
behandling av styresaker, videre er det en 
sosial del med inviterte gjester. 

Den viktigste styresaken var konstituer-
ing med utnevning utvalg og ansvarlige. En 
ny oppgave for året var å velge nestleder og 
sekretær. Generalforsamlingen endret lagets 
lover til å velge styreleder, kasserer og 
styremedlemmer og for videre rollefordel-
ing konstituerer styret seg selv. Det vil si at 
nestleder og sekretær velges blant styremed-
lemmene. Ikke overraskende ble Tore Johan-
sen valgt som sekretær. Tone Ytterhaug ble 
valgt som nestleder.

For den sosiale delen inviteres ordens-
kollegiet, driftsansvarlige, revisorer og ikke 
minst avgående styremedlemmer. Siden 
dette møtet ikke ble avholdt i fjor ble både 
2020 og 2021 dekket. Kjell Karlsen og Odd 
Westgaard var invitert selv om de ikke har 
vært med i styret, men styret ønsket å hedre 

begge etter hele 23 år tjeneste i jegergrup-
pen. Kjell som leder hele tiden og Odd som 
trofast medhjelper. Begge fikk en velfortjent 
oppmerksomhet og rosende ord. Det samme 
kan sies om Lars Bugge som trakk seg som 
kasserer i 2020 i forbindelse med overgang 
til Frogn og Drøbak. Lars var kasserer i hele 
sin periode hos oss, som strakk seg over 
hele 13 år. Lars var for øvrig kasserer hos 
Frogn og Drøbak før ham kom til oss og 
ble igjen kasserer da han dro til Frogn og 
Drøbak. V

Videre ble Joakim Mortensen takket av 
som ungdomsleder. Han overtok fra Heidi 
Grimstad i 2020 og ga seg i år. En relativ 
kort periode i styret, men Joakim har lagt 
ned stor innsats i ungdomsavdelingen over 
flere år og har også engasjert seg i laget 
utover det. Han har stått i spissen for mye av 
arbeidet som er gjort med baneområdet. 

Heidi ble også takket av for sin 
mangeårige innsats som ungdomsleder. Det 

Æresmedlem Magne Landrø (t.v) dro en god historie. Ved siden av Magne sitter Odd Westgaard som ble 
hedret for langvarig innsats i jegergruppen.
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ble hele syv år og hun har mye av æren for 
det grunnlaget ungdomsavdelingen bygger 
på i dag.

Sist, men slett ikke minst, ble Eirik Ah-
dell takket av. Han stilte ikke, men nyvalgt 
styreleder Morten Musiol trakk frem Eiriks 
gode innsats som styreleder over en periode 
på hele 13 år. Lagets utvikling i den peri-
oden har vært meget god og mye har skjedd.

God mat hører med til konstituerende 
og det ble servert hjortegryte. Innkjøpt fra 
et catering selskap, den var god, men nådde 
ikke opp til det Arne Ånneland har laget til i 
de senere år. Arne selv kunne ikke stille, han 
var på Vestlandet for å jakte hjort.

Det var moro og meget hyggelig at 
æresmedlem Magne Landrø kom. Han dro 
en morsom historie om problemet med å få 
byggetillatelse til lokalene og hvordan det 
ble løst. En historie som inneholdt grunnleg-
geren av speiderbevegelsen og fluebinding.

Etter tradisjonen avsluttes konstitueren-
de med et pokerlag, men ikke denne gangen, 
tross nyinnkjøpte kortstokker. I stedenfor 
ble en gjeng sittende og hygge seg utover 
kvelden.

Joakim Mortensen gikk av som ungdomsleder. Lars Bugge gikk av som kasserer i 2020.

Kjell Karlsen (t.v) og Morten Musiol.
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Viken II 15m, Høland/Bjørkelangen
Høland/Bjørkelangen var arrangør av 

årets Viken II mesterskap, noe de har gjort 
siden 2016. Kretsen og lagene i Viken II 
må rette en stor takk til H/B for innsatsen. 
Mesterskapet samlet 331 skyttere og vi 
hadde med 21 skyttere. For vår del var det 
fire færre enn ved forrige mesterskap i 2019, 
men for mesterskapet var det nedgang på 77. 

På grunn av økende smittetall ble mes-
terskapet skutt med fortløpende omgang og i 
samlagsskytingen ble de beste fire grunnla-
gene plukket ut for kåringen av vinnerne.

Våre som lyktes meget godt under 
Viken II’s banemesterskap i sommer lyktes 
også meget godt nå. Amalie Mortensen 
Torbal vant som kjent ER i banemesterska-
pet, nå imponerte hun med å vinne kl. J etter 
snaue to måneder som junior. Hun vant med 
å skyte 248-348. 

Simen Havik Samdal tok ungdoms-
medalje i banemesterskapet. Nå skjøt han 
249-346p som holdt til 3. plass i kl. ER 
og ny ungdomsmedalje fra et Viken II 
mesterskap. Vi hadde med tre ungdomsskyt-
tere til. Torjus Lindeland ble nr. 17 i kl. ER. 
Simen Sanne ble nr. 27 i kl. EJ. Så tror vi 

at Jonas Ingebo skjøt i feil klasse. Han står 
som nr. 14 i kl. J, men er like gammel som 
Simen Sanne og da skulle han skutt i kl. EJ. 
Nå har dette heldigvis liten betydning for 
resultatene.

Tore Johansen vant Normapokalen i 
banemesterskapet og han gjentok prestas-
jonen med å bli best over 55 år. Det gjorde 
han med å skyte ny pers på 243-343p. Det 
holdt til 17. plass i kl. 3-5. 

Vår beste ble Sondre Ravnanger som 
skjøt 247-347p. Det var et meget høyt nivå 
i kl. 3-5, med litt få innertiere ble det 8. 
plass, med samme poengsum som nr. 3. I 
følge medaljereglene skal alle med samme 
poengsum som siste medalje ha medalje. 
Da ble det medalje på Sondre, som også tok 
medalje i Viken II banemesterskapet. 

Nils Kåre Midtflå ble nr. 11 med 245-
345p. Jenny Aardalen ble nr. 16 med 243-
343p ogfemte beste dame. Bjarne Muri og 
Helge Norberg skjøt begge 342p og ble hhv. 
nr. 22 og 24. Stian Stafsberg Klyve ble nr. 4 
med 241-340p, som også ga 4. plass i best 
20 år eller yngre. Det var en solid laginnsats 
med syv skyttere på 340p eller bedre.

Simen Havik Samdal tok ungdomsmedalje i ER.Amalie Mortensen Torbal vant kl. J.
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Vi hadde med fem skyttere i V55. De 
lyktes ikke helt. Christer Malm ble best med 
243-340 og 16. plass. Arne Grøtting skjøt 
også 340p og ble nr. 19. I kl. 2 ble det 17. 
plass på Geir Andresen med 238-336p.

I samlagsskytingen fikk Oslos lag plas-
seringene 3. eller 4. 

Våre 21 skyttere tok fire medaljer, med 
en mester i tillegg kan vi ikke si annet enn at 
dette var et godt mesterskap for oss.

Mesterskap
Kl. EJ, 3-5 
8. Sondre Ravnanger .............. 247-347 Medalje 
11. Nils Kåre Midtflå ................. 245-345  
16. Jenny Aardalen .................. 243-343  
17. Tore Johansen ................... 243-343  
22. Bjarne Hammersvik Muri ... 244-342  
24. Helge Norberg ................... 242-342  
40. Stian Stafsberg Klyve ........ 241-340  
49. Sverre Brovoll .................... 239-339  
74. Henrik Oppen .................... 240-335  
94. Annie Samuelsen .............. 236-332  
133. Simen Sanne ................... 220-313 
Best over 55 år 
1. Tore Johansen ............... 243-343 Sølv og trofe 
Beste kvinne 
5. Jenny Aardalen .............. 243-343 
Beste 20 år eller yngre 
4. Stian Stafsberg Klyve .... 241-340 
V55 16. Christer Malm.................243-340 
 19. Arne Johan Grøtting .......243-340 
 22. Anne Sofie Grimstad ......242-338 

 24. Arne Ånneland ...............241-336 
 25. Hans O Kveli ..................239-336
Kl. 2 17. Geir Lam Andresen ........238-336
ER 3. Simen Havik Samdal 249-346 Ungd.m. 
 17. Torjus Lindeland ..... 241-335 
 J 1. Amalie Mort. Torbal . 248-348 Nammom. 
og trofe 
 14. Jonas Ingebo ........ 240-339 
EJ 27. Simen Sanne ........ 220-313
(Viken II 15m trofeene er krystallvaser)
 Samlagsskyting
Kl. 3-5 3. Oslo .......... 393 (4 av 4 fra Østre) 
Sondre Ravnanger 99, Bjarne Muri 98, Nils Kåre 
Midtflå 98 og Helge Norberg 98

Veteran  4. Oslo  ......... 392 (1 av 4 fra Østre) 
Christer Malm (V55) 98

Ungdom 3. Oslo  ......... 390 (4 av 4 fra Østre) 
Simen Havik Samdal (ER) 100, Torjus Lindeland 
(ER) 96, Amalie Mortensen Torbal (J ) 92 og 
Jonas Ingebo (J) 96

Tore Johansen ble best over 55 år. Sondre Ravnanger tok medalje i kl. 3-5.
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Stevnehelg i Osloområdet
Høydepunktet innendørs er den store 

stevnehelgen i Oslo-området i månedsskiftet 
november/desember. Helgen ble amputert 
siden Nordstrand måtte avlyse Oslo Open 
på grunn av oversvømmelse i Ekeberghallen. 

Østrestevnet
Med antagelse at det ble en helg med 

mest lokal deltagelse satte vi opp stevnet 
med to ukedager + lørdag. Det måtte vi 
raskt utvide med en ukedag til og søndag. 
Flere langveisfarende grupper meldte seg og 
vi fikk på nær 500 forhåndspåmeldte. 

Økende smittetrykk og skjerpede smit-
teverneregler en dag ut i stevnet bidro til at 
det endte med 363 deltagere. I 2019 var det 
803 deltagere. Vi får tro at vi kommer opp 
i et slikt antall igjen. Selv stilte vi med 28 
skyttere.

I forberedelsene til stevnet tok flere tak 
her og der og det ble ikke nødvendig med 
egen dugnad. Alt fungerte fint under hele 
stevnet. En ekstra takk må rettes til Tone 
Ytterhaug som både organiserte kjøkkenet 
og var til stede alle dagene. 

Til resultatene så vant Olve Grønås 
Birkeland (Haugesund og Sveio) med 349p, 
foran seks skyttere på 347p. Vår beste ble 
Bjarne Muri på 12. plass med 346p. Sondre 
Ravnanger og Helge Norberg skjøt 345p.

Vi fikk en medalje da Simen Havik 
Samdal som perset i kl. ER med 348p og tok 
en delt 3. plass. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim 
skjøt seg til en flott 3. plass i kl. 1. Amalie 
Mortensen Torbal ble nr. 5 i kl. J og Geir 
Andresen nr. 7 i kl. 2, for å nevne de som ble 
blant de ti beste.

To av våre NU (Nybegynner Ungdom) med sine premier, f.v Ellinor Lindeland og Kristine Havik 
Samda.
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Norma Open
Norma Open som arrangeres på 50m 

i Alfhallen samlet 456 skyttere og vi hadde 
med 18. De har også avsluttende finaler, 
med et oppsett hvor de slår sammen klasser 
og arrangerer en finale i hver stilling. 

Amalie Mortensen Torbal skjøt 248p og 
kvalifiserte seg til knefinalen som nest beste 
i kl. J. Finalen ble dominert av V55-skyttere, 
men Amalie skjøt seg til en flott 5. plass og 
ble best av juniorene. 

Ellers skjøt Simen Havik Samdal meget 

gode 249 i kl. ER og ble nr. 6. Julie Ulrikke 
Nymo Øynebråten ble nr. 4 i kl. 3 med 238p. 

Andre stevner
Det var tre andre stevner i området, 

men de ble ikke høyt prioritert av våre. Ask-
ers stevne var det største med 170 deltagere. 
De andre arrangørene var Skiptvet og Moss 
og Våler. 

Vi hadde med 3-4 skyttere. Simen 
Havik Samdals 247p og 3. plass i kl. ER i 
Asker var det beste resultatet. 

Standplassleder Arild Båheim med kontrollørene 
Hans O Kveli (nærmest) og Geir Andresen (lengst 
unna) på en av dagene.

Stian Stafsberg Klyve fikk prøvd seg som stand-
plasleder.

Christian Ytterhaug Myhre hadde kjøkkentjeneste 
på søndag og hadde god tid til pauser. Kun 46 av 
105 plasser ble benyttet.

Annie Samuelsen var i påmeldingen en av dagene.
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Østrestevnet
kl. 3-5 12. Bjarne Muri ........................ 247-346  
 24. Sondre Ravnanger ............. 245-345 
 27. Helge Norberg ................... 245-345 
 56. Tore Johansen ................... 243-342 
 60. Henrik Oppen..................... 243-341 
 83. Stian Stafsberg Klyve ........ 240-338 
 86. Sverre Brovoll .................... 239-338  
 92. Julie U. N. Øynebråten ...... 239-337 
  101. Jenny Aardalen ................ 240-336
Kl. 2 7. Geir Andresen......................... 244-340
Kl. 1 3. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim ...... 246
V55 11. Christer Malm ....................... 247-346 
 29. Arne Grøtting ........................ 243342 
 42. Anne Sofie Grimstad............. 241-335 
 44. Hans O Kveli......................... 237-334 
 45. Arild Båheim ......................... 237-334 
 47. Arne Ånneland ...................... 239-333
NU Ellinor Lindeland ......................... 236 
 Kristine Havik Samdal ................ 227 
 Isabella Tamber .......................... 195
ER 3. Simen Havik Samdal .............. 249-348 
 23. Viktor Elof Nilsson ................ 239-335 
 26. Torjus Lindeland ................... 242-332 
 31. Sofus Mestad Hansen .......... 207-292 
 32. Victoria Thoresen ................. 242-289
J 5. Amalie Mortensen Torbal ........ 247-346
EJ 22. Simen Sanne ........................ 210-308
V73 19. Øivind Mørk .......................... 236-322 

Askerstevnet
Kl. 2 8. Geir Andresen.......................... 238 
V55 7. Arne Grøtting ........................... 247 
NU Kristine Havik Samdal ................. 218 
ER 3. Simen Havik Samdal ............... 247
Skiptvet
kl. 3-5 21. Tore Johansen ....................... 241-339 
V55 4. Arne Grøtting ........................... 246-345 
 6. Christer Malm .......................... 247-345
Moss og Våler
kl. 3-5 27. Tore Johansen ...................... 237-337 
V55 7. Christer Malm ......................... 245-342 
 9. Arne Grøtting .......................... 244-342 

Norma Open
Finale - kne 
5. Amalie Mortensen Torbal .................... 101.6 

Kl. 5 20. Sondre Ravnanger ................ 246 
 40. Helge Norberg ....................... 244 
 47. Jenny Aardalen ...................... 243 
 54. Bjarne Muri ............................ 242
 Kl. 4 24. Henrik Oppen ........................ 238 
 32. Tore Johansen ....................... 237 
 34. Stian Stafsberg Klyve ............ 237
Kl. 3 4. Julie Ulrikke N. Øynebråten ..... 238
Kl. 2 18. Geir Andresen........................ 239
V55 29. Christer Malm ........................ 244 
 36. Anne Grimstad ....................... 242 
 45. Hans O Kveli.......................... 240
NU Ellinor Lindeland .......................... 236 
 Kristine Havik Samdal ................. 223
ER 6. Simen Havik Samdal ............... 249 
 31. Torjus Lindeland .................... 240
J 2. Amalie Mortensen Torbal ......... 248
EJ 26. Simen Sanne ......................... 213

Isabella Tamber var vår tredje skytter i NU i 
Østrestevnet. .
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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 
2020 til mars 2021. 

Medaljene i oversikten nedenfor 
summerer seg opp til 52. Det er ikke noe 
poeng i foreta noen videre sammenligninger 
med tidligere tall. Dette er klart preget av 

begrenset stevneaktivitet. Spesielt har det 
vært svært lite 15m og feltstevner. For 15m 
var det kun noen stevnet høsten 2020 og for 
felten sin del ble det kun SM.

Amalie Mortensen Torbal er uansett den 
store medaljesankeren. Hun tok 13 medaljer. 
De neste på listen er Arne Grøtting og 
Bjarne Muri med fem medaljer. I alt har vi 
17 ulike navn i oversikten.

Klasse 3-5
Bjarne Muri
1. gylt ............Nannestadstevnet, Nannestad

Klasse 2
Geir Andresen
1. sølv ...........Høststevnet, Såner

Klasse V55
Christer Malm

1. sølv ...........Høststevnet, Såner 
1. sølv ...........Oktoberstevnet, Aas
Arne Grøtting 
1. sølv ...........Nannestadstevnet, Nannestad

Klasse ER
Amalie Mortensen Torbal
1. gylt ............Nittedalstevnet, Nittedal
2. sølv ...........Høststevnet, Såner

15m - stevner 

Feltstevner 
Klasse 3-5
Eirik Kristiansen
1. gylt ............SM grovfelt, Enebakk
Tore Johansen 
3. sølv ...........SM grovfelt, Enebakk

Klasse 2
Geir Andresen 
1. sølv ...........SM grovfelt, Enebakk

Klasse ER
Amalie Mortensen Torbal 
1. Nammo .....SM finfelt, Skarpskytten
Torjus Lindeland 
2. ungdoms ...SM bane, Oslo Østre
Simen Havik Samdal 
3. ungdoms ...SM bane, Oslo Østre

Bjarne Muri tok nest flest medaljer og dro med 
seg en seier på 15m.
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Banestevner 
Klasse 3-5
Sondre Ravnanger 
5. medalje .....Viken II, Sarpsborg 
1. gylt ............SM bane, Oslo Østre 
2. sølv ...........Rælingsstevnet, Rælingen
Sigve Iversen 
12. medalje ...Viken II, Sarpsborg 
2. sølv ...........SM bane, Oslo Østre
Bjarne Muri 
13. stjerne…..Viken II, Sarpsborg 
2. sølv ...........Lågencup, Flesberg 
2. sølv ...........Lågencup, Rollag og Veggli 
3. bronse ......Hytteholstemnet, Sunnylven
Nils Kåre Midtflå 
3. sølv ...........SM bane, Oslo Østre 
1. gylt ............Rælingsstevnet, Rælingen
Jenny Aardalen 
1. beste dame…..SM bane, Oslo Østre

Klasse 2
Geir Andresen 
1. sølv ...........Høststevne, Eidsvoll Verk

Klasse 1
Rolf Tamber 
2. klasse .......SM bane, Oslo Østre
Ida-Sofie Jorsett-Ranheim 
1. klasseseier…..Lågen cup, Jondalen 
1. klasseseier…..Lågen cup, Kongsberg

Klasse V55
Stein Heggen 
3. sølv ...........Viken II, Sarpsborg 
1. sølv ...........Fet-stevnet, Fet 
1. sølv ...........Fjøssystemercup, Øyer/Dølen 
1. sølv ...........Trippelstevne, Nora
Arne Grøtting 
1. sølv ...........SM bane, Oslo Østre 
1. sølv ...........Henningstevnet, Henning 
1. sølv ...........Jotunheimtr., Dovre og Dovreskog 
1. sølv ...........Åpent stevne, Lismarken

Klasse ER
Amalie Mortensen Torbal 
1. Nammo .....Viken II, Sarpsborg 
1. Nammo .....SM bane, Oslo Østre 
1. gylt ............Sarpsborg stevnet, Sarpsborg 
2. sølv ...........Rådestevnet, Råde 
2. sølv ...........Våpensmiacup, Etnedal 
3. bronse ......Eidsberg stevnet, Eidsberg 
3. bronse ......Fjøssystemercup, Vinstra 
3. bronse ......Høststevne, Frogn og Drøbak 
3. bronse ......Junistevne u20år, Aas 
3. bronse ......Lågen cup, Kongsberg 
3. bronse ......Lågencup, Sigdal
Simen Havik Samdal 
4. ungdoms ...Viken II, Sarpsborg 
2. ungdoms ...SM bane, Oslo Østre

Klasse J
Simen Sanne 
3. ungdoms ...SM bane, Oslo Østre

Klasse EJ
Hans Robert Gaarder 
2. Nammo .....SM bane, Oslo Østre

Amalie Mortensen Torbal ble vår beste medalje-
sanker.
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Klassesetting 2022 - 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 
46 skyttere. Tilsvarende tall i fjor var 44.

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

Det er sjeldent få endringer av klasser.  
Det er kun to i kl. 3-5 og tre blant ungdom-
mene.

Det første kan tilskrives meget lav 
stevneaktivitet. For ungdommene har vi stor 
gruppe i kl. ER, som har ett år igjen.

Sondre Ravnanger “vant” klassesettin-
gen. De tre beste resultatene var lik Bjarne 
Muris, men Sondre hadde bedre snitt. Arne 
Grøtting og Tore Johansen har vært de ivrig-
ste deltagerne med hhv. 35 og 33 stevner.

Endre Hagelund er med på listen, men 
han har flyttet til Trondheimsområdet og 
meldt overgang til Nidaros.

Klassesetting kl. 3-5
Navn  .......................... 2021 ....2022..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt
Sondre Ravnanger ................5 .............5 ............. 18 ............248 ......... 247 .......... 247 ......... 244
Bjarne Hammersvik Muri .......5 .............5 ............. 14 ............248 ......... 247 .......... 247 ......... 242
Marianne Berger....................5 .............5 ............. 13 ............247 ......... 246 .......... 246 ......... 241
Sigve Chrisander Iversen ......5 .............5 ............. 16 ............246 ......... 246 .......... 246 ......... 241
Helge Norberg .......................5 .............5 ............. 20 ............247 ......... 246 .......... 245 ......... 223
Sverre Brovoll ........................5 .............5 ............. 20 ............245 ......... 244 .......... 244 ......... 238
Endre Hagelund ....................5 .............5 ............. 5 ..............245 ......... 245 .......... 243 ......... 243
Nils Kåre Midtflå ....................5 .............5 ............. 4 ..............247 ......... 243 .......... 241 ......... 243
Stian Stafsberg Klyve ............5 .............5 ............. 16 ............241 ......... 241 .......... 241 ......... 237
Tore Johansen .......................5 .............5 ............. 33 ............241 ......... 241 .......... 241 ......... 236

Henrik Oppen ........................4 .............4 ............. 15 ............242 ......... 240 .......... 240 ......... 236
Eirik “I” Ahdell ........................4 .............4 ............. 2 ..............237 ......... 235 .......... 0 ............. 236
Per Arve Strømstad ...............4 .............4 ............. 1 ..............235 ......... 0 .............. 0 ............. 235
Jenny Aardalen ......................4 .............4 ............. 13 ............235 ......... 235 .......... 234 ......... 231
Eirik Kristiansen .....................4 .............4 ............. 3 ..............241 ......... 239 .......... 231 ......... 237 
Morten Musiol ........................5 .............4 ............. 1 ..............230 ......... 0 .............. 0 ............. 230
Inga Kvam .............................4 .............3 ............. 2 ..............224 ......... 222 .......... 0 ............. 223

Klassesetting kl. 1, kl. 2
Navn  .......................... 2021 ....2022..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt
Geir Lam Andresen ...............2 .............2 ............. 13 ............244 ......... 244 .......... 242 ......... 237
Thomas Halvorsen .................2 .............2 ............. 4 ..............246 ......... 239 .......... 237 ......... 240

Ida-Sofie Jorsett-Ranheim .....1 .............1 ............. 7 ..............242 ......... 242 .......... 240 ......... 237 
Rolf Ragnvald Tamber ...........1 .............1 ............. 7 ..............245 ......... 240 .......... 235 ......... 219 
Tom Edvard Monsrud .............1 .............1 ............. 1 ..............208 ......... 0 .............. 0 ............. 208 
John Anders Ingebo ...............1 .............1 ............. 2 ..............239 ......... 136 .......... 0 ............. 188
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Klassesetting veteran
Navn  .......................... 2021 ....2022..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt
Arne Johan Grøtting ..............V55 ........V55 ......... 35 ............248 ......... 248 .......... 248 ......... 243
Stein Heggen .........................V55 ........V55 ......... 29 ............248 ......... 248 .......... 247 ......... 245
Christer Malm ........................V55 ........V55 ......... 26 ............248 ......... 247 .......... 247 ......... 244
Arne Ånneland .......................V55 ........V55 ......... 11 ............243 ......... 243 .......... 242 ......... 239
Hans O Kveli .........................V55 ........V55 ......... 23 ............245 ......... 245 .......... 241 ......... 237
Arild Båheim ..........................V55 ........V55 ......... 1 ..............236 ......... 0 .............. 0 ............. 236
Anne Sofie Grimstad .............V55 ........V55 ......... 6 ..............238 ......... 238 .......... 235 ......... 234

Nils Hovde .............................V73 ........V73 ......... 12 ............250 ......... 249 .......... 248 ......... 245 
Øivind Mørk ...........................V73 ........V73 ......... 15 ............247 ......... 247 .......... 245 ......... 241

Klassesetting ungdom
Navn  .......................... 2021 ....2022..... Antall ...Res. 1 .. Res. 2 ..Res. 3.. Snitt 
Simen Havik Samdal .............ER ..........ER .......... 15 ............250 ......... 250 .......... 249 ......... 247
Torjus Lindeland .....................ER ..........ER .......... 15 ............249 ......... 248 .......... 247 ......... 244
Viktor Elof Nilsson .................ER ..........ER .......... 9 ..............245 ......... 245 .......... 245 ......... 245
Julie Tamber ..........................ER ..........ER .......... 1 ..............231 ......... 0 .............. 0 ............. 231
Noah Sandal..........................ER ..........ER .......... 1 ..............229 ......... 0 .............. 0 ............. 229
Sofus Mestad Hansen ...........ER ..........ER .......... 2 ..............224 ......... 222 .......... 0 ............. 223

Amalie Mortensen Torbal .......ER ..........J .............. 28 ............250 ......... 250 .......... 250 ......... 248

Hans Robert Gaarder ............EJ ..........EJ ........... 16 ............235 ......... 235 .......... 233 ......... 227
Jonas Ingebo .........................J .............EJ ........... 3 ..............244 ......... 239 .......... 239 ......... 241
Simen Sanne .........................J .............EJ ........... 28 ............240 ......... 237 .......... 237 ......... 230

Arne Grøtting var ivrigste stevne deltager.Sondre Ravnanger hadde best klassesetting.
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