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• Oddbjørn Nyhagen og Magne Landrø har gått bort
• Geir Lam Andresen Viken II 15m mester i kl. 2
• Amalie Mortensen Torbal vant kl. J i ØM finfelt
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Vi går i gang med en ny årgang av 
Østre Posten, nærmere bestemt årgang 76. 
Og vi regner med at det blir endel å skrive 
om, slik at vi har fire utgivelser.

Dessverre fikk vi triste nyheter med 
bortgangene til Oddbjørn Nyhagen og 
Magne Landrø. Begge har bidratt med mye 
for Østre. Magne først og fremst med store 
sportslige prestasjoner og etter hvert med 
administrativ innsats. Oddbjørn mer på 
lagsarbeid med verv og spesielt stor innsats 
for ungdomsavdelingen. Alt dette er viktig 
for et skytterlag og begge var æresmedlem-
mer. Les mer er beskrevet i minneordene 
fra styreleder Morten Musiol på de neste 
sidene.

Året startet med sterke begrensinger 
i aktivitet, men i løpet av februar ble alle 
begrensinger opphevet og det ser nå ut til at 
vi får en normal sesong. Den lange perioden 
med ingen eller svært begrenset aktivitet 
har satt sine spor både hos oss og andre lag. 
Det blir en jobb å få opp aktiviteten til det 
nivået den hadde før pandemien. Slikt sett 
blir det spennende å følge Storbyprosjektet 
(tidl. Osloprosjektet) og grunnkursene de 
har satt i gang i Oslo.

Av sportslige prestasjoner i vinter, trek-
ker vi frem Amalie Mortensen Torbal seier 
i kl. J og Simen Havik Samdals 3. plass 
i kl. ER i Østlandsmesterskapet i finfelt, 
samt Geir Andresens seier i kl. 2 og Torjus 
Lindelands ungdomsmedalje i Viken II 
mesterskapet i feltskyting.

Kr. Himmelfartsdag og dagen før har 
vi satt opp vårt banestevne og endelig kan 
vi invitere til Per Jorsetts minnestevne, som 
stevnet er døpt om til. Når tjenestelisten 
sendes ut så er det bare å melde seg.

Nå er det bare å se frem til baneseson-
gen som starter for alvor i slutten av april.
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Styreleder
har ordet

For ikke lenge siden fikk vi to triste 
beskjeder på kort tid. Både Oddbjørn Nyha-
gen og Magne Landrø har gått bort.

De to æresmedlemmene gikk bort med 
under én måneds mellomrom.

De har begge betydd MYE for Østre 
gjennom mange år, og de vil alltid være en 
del av Østres historie. 

Gledelig er det å se at det er økende 
aktivitet både på og utenfor Østre etter at 
samfunnet har begynt å finne tilbake til 
normalen.

Vi krysser fingrene for at vi slipper flere 
runder med restriksjoner.

Oslo-prosjektet har startet opp 
grunnkurset, og det ble til slutt en fin liten 
gjeng på 12 ungdommer.

Det er satt en «prosjektgruppe» som 
har ansvaret for å planlegge, gjennomføre 
og ferdigstille oppgraderingen av 15m og 
100m banene. Denne gruppa har lagt ned 
mye jobb allerede, og det gjennomføres 
regelmessige møter. 

Men kommunen satte imidlertid en 
liten brems for planene på 100m. Saks-
behandlingstid har gjort det slik at vi må 
utsette oppgraderingen på 100m til høsten.

Så lenge det ikke skjer noe uforutsett 
med levering av skiver, er planen at 15m 
blir oppgradert i juni.

På grunn av dette måtte det gjøre en 
stor jobb for å få de gamle skivene på 100m 
brukbare for en ny sesong. Det er ett knippe 
med ivrige medlemmer som har gjort en 
kjempestor innsats så langt, men det kan 
hende vi må belage oss på en runde til etter 
hvert.

Ellers ønsker jeg at så mange som mu-
lig holder av datoene, 20. og 21. april.

Onsdag 20. april er det dugnad før 
baneåpning, og vi gleder oss til å samle så 
mange som mulig slik at vi kan få Østre til å 
skinne etter vinteren. 

Torsdag 21. april er det duket for 
baneåpning.

Håper vi sees!

Skytterhilsen
Morten
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Oddbjørn Nyhagen er død
Det er med sorg jeg mottok nyheten om 

at vår kjære Oddbjørn Nyhagen gikk bort 
tirsdag 22. februar 2022.

Fra han kom til Oslo Østre i 1968, har 
han hatt flere verv i styret og ikke minst sin 
rolle i lagets ungdomsarbeid, som strakk seg 
over nesten 30 år. 

Da han var aktiv sørget Oddbjørn for å 
være tidlig ferdig med egen trening, slik at 
alt var på plass når ungdommen kom for å 
trene.

Det har vært mange ungdommer innom 
i løpet av årene, men felles for dem alle er 
at Oddbjørn har vært der og tatt de imot, 
hjulpet de som trengte hjelp, delt glede ved 
gode prestasjoner og støttet de som møtte 
motgang.

Oddbjørn har vært en ekte ildsjel og en 
bauta for oss alle i Østre-familien.

Oddbjørn ble i 2016 utnevnt til Æres-
medlem i laget og i 2018 ble han kåret til 
Årets ildsjel av Skytterlinken for sitt bidrag 
til skyttersaken gjennom et helt liv. 

-- Hvil i fred, Oddbjørn –

Oddbjørn ble bisatt fra Alfaset kapell, 
torsdag 3. mars, kl. 1400

Oddbjørn Nyhagen med daværende styreleder Eirik Ahdell, etter Oddbjørn utnevnelse til æresmedlem.
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Magne Landrø er død
Det var tungt at jeg, igjen, mottok ny-

heten om at enda ett æresmedlem nå hadde 
gått bort.

Magne Landrø sovnet stille inn, torsdag 
10. mars, 84 år gammel.

Magne fikk et langt og begivenhetsrikt 
liv.

For de fleste yngre/nye i laget, er 
navnet kanskje mest kjent fra Magne 
Landrø AS.

Magne startet firmaet i 1965, som 
siden den gang  har vokst seg til å bli en 
av landets ledende forhandlere på våpen og 
utstyr til konkurranseskyting og jakt.

Men Magne innehar også mange titler 
etter et aktivt liv som skytter. 

Han ble blant annet skytterprins, 

Norgesmester i feltskyting, Nordisk mester 
i baneskyting, har vunnet Officerspokalen 
samt flere titler i NM, EM og VM.

Men ikke minst ble han Skytterkonge 
for Østre hele 3 ganger, i 1961/1976/1981.

Magne har også hatt sine år i styret til 
Oslo Østre. I 1998 og 1999 ble han også 
valgt til formann.

Magne var én av gjestene til middagen 
etter konstituerende styremøte i 2021, og jeg 
hadde den ære av å sitte til bords med han.

Det var fasinerende å høre noen av 
historiene han hadde, som fra tiden da banen 
vår ble flyttet dit den ligger i dag.

— Hvil i fred, Magne — 

Magne Landrø  besøkte oss sist på konstituerende styremøte i desember 2021, t.h sees Odd Westgaard.
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Orientering fra jegergruppa
Av Rolf Tamber

Jegertrening/storviltprøve 2022 
Hei alle jegervenner, her kommer litt informasjon om trening og storviltprøver for 
sesongen 2022. 

Vi kjører treninger og storviltprøver som vanlig på tirsdager i mai, juni, august og 
september, og selger ammunisjon til gode priser – både trening og jakt i 6,5x55, 
308 og 30-06. 

I år er oppmøte i tidsperioden 1700-1930, vi skyter frem til kl 2000. Betaling, do-
kumentasjon og evt kølapp fås i luka som tidligere – vi tar både vipps og kortbetal-
ing (ikke kredittkort). Gjør gjerne klar – for de av dere som ønsker det - dokumen-
tasjon i app på mobil i forkant av oppmøtet.

Jegertreningsdager med skytetid kl 1700-2000:

 Mai:  Tirsdag 3., 10., 24. og 31.
 Juni:  Tirsdag 7., 14., 21. og 28.
 Juli:  ingen trening/banen stengt
 August:  Tirsdag 2., 9., 16., 23. og 30. 
 September:  Tirsdag 6., 13., 20. og 27.

Priser for skyting:

 Medlem trening:   75,- 
 Medlem oppskyting: 125,- 
 Ikkemedlem trening: 125,- 
 Ikkemedlem oppskyting: 250,-
 Årsmedlemsskap Oslo Østre:  400,-

Priser for ammunisjon:

Treningsammunisjon:  
Norma trainer 6,5x55, 308 og 30-06: 490,- for eske á 50 stk
Jaktammunisjon:  
Federal fusion 6,5x55, 308 og 30-06: 490,- for eske á 20 stk

Mer og oppdatert informasjon finnes på  
https://osloostre.no/jegertrening/
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Ombudsmøtet 15. desember
Ombudsmøtet for 2021 ble avholdt 15. 

desember. Møtet måtte holdes på Teams 
med Arne Ånneland som enslig møteleder 
på Østre. Våre ombud var Morten Musiol, 
Tone Ytterhaug, Marianne Berger, Tore Jo-
hansen, Eirik Kristiansen og Helge Norberg.

Samlagsstyret la frem tre saker i tillegg 
til de faste, samt to informasjonssaker.

En sak var endring av vedtektene til 
samlaget. Begrunnelsen var å få bedre sams-
var med DFS sine regler og tilpasninger i 
forhold storbyprosjektet. Endringene ble 
vedtatt.

Videre var det kommet inn forslag på 
endring av kikkertklassen og at kl. 1-5 skal 
kunne benytte samme våpen som nybegyn-
nerklassene på 15m. Samlagsstyret hadde 
innstilt på avvisning av begge forslagene og  

fikk tilslutning av ombudsmøtet.
Det ble informert om storbyprosjektet 

og Hovedstadsstevnet. Det er usikkerhet om 
hvordan Hovedstadsstevnet skal håndteres 
og neste steg blir å kontakte de andre hoved-
stedene. 

Terje Hansen (Skarpskytten) ble valgt 
til ny leder etter Eirik Ahdell. Ellers i styret 
ble Ketil Sundal (Nordstrand) og Lars Johan 
S. Hereid (Skarpskytten) gjenvalgt. Bjarne 
Muri og Jan Solberg (Østre Bærum) ble 
valgt som nye styremedlemmer. Arne Ån-
neland var ikke på valg.

Av våre i andre verv ble Stian Stafsberg 
Klyve valgt som nytt medlem i ungdom-
sutvalget. Tore Johansen ble gjenvalgt som 
revisor og var ikke på valg som medlem av 
valgkomiteen,

Arne Ånneland ledet ombudsmøtet og ble senere 
konstituert til å fortsette som nestleder.

Stian Stafsberg Klyve ble valgt inn i samlagets 
ungdomsutvalg.
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Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen er godt i gang 
med aktiviteten og har, som vanlig, faste 
treninger mandag og torsdag.

En gjeng har vært ivrige deltager i 
feltskyting, med flotte resultater. 

Grunnkurs i regi av Storbyprosjektet er 
i gang og forhåpentligvis gir det etterhvert 
et godt tilskudd til vår ungdomsavdeling. 

Mer om dette finnes i artikler i denne 
utgaven.

Feltskyting gjennomføres på ulike måter, slik så det ut på et av holdene på finfelten i Viken II stevnet.

Pølser passer alltid, slik som på KM finfelt.

Våpnene må være i orden. Her sjekker Stian 
Stafsberg. Klyve (næmest), Hans P Gaarder 
(stående) og Odd Arne Samdal lagsvåpen.

Slik var holdene på SM finfelt.
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Storbyprosjekt - åpen dag
Osloprosjektet er avsluttet og er over 

i en gjennomføringsfase og omtales som 
Storbyprosjektet som skal tilby grunnkurs 
og videregående kurs i rifleskyting.

Det er planlagt oppstart av de første 
grunnkursene i uke 9. Som et ledd i å skape 
interesse for kurset innbød alle lagene i Oslo 
til en åpen dag. Hensikten var å informere 
om skyting og gi mulighet til å prøve noen 
skudd. 

Annonseringen ble hovedsaklig gjort 
gjennom sosiale media og hjemmesider.

Åpen dag ble arrangert lørdag 29. 
januar. Arne Ånneland, Annie Samuelsen, 
Marit Jorsett og Morten Musiol var vertss-
kap, mens Heidi Grimstad, Jonas Ingebo og 
Veronica Tamber håndterte skytingen.

Nær 20 foresatte med barn/ungdom 
møtte.  

Heidi Grimstad (t.h), Victoria Thoresen (med vest) og Jonas Ingebo var instruktører.
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Annie Samuelsen og Morten Musiol var med i vertsskapet.

Arne Ånneland fortalte om våpen og sikkerhet-
sregler.

En presentasjon kjørte på projektoren mens 
besøkende koste seg med kaffe og vafler.
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Grunnkurs - rifleskyting
Grunnkurs i rifleskyting hadde sin 

første kveld onsdag 2. mars og går over 16 
kvelder frem til sommerferien. Grunnkurset 
starter med de vanlige 5 kurskveldene ihht. 

dem “gamle” skyteskolen og fortsetter med 
videregående leksjoner. 12 ungdommer i 
alderen 8-16 år deltar på grunnkurset.

Det var gledelig fullt inne på standplass da grunnkurset hadde sin første skyting.
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Klubbmesterskap 15m
I alt stilte 36 skyttere på klubbmester-

skapet. Det er vi meget godt fornøyd med, 
spesielt gitt den lange perioden med beg-
renset aktivitet. 

For første gang, tror vi, var det flere i 
ungdomsklassene enn i kl. 3-5. Vi hadde 13 
ungdommer og 12 i kl. 3-5.

I kl. 3-5 ble det et oppgjør mellom 
Helge Norberg og Sondre Ravnanger. Helge 
vant med 346p mot Sondres 345p. Nils Kåre 
Midtflå tok den tredje medaljen med 342p. 

Morten Musiol var i skytedressen for 
første gang på lang tid. Han overrasket med 
340p, 4. plass og klassemedaljen i kl. 4. 

Klassemedaljen i kl. 3 gikk til Julie 
Ulrikke Nymo Øynebråten med 335p. Så 
var det moro at Karen Reinsborg også stilte i 
klassen. Hun kom til oss i fjor og er såvidt i 
gang etter et langt opphold med skyting. 

Anne Grimstad tok en klar seier i V55 
med 344p. Kl. 2 ble vunnet av Geir Andre-
sen med 342p. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim 
vant kl. 1 med 239p. 

V73 duellen ble vunnet av Nils Hovde 
med 341p. I NV skjøt Gard Pedersen 231p.

Kveldens prestasjon kom i kl. J. Amalie 
Mortensen Torbal er inne i sitt første år som 
junior og det har vært få stevner. Hun slo 
til med 350p og kan «tikke av» det som 
unnagjort. 

Simen Havik Samdal var nesten like 
god i kl ER. Han satte 15m-pers med 349p. 
Torjus Lindeland og Victoria Thoresen kom 
på de neste plassene. 

Kristine Havik Samdal vant kl. R med 
323p. Simen Sanne har ikke fått vært så mye 
med i det siste, men stilte opp i kl. EJ og 
skjøt 319p. 

I NU hadde vi hele syv stykker. De 
skjøt som følger: Ella Galtung 228p, Ingrid 
Bjermeland Hesledalen 244p, Johannes 
Hevrøy 229p, Ellinor Lindeland 234p, 
Helmer Gardssønn Mossige 237p, Frøya 
Pihl Strømstad 241p og Isabella Tamber 
225p.

Vi må rette en stor takk til Tone Ytter-
haug som satte en ekstra spiss på stemnin-
gen, med å diske opp med kaffe, brus og 
vafler.

Helge Norberg ble klubbmester i V55.Anne Grimstad ble klubbmester i V55.
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Kl. 3-5 1. Helge Norberg ............. 246-346 Gylt 
 2. Sondre Ravnanger ...... 245-345 Sølv 
 3. Nils Kåre Midtflå .......... 244-342 Bronse
Kl. 5 1. Helge Norberg .............. 246-346 
 2. Sondre Ravnanger ........ 245-345 
 3. Nils Kåre Midtflå ............ 244-342 
 4. Per Arve Strømstad....... 241-340 
 5. Sverre Brovoll ............... 239-339
Kl. 4 1. Morten Musiol ............... 242-340 Kl.med 
 2. Henrik Oppen ................ 240-340 
 3. Tore Johansen .............. 233-333 
 4. Stian Stafsberg Klyve ... 236-333 
 5. Eirik Kristiansen ............ 235-332
Kl. 3 1. Julie U. N. Øynebråten . 239-335 Kl.med 
 2. Karen Reinsborg ........... 225-323
V55 1. Anne Sofie Grimstad ..... 245-344 Sølv 
 2. Arne Ånneland .............. 240-339  
 3. Hans O Kveli ................. 238-335  
 4. Christer Malm................ 244-334  
 5. Arild Båheim .................. 232-328 

Kl. 1 1. Ida-Sofie Jorsett.-Ranheim ..239 Kl.med 
 2. Rolf Ragnvald Tamber .........226 
NV Gard Pedersen ........................231
NU Ella Galtung .............................228 
 Ellinor Lindeland ......................234 
 Frøya Pihl Strømstad ...............241 
 Helmer Gardssønn Mossige ....237 
 Ingrid Bjermeland Hesledalen ..244 
 Isabella Tamber ........................225 
 Johannes Langvik Hevrøy .......229
R 1. Kristine Havik Samdal 229-323 Gylt
ER 1. Simen Havik Samdal..... 249-349 Gylt 
 2. Torjus Lindeland ............ 241-338 Sølv 
 3. Victoria Thoresen .......... 237-333 Bronse
J 1. Amalie Mortensen Torbal .250-350 Gylt
EJ 1. Simen Sanne ...................223-319 Sølv
V73 1. Nils Hovde .......................245-341 Sølv 
 2. Øivind Mørk .....................237-332 

Johannes Langvik Hevrøy deltok i NU.

Ella Galtung deltok i NU.

Julie Ulrikke Nymo Øynebråten tok kl.3 medaljen.

Ingrid Bjermeland Hesledalen deltok i NU.
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Samlagsstevne 15m
50 skyttere stilte på samlagsmester-

skapet. Det ble endel færre enn forhånd-
spåmeldingen tilsa, men vi vet at Covid-
smitte forklarer endel. Det var uansett godt 
å få samlet Oslogjengen igjen til en trivelig 
skytekveld. 

For å feire anledningen bød Tone Ytter-
haug på gratis kaffe, brus og vafler. Det var 
mange som satt igjen da samlagsleder Terje 
Hansen sto for premieutdelingen.

I kl. 3-5 var det en av favorittene som 
slo til. Sondre Ravnanger skjøt i det siste 
laget og tok seieren med 347p. Sondre vant 
også ved forrige anledning i 2020. Bjarne 
Muri ble vår nestbeste på 4. plass med 342p 
og 2p opp til pallen

I V55 avgjorde Arne Grøtting en tett 
duell med Christer Malm, med å skyte 100p 

på omgangen. Arne ble mester med 344p, 
mens Christer fikk 99p på omgangen og 
343p totalt. 

Geir Andresen ble nr. 3 i kl. 2 med 
339p. Det var 1p opp til 2. plass.

I ungdomsklassene tok vi alle titlene. 
Kristine Havik Samdal ble mester i kl. R 
med 316p. Broren Simen Havik Samdal 
vant kl. ER med 344p. Torjus Lindeland 
ble nr. 2 og tok en av ungdomsmedaljene.  
Amalie Mortensen Torbal var favoritt i kl. J 
og vant med 346p. 

NU besto av syv skyttere. Alle fra Østre 
og de var: Ella Galtung, Ingrid Bjermeland 
Hesledalen, Ellinor Lindeland, Helmer 
Gardssønn Mossige, Frøya Pihl Strømstad 
og Isabella Tamber. I V73 tok Nils Hovde 2. 
plassen med 337p.

Medaljevinnerne i ungdomsklassene, f.v mester i kl. R Kristine Havik Samdal, nr 2 og ungdomsmedalje 
vinner i kl. ER Torjus Lindeland og mester i kl. J Amalie Mortensen Torbal. Mester i kl ER. Simen 
Havik Samdal var ikke tilstede under premieutdelingen. Fornuftig nok, dro han hjem for å gjøre lekser.
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Kl. 3-5 1. Sondre Ravnanger ........ 247-347 Gylt 
 4. Bjarne Muri ................... 242-342
Kl. 5 1. Sondre Ravnanger ............ 247-347 
 4. Bjarne Muri ....................... 242-342 
 5. Per Arve Strømstad........... 245-342 
 6. Helge Norberg .................. 243-341 
 7. Sverre Brovoll ................... 239-339
Kl. 4 2. Tore Johansen .................. 242-341 
 3. Henrik Oppen .................... 241-340 
 5. Stian Stafsberg Klyve ....... 237-335 
Kl. 2 3. Geir Andresen ................... 239-339
V55 1. Arne Johan Grøtting .......... 244-344 Sølv 
 2. Christer Malm.................... 244-343 
 3. Anne Sofie Grimstad ......... 240-340 
 4. Arne Ånneland .................. 243-340

Kl. 1 2. Rolf Ragnvald Tamber .........222 
NU Ella Galtung .............................214 
 Ingrid Bjermeland Hesledalen ..241 
 Ellinor Lindeland ......................224 
 Helmer Gardssønn Mossige ....242 
 Frøya Pihl Strømstad ...............237 
 Isabella Tamber ........................220
R 1. Kristine Havik Samdal ....228-316 Nammo
ER 1. Simen Havik Samdal ......246-344 Nammo 
 2. Torjus Lindeland..............245-341 Ung.m 
 6. Victoria Thoresen ............238-335
J 1. Amalie Mortensen Torbal 246-346 Nammo
V73 2. Nils Hovde .................240-337 
 4. Øivind Mørk ...............237-333

Tone Ytterhaug sto for kjøkkentjenesten både på 
KM og SM og ga et kjempeviktig trivselsbidrag. 

Victoria Thoresen skjøt i ER og klarte seg godt i 
sitt første samlagsmesterskap.

Sondre Ravnanger ble mester i kl. 3-5. Arne Grøtting ble mester i V55.



Østre Posten 1-2216

Østlandscup 15m, Blaker
Etter ett års opphold var Østlandscupen 

tilbake med Blaker som arrangør. De fikk 23 
påmeldte i kne/ligg-cupen, men var skuffet 
over kun 13 påmeldte lag i kl. 3-5 cupen. Vi 
stilte med ett lag i begge cupene.

Kl. 3-5 cupen
1. runde 

Runde 1 ble en trippelmatch som skulle 
gå på hjemmebane. Med nye restriksjoner 
på grunn av økende smitte, ble runden gjen-
nomført som hjemmebaneskyting. Vårt lag 
var favoritter og tok en klar seier.

Oslo Østre 1697 – Gjøvik og Brus-
veen 1683 - Rygge 1644
Sondre Ravnanger ........................246-346 
Nils Kåre Midtflå  ...........................244-344  
Helge Norberg  ..............................245-342  
Stian Stafsberg Klyve ....................239-338 
Marianne Berger............................235-327

Semifinale
Med få lag i cupen var semifinalen 

neste runde. Motstander ble Løiten, laget 
med beste resultat i 1. runde. Matchen gikk 
på Østre. Vårt lag var rimelig greit fornøyd 
med skytingen, men det manglet noe på 
matchformen for flere og det ble et klart tap. 

Etter mye hjemmebaneskyting både i 
Østlandscupen og Akershusserien var det 
hyggelig å kunne samles til en prat og mat-
bit etter skytingen.

Oslo Østre 1710 – Løiten 1723
Sondre Ravnanger ........................247-347 
Helge Norberg ...............................246-345 
Bjarne Muri ....................................344-342 
Nils Kåre Midtflå ............................240-339 
Tore Johansen ...............................237-337

Laget i runde 1 stilt opp med god avstand, f.v Marianne Berger, Nils Kåre Midtflå, Helge Norberg, Son-
dre Ravnanger og StianStafsberg Klyve. Bildet ble tatt mens 1m avstandsregelen ennå gjaldt.
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Kne/ligg cupen
1. runde 

Første match var en bortekamp mot El-
verum. Etter noe trøbbel med å finne banen, 
gikk ikke skytingen noe bedre, det endte 
med klart tap og neste runde i B-cupen. Det 
ble likevel en trivelig samling etter skyting.

Oslo Østre 1684p – Elverum 1725p 
Amalie Mortensen Torbal (J) ..........243-343  
Simen Havik Samdal (ER) .............243-342 
Viktor Elof Nilsson (ER) .................240-337 
Torkus Lindeland (ER) ...................242-336  
Arne Ånneland (V55) .....................230-326

1. runde - B-cup
Urskog ble motstander i 1. runde av 

B-cupen. Matchen ble skutt som hjemme-
baneskyting. Med Amalie Mortensen Torbal 
i godt slag i spissen ble det en klar seier og 
plass i semifinalen.

Oslo Østre 1699 – Urskog 1668
Amalie Mortensen Torbal (J) ..........248-348
Simen Havik Samdal (ER) .............248-347
Torjus Lindeland (ER) ....................241-336
Arne Ånneland (V55) .....................239-335
Viktor Elof Nilsson (ER) .................237-333

PS: Vi må vente til neste utgave for semifi-
nale og eventuelt finaleresultatene.

Lagsavtaler - leverandører
Oslo Østre har noen lagsavtaler med 

leverandører av utstyr som gir rabatt ved 
handel. Over lengere tid har vi hatt Skyt-
terlinken og Norma, de er videreført med 
noen justeringer. 

Markeds- og kostnadsutvikling har ført 

til lavere rabatter og de to årlige fellesbes-
tillingene til Norma er fjernet, men avtalene 
er fortsatt gunstige.

Nytt av året er en avtale med BMWear. 
Nedenfor er vilkårene oppsummert for hver 
av leverandørene.

BMWear: 10% på løp og deler, 20% på 
Monard og 30% på service av våpen utenom 
messe/stand.

Norma: 10% på ferdige patroner, 13% på 
ladekomponenter, 30% på cal. 22, 15% på 
løp og skytterlagsrekvisita og til slutt 3% på 
Normas tilbudspriser på ladepakker.

 Skytterlinken: 10% på “alt”. Unntak er 
ammunisjon, ladekomponenter, originale 
Sauer-deler og tjenester. 
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Akershusserien
Akershusserien var også tilbake etter 

ett års opphold med ny arrangør. Kisen har 
tatt over fra Rælingen som har vært arrangør 
i en årrekke.  Svein Erik Skotterud og de 
andre i Rælingen fortjener en stor takk for 
langvarig innsats. 

Serien ble satt opp med syv lag i tre 
divisjoner. Det ga en walk-over runde for 
alle. Vi stilte med ett lag i 1. divisjon og ett 
i 2. divisjon.

Dessverre slet flere lag med å stille lag 
og måtte trekke seg. Dermed ble det flere 
walk-over runder. Flere av matchene ble 
skutt som hjemmebaneskyting. Lagene skjøt 
da på egen bane og rapporterte resultatene 
til det andre laget. Dette fungerte greit sky-
temessig, men man mister den sosiale delen.

Vårt 1. lag fikk til slutt skutt fire 
matcher. Det ble tre seire og ett tap. Fem 
ulike skyttere har deltatt. Med unntak av en 
småsyk Sondre i en match, var alle resul-
tatene godt oppe på 290-tallet. Marianne 
Berger hadde det beste snittet på 297,7p og 
Bjarne Muri det beste enkeltresultatet på 
299p.

2. laget endte med fem matcher. Det ble 
fire seire og ett tap. Også her har det vært 
fem ulike skyttere som har bemannet laget. 

Julie Ulrikke Nymo Øynebråten var 
lagets beste med flere resultater på 296p.

Oslo Østre 1 ............1187 
Østre Romerike .......1140 
Sondre Ravnanger ..........298 
Marianne Berger..............298 
Helge Norberg .................297 
Bjarne Muri ......................294

Oslo Østre 1 ............1188 
Nordstrand 1 ...........1181 
Bjarne Muri ......................298 
Marianne Berger..............298 
Sondre Ravnanger ..........297 
Helge Norberg .................295

Oslo Østre 1 ............1180 
Rælingen 1 ..............1159 
Bjarne Muri ......................299 
Nils Kåre Midtflå ..............297 
Helge Norberg .................297 
Sondre Ravnanger ..........287

Oslo Østre 1 ............1184 
Kisen 1 .....................1198 
Marianne Berger..............297 
Nils Kåre Midtflå ..............296 
Sondre Ravnanger ..........296 
Bjarne Muri ......................295

1. divisjon

Henrik Oppen var lagleder for og en trofast 
deltager på 2. laget.
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Skyttere på vårt 2. lag, f.v Sverre Brovoll. Henrik Oppen, Julie Ulrikke Nymo Øynebråten og Tore 
Johansen.

2. divisjon
Oslo Østre 2 ............1153 
Østre Romerike 2 ....1145 
Julie Ulrikke Øynebråten ..290 
Henrik Oppen ..................289 
Stian Stafsberg Klyve ......289 
Tore Johansen .................285

Oslo Østre 2 ............1155 
Nordstrand 2 ...........1135 
Julie Ulrikke Øynebråten ..296 
Sverre Brovoll ..................293 
Henrik Oppen ..................292 
Tore Johansen .................274

Oslo Østre 2 ............1152 
Skedsmo senior ......1140 
Julie Ulrikke Øynebråten ..296 
Henrik Oppen ..................292  
Stian Stafsberg Klyve ......285 
Sverre Brovoll ..................279

Oslo Østre 2 ............1164 
Gjerdrum .................1124 
Julie Ulrikke Øynebråten ..295 
Henrik Oppen ..................292 
Sverre Brovoll ..................292 
Tore Johansen .................285

Oslo Østre 2 ............1159 
Kisen ung ................1181 
Julie Ulrikke Øynebråten ..296 
Henrik Oppen ..................289 
Sverre Brovoll ..................288 
Tore Johansen .................286
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15m - åpne stevner
Her følger et kort sammendrag av resul-

tatene fra innendørssesongen. Det første 
stevnet ble arrangert i oktober 2021, mens 
de siste gikk av stabelen i mars. 

Uke 42 - oktober
Sesongen startet med stevner hos Nit-

tedal, Aas, Frogn & Drøbak og Gjerdrum. 
Vi hadde fra 8 til 13 deltagere. Amalie 
Mortensen Torbal skjøt sitt første stevne 
som junior i Aas. Hun startet likegodt 
juniorkarrieren med å vinne med 247-347p. 
Ellers nevner vi at Jenny Aardalen var kun 
1p fra pallen i kl. 3-5 i Gjerdrum.

Uke 43 - oktober
Høststevnet til Kråkstad & Ski var 

eneste stevne. Vi hadde med fem deltagere. 
Arne Grøtting skjøt solid i V55 og ble nr. 2 
med 246-345p

Uke 44 - november
Uken inneholdt hele åtte stevner fra 

Løiten i nord til Fredrikstad i sør. Vi hadde 

fleste deltagere i Nannestad med åtte, ellers 
varierte det fra en til tre.

Det gikk best i Nannestad med seier til 
Simen Havik Samdal i kl. ER og tredobbelt 
i V55 med Christer Malm som vinner.

Uke 45 - november
Dobbeltstevne Fet og Blaker var på 

programmet. Vi hadde 8-9 deltagere. Arne 
Grøtting vant V55 i Fet. Amalie Mortensen 
Torbal ble nr. 2 i kl. J i Fet og nr. 3 i Blaker.

Uke 46 – november
Dette var uken med Viken II 15m. 

Arne Grøtting var vår eneste deltager på to 
stevner i Vestfold. Det gikk best i Sem med 
3. plass i V55.

Uke 47 – november
Vi hadde tre deltagere på to stevner i 

Østfold. Arne Grøtting skjøt 248-347p to 
ganger. Det ga seier i V55 i Rakkestad og 2. 
plass i Sarpsborg.

Amalie Mortensen Torbal har tatt seks medaljer i 
sitt første år i kl. J. Arne Grøtting har tre seire i V55.
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Uke 48 - desember
Dette var stevneuken med Østrestevnet 

15m, Norma Open og tre andre stevner. 
Dette ble omtalt i forrige utgave. Det er 
likevel på sin plass å nevne at Simen Havik 
Samdal ble nr. 3 i ER i Østrestevnet og i 
Asker. Amalie Mortensen Torbal ble nr. 5 i 
knefinalen i Norma Open og beste junior.

Uke 4 - januar
Smittevernsreglene ble strammet til i 

midten av desember og vi må til slutten av 
januar for de neste stevnene. Spydeberg og 
Aas var arrangører og vi hadde med hhv. 
fem og to deltagere. 

I Spydeberg slo både Arne Grøtting og 
Christer Malm til med 348p i V55. Arne tok 
seieren på rangering. Simen Havik Samdal 
ble nr. 2 i kl. ER i Spydeberg

Uke 7 - februar
Det ble noen uker til de neste stevnene, 

som var tre midtukestevner. Vi hadde fleste 
deltagere med syv på stevnet til Kråkstad 
og Ski. Simen Havik Samdal skjøt 350p 
for første gang og vant kl. ER. Amalie 
Mortensen Torbal vant kl. J med 347p.

Uke 11 – mars
Det ble nok et langt opphold til det som 

ble sesongens siste 15m stevner. Skiptvet og 
Eidsberg var arrangørene.

Vi hadde med tre skyttere på hver av 
stevnene. Amalie Mortensen Torbal vant kl. 
J i Eidsberg med 348p. Arne Grøtting skjøt 
det samme i V55, men hard konkurranse ga 
4. plass.

Simen Havik Samdal skjøt 350p for første gang i stevnet til Kråkstad og Ski og vant også kl. ER.
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Klubbmesterskap grovfelt
Etter ett års opphold var vi tilbake på 

Sørum for interne grovfelt skytinger. På to 
lørdager i begynnelsen av mars skjøt vi om 
Styrets krus og klubbmesterskapet i grovfelt.

Styrets krus
Seks skyttere stilte opp i skytingen 

om aksjen i Styrets krus. Det ble skutt på 
hold på 200m, 285m, 400m og 500m, med 
stående utgangsstilling. Det var mye god 
skyting, med kun fem bom totalt. Helge 
Norberg var aller best med 30/19. Tore 
Johansen fylte også og kom nærmest med 
30/13
1. Helge Norberg ........................ 30/19
2. Tore Johansen (5)................... 30/13
3. Sverre Brovoll (5) ................... 29/19
4. Henrik Oppen (4) .................... 29/17
5. Geir Andresen (2) ................... 29/16
6. Arne Grøtting (V55) ................ 28/10

Klubbmesterskap grovfelt
Klubbmesterskapt ble skutt med ni 

deltagere, dagen før Viken II mesterskapet. 
Vi skjøt innledende 30-skudd med en avslut-
tende finale med tilnærmet samme opplegg 
som den planlagte Viken II finalen.

Helge Norberg var den eneste som skjøt 
fullt innledende og når han fulgte opp med 
det samme i finalen ble han klubbmester. 

Sverre Brovoll tok sølvmedaljen med 
41 treff. Vi fikk omskyting om bronsen. 
Eirik Kristiansen og Henrik Oppen endte 
begge på 40/6 etter gode finaler. Eirik tok 
bronsen etter å ha vært klart best i omsky-
tingen.
1. Helge Norberg (5) ..............30/18 - 42/9 Gylt 
2. Sverre Brovoll (5) ..............29/16 - 41/8 Sølv 
3. Eirik Kristiansen (4) ...........28/18 - 40/6 Bronse 
4. Henrik Oppen (4) ...............29/14 - 40/6  
5. Tore Johansen (5) .............28/16 - 39/5  
5. Geir Andresen (2) ..............27/17 - 38/5  
6. Stian Stafsberg Klyve (5) ...29/14 - 37/4  
8. Arne Ånneland (V55) .........44890 - 34/1  
9. Arne Grøtting (V55) ...........25/18 - 32/0 

Finaleopplegg: 
Hold 1 C20 200m Ligg 35 sek 
Hold 2 1/8 285m Kne 45 sek

Damenes pokal
Aksjen i Damenes pokal gikk på beste 

30-skudd i klubbmesterskapet og den gikk 
til Helge Norberg.

Medaljevinnerne i KM grovfelt. F.v Sverre Brovoll, Helge Norberg og Eirik Kristiansen.
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Klubbmesterskap finfelt
KM finfelt ble skutt på Østre dagen før 

Viken II mesterskapet. Åtte skyttere fra un-
gdomsavdelingen og Nils Hovde stilte opp 
i det fine været. Tre av skytterne debuterte 
på felt, og vi tror det ga mersmak. Det var 
mye god skyting, og veldig mange hold med 
6 treff.

I kl. ER var det hele tre som skjøt fullt 
både innledende og i finalen. Simen Havik 
Samdal vant med hele 11 innertiere i finalen. 
Torjus Lindeland ble nr. 2 med åtte og Vik-
tor Elof Nilsson nr. 3 med seks innertreff. I 
V73 skjøt også Nils Hovde fullt.

I kl. J tapte Amalie Mortensen Torbal 
to treff i innledende skyting, men slo til med 
12/11 i finalen. Kristine Havik Samdal har 
ikke skutt mye felt og imponerte med 29 
treff + 12 treff i finalen i kl. R. Både Amalie 
og Kristine var alene i sine klasser. 

Vi hadde to i NU og begge klarte seg 
meget godt. Ella Galtung skjøt 29 treff og 
Johannes Langvik Hevrøy 28 treff.

Kl. R  
1. Kristine Havik Samdal ........29/10 - 41/6 gylt
Kl. ER 
1. Simen Havik Samdal .........30/22 - 42/11 gylt 
2. Torjus Lindeland ................30/24 - 42/8 sølv 
3. Viktor Elof Nilsson .............30/14 - 42/6 bronse 
4. Victoria Thoresen...............23/1
Kl. J  
1. Amalie Mortensen Torbal ...28/22 - 40/11 gylt
V73  
1. Nils Hovde .........................30/20 - 42/6 sølv
NU  
Ella Galtung ...........................29/13 
Johannes Langvik Hevrøy .....28/12

Nesten alle deltagere og arrangører. Stående bak f.v Joakim Mortensen, Tor Evert Lindeland, Victoria 
Thoresen, Amalie Mortensen Torbal, Torjus Lindeland, Viktot Elof Nilsson, Simen Havik Samdal, Odd 
Arne Samdal. På kne og stående foran, Ella Galtung, Kristine Havik Samdal og Johannes Langvik 
Hevrøy. Helt foran er Balder.



Østre Posten 1-2224

Samlagsstevnet finfelt, Løvenskiold
Samlagsmesterskapet i finfelt ble 

arrangert på Løvenskioldbanen av Østre 
Bærum. Det var 17 skyttere, fordelt med 5 
i hver av kassene R, ER, J + en V65 og en 
V73. Vi hadde med fire deltagere.

Simen Havik Samdal og Torjus Lin-
deland skjøt begge 30 treff i kl. ER. Torjus 
hadde hele 26 innertreff, men innertreffene 
får man ikke med seg til finalen. Der fikk 
Torjus en noe skjev serie og måtte se seg 
slått av Simen og Markus Rosenberger 

(Nordstrand) som begge skjøt 12/9. Det 
betød omskyting om tittelsen, den vant Si-
men med 12/7.

I kl. J måtte Amalie Mortensen Torbal 
ta frem sitt beste for å vinne. Tre skyttere 
skjøt 30 treff. Amalie var best av de to som 
også fylte finalen. 

Kristine Havik Samdal debuterte på felt 
og gjorde det med imponerende 28 treff i kl. 
R. Kristine var litt uheldig i finalen og fikk 
en skjev finale og ble nummer fire.

Mesterskap
Kl. R 4. Kristine Havik Samdal ...34/3
Kl. ER 1. Simen Havik Samda......42/9 Nammo 
 3. Torjus Lindeland ............42/7 Ungd.m
Kl. J 1.Amalie M. Torbal ............42/5 Nammo 

Hovedskyting
Kl. R 3. Kristine Havik Samdal ...28/12
Kl. ER 1. Torjus Lindeland ............30/26 
 2. Simen Havik Samdal .....30/24
Kl. J 1.Amalie M. Torbal ............30/20

Våre fire deltagere f.v Kristine Havik Samdal, Simen Havik Samdal, Torjus Lindeland og Amalie 
Mortensen Torbal.



Østre Posten 1-22 25

Samlagsstevnet grovfelt, Trøgstad
Samlagsmesterskapet i grovfelt gikk 

som vanlig sammen med Follos. Ar-
rangørsted var Trøgstad. 

14 skyttere stilte, jevnt fordelt på Østre 
og Nordstrand. Det var flott skytedag med 
mye sol og god temperatur.

Eirik Kristiansen forsvarte tittelen 
fra i fjor. Han var den eneste med 30 treff 
innledningsvis og klarte seg med 8 treff i 
finalen. Tre skyttere endte på 37 treff og 
resten av pallen ble avgjort på rangering. 
Sverre Brovoll og Stein Heggen var noe 
på etterskudd med hhv. 28 og 27 treff, men 

med gode finaler inntok de pallen. Stein tok 
også V55 mesterskapet. 

Helge Norberg og Geir Andresen hadde 
det nest beste utgangspunktet med 29 treff. 
Helge klarte seg brukbart med 8 treff i 
finalen, men med kun ett innertreff ble det 
4. plass. Geir slet mer i finalen og det ble 
fem treff. Det holdt likevel til mesterskapet 
i kl. 2. 

Vår siste finaleskytter, Henrik Oppen 
endte på delt 7. plass med 33 treff totalt. Vår 
siste og syvende deltager var Tore Johansen. 
Han skjøt 24 treff etter bom på siste hold.

Våre medaljevinnere f.v Sverre Brovoll, Eirik Kristiansen, Stein Heggen og Geir Andresen. 

1. Eirik Kristiansen (4) ................. 30/16-38/5 Gylt 
2. Sverre Brovoll (5) ................... 28/12-37/4 Sølv 
3. Stein Heggen (V55) ................ 27/15-37/2 Sølv 
4. Helge Norberg (5) ................... 29/11-37/1 
5. Jenny Tovseth Vatne (N-5) ..... 27/14-36/3 
6. Geir Lam Andresen (2) ........... 29/11-34/2 
7. Gunstein Lauvrak (N-4) .......... 26/17-33/2 
7. Henrik Oppen (4) .................... 26/11-33/2 
9. Pål Tvedt (N-V55) ................... 26/7-28/0
V55  1. Stein Heggen ............... 27/15-37/2  

 2. Pål Tvedt (N) ............... 26/7-28/0
Kl. 2  1. Geir Andresen.............. 29/11-34/2 Sølv 
 2. Lars Grette (N)............. 23/12-32/2
Kun 30-skudd 
Tore Johansen (5) ....................... 24/15 
Petter Aabakken (N-2) ................ 22/9 
Lars Rasmus Sandvik (N-4) ....... 19/10  
Paul Otto Vatne (N-3) ................. 16/7
(N) - Nordstrand
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Viken II felt, Skogbygden
Mesterskapet ble arrangert av en av 

kretsene til Akershus, med utgangspunkt 
i banen til Skogbygden. Det var 198 
deltagere. Finfelt hadde en klassisk løype, 
mens grovfelten ble gjennomført som bilfelt 
på banene til Skogbygden, Raumnes og Nes/
Hovind. Alle hold lå i området 185-300m. 
Vi hadde med fire på finfelten og ni på 
grovfelten.

Med et relativt enkelt opplegg på 
grovfelten ble finalegrensen på 29 treff. Hele 
25 skyttere hadde 30 treff og det var 18 skyt-
tere med 29 treff. Vi fikk med seks i finalen. 
Kanskje noe overraskende var det Stian 
Stafsberg Klyve som var vår beste med 
30/20. Sverre Brovoll skjøt 30/19 og Eirik 
Kristiansen 30/11. Geir Andresen, Henrik 
Oppen og Nils Kåre Midtflå hadde 29 treff.

Det klaffet ikke helt i finalen og våre 
beste skjøt 10 treff. Sverre kom på 19. plass 
med 40/6 og Eirik Kristiansen på 21. plass 
med 40/5. Begge fikk stjerne.

Geir endte på 39/1, men kan si seg 
meget godt fornøyd med at det holdt til en 
klar seier i klasse 2.

På finfelten imponerte Torjus Lindeland 
med å være klart best på 30-skudden i kl. 
ER med 30/27. Simen Havik Samdal lå an 
til et meget godt resultat, men var uheldig 
og skjøt på feil skive på ett hold. 

I kl. J skjøt Amalie Mortensen Torbal 
29/19 og var i god posisjon før finalen. 
Kristine Havik Samdal kom til finalen i kl. R 
med 23/11 og 7. plass innledningsvis.

Torjus klarte seg meget bra i finalen 
med 11/6 og tok ungdomsmedalje med en 
fin 3. plass. Amalie skjøt 6 treff på ligg, men 
kneserien satt ikke helt med tre treff. Hun 
endte på 6. plass med 38/8.

 I R tydet anvisningen på at Kristine 
skjøt en god finale, men dessverre greide en 
skytter å plassere 3 skudd i hver av skivene 
til Kristine. Dermed måtte Kristine skyte om 
igjen. Det ga 9/3 og en femteplass, ett treff 
bak medalje.

Geir Andresen ble mester i kl. 2. Torjus Lindeland tok ungdomsmedalje i kl. ER.
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I lags- og samlagsskyting gjorde 
ungdommene det best. Vårt ungdomslag 
ble nr. 2, tre treff etter vinneren Raumnes 
og samlagslaget til ungdommene med alle 
våre på laget ble nr. 2, tre treff etter vinneren 

Akershus. 
Oppsummert så gjorde våre skyttere det 

ganske meget bra med fire stjerner/medaljer 
og 10 finaleplasser.

Mesterskap - grovfelt
19. Sverre Brovoll   ........................40/6 Stjerne 
21. Eirik Kristiansen  ......................40/5 Stjerne 
31. Geir Lam Andresen   ...............39/3  
35. Stian Stafsberg Klyve  .............39/1  
47. Nils Kåre Midtflå   ....................36/3  
50. Henrik Oppen   ........................35/2 
Kl. 2 1. Geir Lam Andresen  .........39/3 Gylt
R 5. Kristine Havik Samdal  .....32/3  
ER 3. Torjus Lindeland  ..............41/6 Ungd.m
J 6. Amalie Mortensen Torbal  .38/8 

Hovedskyting
Kl. 5 8. Stian Stafsberg Klyve   ......30/20 
 11. Sverre Brovoll   ................30/19  
 20. Nils Kåre Midtflå  .............29/13  
 26. Tore Johansen   ...............28/13  
 28. Helge Norberg   ...............27/20 
Kl. 4 5. Eirik Kristiansen   ...............30/11  
 8. Henrik Oppen   ..................29/15 
Kl. 2 1. Geir Lam Andresen  ..........29/16 

V55 20. Arne Ånneland   ...............24/10 
R 7. Kristine Havik Samdal   .....23/11 
ER 1. Torjus Lindeland  ...............30/27  
 15. Simen Havik Samdal   .....23/17 
J 2. Amalie Mortensen Torbal  ..29/19

Lag grovfelt   4. Oslo Østre ... 86/65 
Sverre Brovoll, Eirik Kristiansen, Henrik Oppen 
og Helge Norberg. 
Lag finfelt  2. Oslo Østre ... 82/63 
Torjus Lindeland (ER), Simen Havik Samdal (ER)
og Amalie Mortensen Torbal (J).

Samlag grovfelt   4. Oslo  ........... 173/105 
Sverre Brovoll, Eirik Kristiansen, Tore Johansen 
og Helge Norberg  (4 av 6 fra Østre) 
Samlag ungdom  2. Oslo  .......... 159/98  
Kristine Havik Samdal (R), Torjus Lindeland (ER), 
Simen Havik Samdal (ER) og Amalie Mortensen 
Torbal (J)   (4 av 6 fra Østre) 
Samlag veteran   5. Oslo  ........... 78/49  
Arne Ånneland (V55)  (1 av 3 fra Østre)

En god gjeng grovfeltskyttere, f.v Stian Stafsberg Klyve, Geir Andresen, Tore Johansen, Sverre Brovoll, 
Helge Norberg, Henrik Oppen, Eirik Kristiansen og Arne Ånneland.
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ØM i finfelt ble arrangert av Tingelstag 
på Lygna. Hvert samlag kan stille med inntil 
tre skyttere i hver klasse. Oslo tropp besto 
av Østre skytterne Amalie Mortensen Torbal 
(J), Simen Havik Samdal (ER), Torjus 
Lindeland (ER) og Kristine Havik Samdal 
(R), samt Skarpskyttens Henriette Isene (J) 
og Simen Isene (ER).

Det ble en suksessfull tur for våre. 
Amalie imponerte med å være en av tre som 
skjøt fullt i kl. J. Med hele 32 inntreff tok 
Amalie seieren på rangering. 

I kl. ER var det fem som skjøt fullt. På 
nytt må vi bruke ordet imponerende når 
både Simen og Torjus var blant de fem. Si-
men ble rangert til 3. plass med 35 innertreff, 
mens Torjus ble nr. 4 med 32 innertreff. 

I kl. R klarte Kristine seg meget godt 
med 38 treff og 9. plass. Kristines resultat 
var viktig i samlagsskytingen. 

Oslo har de siste årene slitt med å stille 
lag i samlagsskytingen og da er det gledelig 
at Oslo skjøt seg til 3. plass og alle våre var 
tellende på laget.

Det er virkelig moro å se slike resultater 
fra gjengen som har vært ivrige feltskyttere 
i vinter.

Oslos plasseringer (S) - Skarpskytten 
R 9. Kristine Havik Samdal   .....38/15 
ER 3. Simen Havik Samdal   .......42/35 Bronse 
 4. Torjus Lindeland  ...............42/32 
 17. Simen Isene (S) ..............39/24
J 1. Amalie Mortensen Torbal  ..42/32 Gylt 
 9. Henriette Isene (S) ............38/24
Samlagsskyting:  3. Oslo .......138/29 Bronse 
Simen Havik Samdal, Torjus Lindeland, Amalie 
Mortensen Torbal, Simen Isene (S) og Kristine 
Havik Samdal.

Østlandsmesterskap - finfelt

Oslo bronselag, f.v Torjus Lindeland, Simen Havik Samdal, Amalie Mortensen Torbal, Kristine Havik 
Samdal og Simen Isene (Skarpskytten).
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ØM i grovfelt ble arrangert av Tangen. 
De hadde et godt opplegg på en varm og 
solfylt dag. Det var kun ett hold som var 
over maks avstand, men med en skarp sol 
på snedekte vann, lav kulebane og noe vind 
ble det krevende nok. Under slike forhold 
løfter seriene seg gjerne og det er vanskelig 
å beregne effekten.

De fire første plassene gikk på 40 treff. 
Dessverre var Oslos skyttere langt unna 
dette. Oslos beste ble debutant Lars Grette 
fra Nordstrand med 31 treff. Vår beste ble 
Sverre Brovoll på 43. plass med 29 treff.

I samlagsskytingen kom Oslo så langt 
ned som på 11. plass. Det er uvant for et lag 
som ofte er på pallen i dette mesterskapet.

Oslos plasseringer (N) - Nordtsrand 
37. Lars Grette (N) ..................... 31/6 
43. Sverre Brovoll ....................... 29/14 
44. Lars Rasmus Sandvik (N) ..... 29/9 

45. Helge Norberg ...................... 29/9 
51. Eirik Kristiansen .................... 28/6 
60. Tore Johansen ...................... 26/12 
88. Henrik Oppen ....................... 21/2 
89. Gunstein Lauvrak (N) ........... 20/9
Samlagsskyting:  11. Oslo .....146/44  
Lars Grette (N), Sverre Brovoll, Lars Rasmus 
Sandvik (N), Helge Norberg og Eirik Kristiansen

Opplegg 
Hold 1 .....Småen .... 315m .... Ligg 
Hold 2a ...1/8 .......... 215m .... Kne 
 2b ...C20 ........ 172m 
Hold 3a ...1/4 .......... 355m .... Ligg 
 3b ...B45 ........ 420m 
Hold 4 ....13/40H ... 190m .... Ligg 
Hold 5 ....1/3 .......... 415m .... Ligg 
Hold 6 ....B100 ...... 552m .... Ligg 
Hold 7a ...C30 ........ 245m .... Kne 
 7b ...S25V ...... 303m 
Skytetider fra 35sek til 70 sek.

Østlandsmesterskap - grovfelt

Stevnestøtte
På generalforsamlingen i fjor ble bud-

sjettet for stevnesubsidiering økt. Det ble 
også gitt signaler om at beløpene per stevne 
skulle økes.

Styret har vedtatt en ny ordning som 
skal fylle opp ovennevnte punkter. 

De nye satsene sees i tabellen nedenfor. 
Det er et tak for banestevner for voksne.

Landsskytterstevnet støttes med et 
beløp uavhengig av hvor mange øvelser som 
skytes. 

Vi får håpe at dette bidrar til å stimulere 
til økt aktivitet. 

Med dette er det også en klar for-
ventning at medlemmer stiller opp som 
arrangører på stevner og på dugnader.

Gruppering ..............Subsidie........ Kommentar 
.22 ungdom ......................100,00 .................15m stevner med innskudd regnes også med
6.5 ungdom .....................400,00 
6.5 voksen - stang ...........250,00 .................Stang og FH teller som en, kun FH regnes ikke med.
6.5 voksen - felt ...............250,00
6.5 voksen - bane ............300,00 .................Maks 40 stevner
Landsskytterstevnet ........1 000,00 ..............Beløpet er uavhengig av antall øvelser som skytes.
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Her følger et kort sammendrag av resul-
tatene fra vinterens feltstevner. Det ble kun 
fire stevnehelger før mesterskapene i mars.

Uke 4 – januar
Smittesituasjonen satte stopper for de 

første planlagte stevnene. Blakerfelten ble 
det første stevnet. Lysten på felt var stor 
hos mange og stevnet ble fullbooket på par 
minutter. Vi hadde med tre på finfelten og 
seks på grovfelten. 

På finfelten imponerte Torjus Lindeland 
med å skyte fullt med 30/13. Han var en av 
to skytterne med 30 treff og var kun ett in-
nertreff fra seieren. Grovfelten ble krevende 
med mye vind. Sverre Brovoll tok en fin 9. 
plass med 37 treff.

Uke 5- februar
Ingen stevner i nærområdet, men 

Sverre Brovoll og Tore Johansen tok turen 
til dobbeltstevnet til Siljan og Styrvoll. 
Sverre skjøt fullt på begge stevnene og Tore 
klarte det på Styrvoll sitt. Oppleggene var 

moderate og flere andre skjøt også fullt. 
Sverre ble nr. 4 i Siljan og nr. 5 i Styrvoll. 
Tore ble nr. 7 i Styrvoll.

Uke 6 – februar
Rakkestad arrangerte finfelt og Torjus 

Lindeland var vår eneste deltager. Han 
klarte seg meget godt med 28/17 og 2. plass 
i kl. ER. 

Ellers tok Sverre Brvoll turen til Agder 
og Telemark og fikk med seg fire stevner. 
Det gikk best i Sannidal hvor Sverre var en 
av 11 med 30 treff. Med 16 innertreff ble det. 
8. plass.

Uke 7 – februar
Høland/Bjørkelangen arrangerte et 

grovfeltstevne. Det gikk på baneområdet. 
Opplegget var ikke altfor krevende og 15 
skyttere skjøt fullt med 30 treff. Tre av våre 
seks deltagere var blant dem. Sverre Brovoll 
skjøt hele 25 innertreff, men ble rangert til 2. 
plass. Helge Norberg ble nr. 5 med 30/21 og 
Henrik Oppen ble nr. 10 med 30/16. 

Sverre Brovoll ble nr. 2 på grovfeltstevnet til 
Høland/Bjørkelangen.Torjus Lindeland har to medaljer i kl. ER.

Felt - åpne stevner
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Terminliste
Styret forbeholder seg retten til å gjøre endringer. Enkelte av samlagets skytinger er ikke 
bekreftet. Det kan/vil bli endringer. Mandag vil også være treningsdag. På 200m med egen-
organisert trening, mens ungdomsavdelingen organiserer på 100m. Det kan trenes på ledige 
skiver når det er interne pokalskytinger.
Dag Dato Begivenhet
Onsdag 20.apr Banedugnad 
Torsdag           21.apr Baneåpning. Åpningsfatene 1. avdeling. 
Torsdag           28.apr Trening
Torsdag 05.mai Trening 
Tirsdag 10.mai Serieskyting III 100m - ikke bekreftet 
Torsdag 12.mai Trening 
Torsdag 19.mai Organisasjons-/Oslomedaljen (Løvenskiold) - ikke bekreftet 
Mandag            23.mai Forberedelser til Per Jorsetts minnestevne 
Mandag            23.mai Serieskyting 100m (Løvenskiold) - ikke bekreftet 
Ons-torsdag     25-26.mai Per Jorsetts minnestevne 
Tors-søndag     26-29.mai Norgescup bane (Florø, Førde og Gaular) 
Tors-søndag     26-29.mai Norgescup S&F (Florø, Førde og Gaular)
Torsdag 02.jun Uttak til samlagsskyting Viken II/LS for kl. 3-5 
Tirsdag 07.jun KM og SM Stang- og felthurtigskyting (Asker) 
Tor-søndag 09-12. jun Viken II bane (arr. på Østre, men av Løvenskioldbanelagene) 
Torsdag        16.jun Dugleikskruset og Dugleiksmerket, for alle klasser 
Torsdag 16.jun Serieskyting 100m (Løvenskiold) - ikke bekreftet 
Torsdag        23.jun Trening
Lørdag 02.jul Innskyting felt for samlaget 
Tirs-lørdag       26-30. juli Norgescup bane (Nord Norge) 
Tirs-lørdag       26-30. juli Norgescup S&F (Nord Norge)
Lør-fredag       30.7 -5.8 Landsskytterstevnet (Bodø) 
Lørdag 20.aug SM bane - ikke bekreftet 
Torsdag           25.aug Skarpskytterkruset, Erterkongens vandrekjede 
Fre-søndag       26-28. aug Norgescup bane (Bamble, Drangedal og Sannidal) 
Mandag            29.aug Serieskyting finale 100 meter - ikke bekreftet
Torsdag           01.sep Trening, oppsamling Dugleiksmerket. 
Torsdag           08.sep Klubbmesterskap bane 
Lørdag 24.sep Baneavslutning med middag for alle
Lørdag 08.okt Høstmanøveren 
Lørdag 22.okt Erterfesten - “gammelt opplegg”
Torsdag 10.nov Generalforsamling 
Ons-søndag 9-13. nov Viken II 15m (Follo?) 
Mandag 28.nov Forberedelser til Østrestevnet 15m 
Tir-søndag 29.11-4.12 Østrestevnet 15m / Oslo Open 
Onsdag 07.des Ombudsmøtet



Redaksjonen avsluttet sitt 
arbeid 22. mars 2022

Returadresse: 
Oslo Østre skl 
Postboks 62, Årvoll 
0515 Oslo

Husk baneåpningen 21. april og 
dugnaden dagen før.


