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• Sverre Brovoll ble nr. 2 i Nasjonal grovfelthelg
• Christer Malm ble Viken II bane mester i V55
• Mange ungdomsskyttere på Per Jorsetts minnestevne
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Vi er godt inne i banesesongen. Dess-
verre ser vi at aktiviteten er lavere enn det 
vi kunne ønske oss. Det er noe som også 
gjelder mange andre lag. Nå er det ikke 
overraskende at pandemien med store beg-
rensinger har påvirket og fortsatt påvirker 
aktiviteten. Vi får håpe at skyttere som har 
mistet motivasjonen blir med igjen når vi 
starter opp igjen til høsten med en ny og 
forhåpentligvis hel innendørssesong.

På den positive siden ser at flere nye 
ungdommer har vært aktive på stevner og 
trener jevnlig. Det er mange som er inne i 
en fin utvikling og noen av dem vil delta på 
sitt første Landsskytterstevne i Bodø. 

Av resultater må vi trekke frem Sverre 
Brovolls imponerende 2. plass i finaleste-
vnet til Nasjonal grovfelthelg. Det er en 
nyvinning fra DFS, som samlet store deler 
av Norgeseliten. 

På bane har vi Christer Malms seier 
i V55 i Viken II bane. Vi nevner også Si-
men Havik Samdals ungdomsmedalje i kl. 
ER. Simen var også sammen med Amalie 
Mortensen Torbal på Oslos ungdomslag 
som vant samlagsskytingen.

Fremover vil det gå i åpne stevner frem 
til Landsskytterstevnet (LS) i Bodø. Ung-
domsavdelingen vil ha noen faste treninger 
i juli, så det er mulig med god forberedelse 
til Landsskytterstevnet. Vi har 19 påmeldte. 
Det er en del færre enn både forrige gang i 
Bodø og forrige gan LS ble arrangert i Evje 
i 2019, men vi er sikre på at de får en flott 
opplevelse.

Da gjenstår det bare å ønske en riktig 
god sommer! Og lykke til i Bodø.
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Styreleder
har ordet

Hei alle sammen!
Hverdagen er fortsatt tilbake til nor-

malen, og det er normal drift på Østre.
Vi har hatt baneåpning, med det gode 

gamle, tradisjonelle, åpningsskuddet.
Amalie fikk æren av å åpne året, og 

med «litt» press på seg til å skyte et godt 
skudd for å sikre at det blir et godt år, la hun 
seg ned og gjorde seg klar.

Amalie klarte å holde hodet kaldt, 
gjorde det hun skulle helt perfekt og plas-
serte skuddet i senter av skiva. Så får vi 
håpe at den gamle overtroen slår til og gir 
oss et bra år, for det trenger vi.

Så langt ser det bra ut, det skytes 
stevner rundt om og flere steder har både 
ungdommene og de voksne gjort det bra.

Vi har arrangert Per Jorsetts minneste-
vne, denne gang kom det 153 deltakere, noe 
som er en del færre enn før pandemien, men 
det er dessverre en gjenganger all over.

Men uansett er det hyggelig og positivt 
å være i gang. Så får vi gjøre det vi kan for 
å øke aktiviteten i laget og deltakelsen på 
stevner.

Når det gjelder ungdommene, så er net-
topp grunnkurset avsluttet.

Instruktørene har gjort en veldig god 
jobb med ungdommene den tiden de har 
vært der.

Så det blir spennende å se om alle 
ønsker å fortsette med skyting.

Veien videre for «Oslo prosjektet» er 
litt usikker, men dette jobbes det med.

Planene for oppgraderingen på 15m og 
100m har begynt å bevege seg etter en liten 
forsinkelse på grunn av saksbehandlingstid 
hos kommunen.

Vi har fått godkjent planene for 100m 
av kommunen, så etter siste jegertrening i 
september er det tenkt at vi begynner å rive 
på 100m.

På 15m har Megalink hatt forsinkelser 
på levering av skiver, men vi har nå fått bek-
reftelse på levering, så planen er at vi starter 
på 15m i midten/slutten av august.

Det kan skje ting frem til det, men slik 
er planene pr. nå.

Det har også blitt gjort en god jobb for 
å søke tilskudd/støtte til prosjektene, og det 
ser ut til at vi er heldige å få en god slump 
fra forskjellige hold. 

Det går også fort mot LS i Bodø, og det 
er gledelig å se at det er en gjeng som skal 
oppover.

Etter at ordinær påmelding er ferdig, er 
det 19 skyttere påmeldt fra Østre.

Jeg skulle gjerne vært en del av denne 
gjengen, men må dessverre følge LS på tv 
i år.

Ønsker dere som skal delta LYKKE 
TIL, og kos dere masse!

Ellers ønsker jeg dere alle en GOD 
SOMMER!

Skytterhilsen
Morten
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Ungdomsavdelingen

Da har vi gjennomført skytelørdag for 
ungdommene, 10 fra skyteskolen og 10 av 
våre “gamle” ungdommer.

Trenerne fra skyteskolen, Regine, Kris-
tian og Rune, med bistand fra Ungdomsutv-
alget gjennomførte aktiviteter som:

bli kjent, våpenvedlikehold, quiz og 
skyting. I tillegg ble det kortspill og ballspill 
og god stemning.

Og Tone Ytterhaug stilte opp med 
servering, kaffe m/vafler, lunsj, frukt og 
taco til avslutning. Nedenfor sees bilder fra 
samlingen.
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Østlandscup ungdom
1. runde

Nord-Odal ble motstander i første 
runde. Lagene ut at det var greiest å skyte 
runden som en del av stevnet vårt. Det ble 
gjort med at skytterne meldte seg på i første 
lag på torsdag. 

Vårt lag besto av en god blanding med 
drevne skyttere og de som deltok for første 
gang i lagskyting. Laget klarte seg meget 
bra og det ble en ganske klar seier. Vi fikk 
også to nye perser med resultatene til Ingrid 
og Helmer.

Lagene består forøvrig av av fem skyt-
tere hvor de fire beste teller.

Oslo Østre 1371p – Nord-Odal 1356p
Simen Havik Samdal (ER) ....................249-348 
Amalie Mortensen Torbal (J) .................247-347 
Ingrid Bjermeland Hesledalen (ER) ......243-340 
Helmer Gardssønn Mossige (NU) ........240-336 
Kristine Havik Samdal (R) ....................238-332

2. runde
Sigdal, et av de sterkeste lagene fra 1. 

runde ble neste motstander.
En sen trekning, kort frist og oppstart 

av sommerferie gjorde det vanskelig å finne 
en god dato. Vi måtte klare oss uten Amalie 
og en ER skyte juniorprogram. Det ble Si-
men, som klarte seg meget bra med 344p. 

Det var mørkt og vått med varierende 
vind, som preget skytingen noe. 

Sigdal vant så klart, at fullt lag neppe 
hadde endret noe. de. Etter skytingen fikk 
skytterne boller og kake.

 
Oslo Østre 1360p - Sigdal 1382p
Torjus Lindeland (ER) ...........................345 
Simen Havik Samdal (ER, skjøt J) .......344 
Victoria Thoresen (ER) .........................341 
Helmer Gardssønn Mossige (ER) ........330 
Ingrid Bjermeland Hesledalen (ER) ......328 

Laget i 1. runde, f.v Kristine Havik Samdal, Helmer Gardssønn Mossige, Simen Havik Samdal. Ingrid 
Bjermeland Hesledalen og Amalie Mortensen Torbal.
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Akershusserien - finaler
Finalene i Akershusserien gikk 20. april 

i Alfhallen. Det ble skutt fordelt på fire lag 
med en skytter fra finalelagene i hvert lag.

Vi hadde med to lag i serien og begge 
kom til finalene i hver sin divisjon.

Vårt lag i 1. divisjon skjøt solid, men 
med Kisen og Nordstrand i storslag ble det 
3. plass med god avstand til både nr. 2 og 

4. Jenny steppet inn på kort varsel og klarte 
seg meget godt med 296p. Sondre ble vår 
beste med 297p.

Vårt lag i 2. divisjon hadde ikke en sær-
lig god dag og måtte ta til takk med 4. plass 
og det ble et stykke opp til 3. plass. Trøsten 
ble at laget vant en uttrekkspremie på 5000 
cal. 22 skudd. 

2. laget ble sist, men vant uttrekkspremien på 
5000 cal. 22. skudd. Henrik Oppen hever premien.

Sondre Ravnanger (t.v) og Helge Norberg var de 
som mottak 1. lagets medaljer for 3. plass.

1. divisjon
1) Kisen MSL 1 ............. 1199 
2) Nordstrand 1  ........... 1195 
3) Oslo Østre 1  ............ 1180 
4) Rælingen  ................. 1692
Sondre Ravnanger ........................297 
Jenny Aardalen ..............................296 
Bjarne Muri ....................................295 
Helge Norberg ...............................292

2. divisjon
1) Kisen MSL 2  ............ 1184 
2) Nordstrand 2  ........... 1176 
3) Østre Romerike 2  ... 1166 
4) Oslo Østre 2  ............ 1115
Henrik Oppen .........................291 
Stian Stafsberg Klyve .............280 
Tore Johansen ........................277 
Eirik Kristiansen ......................267 
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Nasjonal grovfelthelg
Ringerike skyttersamlag var arrangør 

av den første nasjonale grovfelthelgen 2-3. 
april. Arrangørene hadde gjort en glimrende 
jobb med planleggingen og gjennomførin-
gen var av samme høye klasse. Det var 
en sjelden samstemt tilbakemelding fra 
deltagerne. Dette var rett og slett et helt 
perfekt arrangert helg. En felthelg som vil 
bli husket lenge. 

Nasjonal grovfelthelg besto av to kvali-
fiserende stevner på lørdag og et finaleste-
vne på søndag.

Stevnene på lørdag var to 30-skudds 
runder med bilfelt. På hvert stevne var det 
to ukjente hold. Til finaleskytingen ble 
minimum de 15 beste skyttere fra hver av 
klassene 1, 2, 3, 4, 5, EJ og V55 kvalifisert. 
For klasser som ikke hadde 15 skyttere gikk 
plassen videre til neste skytter på sammenla-
gtlisten osv. Totalt kvalifiserte 150 skyttere 
seg til finalen.

Programmet for finalestevnet var et 
Nordisk opplegg på 42 skudd med kun 
ukjente avstander, tre dobbelthold og 
skytetider fra 35 sek til 60 sek. Det var tre 
knehold. 

På finaledagen hadde arrangørene til 
og med live-streaming fra siste hold med 
anvisning og intervjuer. Resultatene ble 
fortløpende oppdatert og det kunne følges 
på web eller på storskjerm i påmeldingslo-
kalet. 

Deltagelsen var på drøye 170 og et slikt 
opplegg hadde fortjent bedre deltagelse. 
På toppen av det hele var været tilnærmet 
perfekt.

Vi stilte med en liten, men god tropp i 
Sverre Brovoll, Henrik Oppen, Geir Andre-
sen og Tore Johansen. Det var noe variert 
skyting i de innledende stevnene. Våre 
startet i Sigdal og både Sverre og Henrik 
skjøt fullt. Sverre tok en delt 6. plass med 
17 innertreff, mens Henrik ble nr. 16 med 11 
innertreff. Geir tok en fin 2. plass i kl. 2 med 
27/19. Tore hadde en heller dårlig runde 
med 21 treff. Søndre Modums opplegg var 
noe vanskeligere. Tore ble nå vår beste med 
27/9 og 33. plass. Geir skjøt 26 treff og ble 
nr. 3 i kl. 2 og 48 totalt. Sverre skjøt 25 treff 
og Henrik 23 treff. Dette betød at alle fikk 
skyte finalestevne.

Tore Johansen Geir Lam AndresenHenrik Oppen
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Finalestevnet
De 15 beste skjøt sist, videre ble det 

skutt klassevis og de første lagene besto av 
skyttere som ble fylt inn for å få fulle lag. 
Tore gikk ut i lag 2. Han løftet skytingen fra 
innledende endel hakk og endte på 38/21. 
Det viste seg å holde til en fin 19. plass 
totalt. Tore fikk gavepremie.

Sverre gikk ut i lag 5. Han hadde 
fullt frem til siste hold. Siste holdet var 
på papiret enkelt med på 1/4V på 335m 
(maks er 400m), men det var knestående og 
skytetiden var 40 sek. Det hjalp heller ikke 
Sverre at han fikk et kamera tett på. Sverre 
hadde bedømt avstanden til 360m, men 
klarte seg likevel med 6/1 og han ble den 
første som skjøt fullt hus. 

Ledelsen holdt seg helt frem til det siste 
laget. Der var det kun Jan Kåre Moland 
(Drangedal) som kunne slå Sverre før siste 
hold, men han hadde så mange innertreff 
at han kun trengte 6/0. Moland hadde også 
bedømt avstanden for langt, men tok 
seieren med 6/1. Sverre fikk gavepremie 
og medaljer for 2. plass i kl. 5 og 2. plass 
totalt. En 2. plass i dette stevnet som samlet 
omtrent hele Norgeseliten i feltskyting er en 
enorm prestasjon.

Geir skjøt i lag 7 som var forbeholdt kl. 
2. Han har begrenset erfaring med avstands-
bedømmelse, men klarte seg flott. Geir 
endte på 35/12, på 3. plass i kl. 2. Det var 

kun på det siste holdet at avstandsbedøm-
melsen sviktet noe og det ble to treff. Geir 
fikk medalje for 3. plassen og gavepremie.

Henrik skjøt i lag 9 som var forbeholdt 
kl. 4. Henrik hadde også en god dag. Også 
han bedømte det siste holdet for langt og det 
ble tre treff, men skytingen ellers var så god 
at det ble 37/10 og 5. plass i kl. 4. For det 
siste fikk han gavepremie.

Det var en svært fornøyd gjeng med 
skyttere som dro hjem. Deltagelse på et 
meget godt arrangement ble toppet med 
gode resultater. Det er bare å håpe at man 
kan oppleve slik feltskyting igjen. 
2. Sverre Brovoll ...............42/24 (nr. 2 i kl.5) 
19. Tore Johansen ............38/21 (nr. 15 i kl.5) 
35. Henrik Oppen .............37/10 (nr. 5 i kl. 4) 
52. Geir Lam Andresen ....35/12 (nr. 3 i kl. 2)

Opplegg 
Hold 1A .... 10/30H ....150m .....Ligg 
 1B .... 1/8  .........215m .....Ligg 
Hold 2 ...... 1/6  .........250m .....Kne 
Hold 3 ...... C50 .........500m .....Ligg 
Hold 4A .... 1/4  .........305m .....Kne 
 4B .... S25H.......253m .....Kne 
Hold 5 ...... B100 .......535m .....Ligg 
Hold 6A .... B65 .........570m .....Ligg 
 6B .... Småen .....265m .....Ligg 
Hold 7 ...... 1/4V ........335m .....Kne 
Skytetider fra 35sek til 60 sek. 
Kun ukjente avstander

Oppsummering etter endt skyting, f.v Geir Andresen, Sverre Brovoll og Henrik Oppen.
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Etter to års opphold var vi tilbake 
med stevnet vårt. For å hedre minnet etter 
Per Jorsett er Østrestevnet døpt om til Per 
Jorsetts minnestevne. Det var det spesielt 
moro og hyggelig at hans oldebarn, Ida-
Sofie Jorsett-Ranheim var en av deltagerne.

Stevnet samlet 153 deltagere og ble 
arrangert på Kristelig himmelfartsdag samt 
dagen før. Som mange arrangører har op-
plevd, så er det endel færre enn før pande-
mien. I 2019 hadde vi litt over 200 deltagere. 
Uansett så var det god stemning og mye god 
skyting. 

Dessverre startet vi stevnet med feil i 
oppsettet, slik at første lag på 200m skjøt på 
300m skiver. Det var en beklagelig feil som 
lett ble korrigert, men det var sikkert en del 
forhåpninger som ble brutalt brutt da det ble 
oppdaget. 

Magnus Bjerke (Høland/Bjørkelangen) 
vant kl. 3-5 med 348p. De andre medaljene 
gikk til Daniel Sørli (Urskog) med 347p og 
Tor Harald Lund (Søgne) med 346p. 

For vår del lyktes 100m skytterne 
best. Simen Havik Samdal vant med 348p, 
mens Torjus Lindeland ble nr. 2 med 345p. 
Kristine Havik Samdal ble nr. 2 i kl. R med 
332p.

Nybegynner ungdom (NU) hadde 21 
deltagere og det var kun kl. 5 som var større. 
Meget moro så var 15 av dem våre egne. 

Med andre ungdomsklasser hadde 
vi hele 24 ungdomsskyttere. Det tror vi 
er rekord, i hvertfall i moderne tid. Den 
pågående skyteskolen har det meste av æren 
for dette.

Per Jorsetts minnestevne

Noen av de nye ungdommene som deltok i sitt første stevne.
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Flere fornøyde ungdommer med sine premier. 

Oldebarnet til Per Jorsett, Ida-Sofie Ranheim-
Jorsett deltok på minnestevnet. Torjus Lindeland ble nr. 2 i kl. ER.
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Kl. 3-5  
1. Magnus Bjerke(Høland/Bjørkel.) ..... 248-348 
2. Daniel Sørli (Urskog) ...................... 247-347 
3. Tor Harald Lund (Søgne) ................ 246-346 
 ….  
10. Nils Kåre Midtflå ............................ 244-343 
13. Helge Norberg .............................. 242-342 
17. Stian Stafsberg Klyve ................... 241-340 
21. Sverre Brovoll ............................... 238-337 
36. Jenny Aardalen ............................. 211-307 
39. Henrik Oppen ............................... 234 
40. Tore Johansen .............................. 232
V55 2. Stein Heggen ....................... 247-347 
 4. Christer Malm ...................... 247-345 
 6. Arne Johan Grøtting ............ 244-342 
 10. Hans O Kveli...................... 241-338 
 12. Anne Sofie Grimstad.......... 240-333
Kl. 1 3. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim ... 233
Jeger 2. Per Arve Strømstad ............. 228
NV 1. Hauk Winge ......................... 229 
 3.Torjus Kristoffer Anmarkrud .. 192
NU Aksel Mathias Austdahl ........... 201 
 Amalie Caroline Pettersbakken 234 

 Elle Louise Spilhaug Andresen 185 
 Ellinor Lindeland ...................... 212 
 Frøya Pihl Strømstad............... 221 
 Helmer Gardssønn Mossige .... 240 
 Johannes Langvik Hevrøy ....... 204 
 Martin Mantovani Rovik ........... 220 
 Mons Drageset Varvin ............. 217 
 Samuel Matheo Austdahl......... 209 
 Storm Dahl............................... 204 
 Tobias Rooth Olbergsveen ...... 234 
 Tomas Kvilhaug Sandbakken .. 234 
 Torstein Nyhuus-Eriksen.......... 196 
 William Holtmoen..................... 204
R 2. Kristine Havik Samdal ..... 238-332 Sølv
ER 1. Simen Havik Samdal ....... 249-348 Gylt 
 2. Torjus Lindeland .............. 247-345 Sølv 
 4. Ingrid Bjer.. Hesledalen ... 243-340 
 8. Victoria Thoresen ............ 243-337
J 4. Amalie Mortensen Torbal . 247-347
EJ 8. Simen Sanne ................... 220-317
V73 8. Nils Hovde ....................... 243 
 11. Øivind Mørk ................... 239

Dagen før stevnet fikk vi satt opp tre nye Tver for visning. To ble montert over premieskapene og skal 
benyttes til live-visning av skivene. Den tredje på kortveggen ved inngangen, for resultatvisning. F.v er 
Rolf Tamber, Ole Dyre Hesledalen, Bjørn Thoresen og Morten Musiol i gang med jobben.
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Norgescup 1. runde
Norgescup 1. runde var lagt til 

Vestlandet og arrangørene Førde, Florø og 
Gaular. Vi hadde en tropp på seks skyttere 
fordelt på fire i kl. 3-5 og to i V55. 

Bjarne Muri var i meget godt slag i 
helgen og leverte par toppresultater. I Førde 
ble han nr. 4 i kl. 3-5 med 248-348p. Han 
var fire innertiere fra pallen. Han skjøt det 
samme i Gaular, men der vard konkurransen 
hardere og han ble rangert til 10. plass. I 
Florø ble det 241-341p og 66. plass. 

Helge Norberg skjøt best i Gaular med 
246-346p og 29. plass. Ellers ble det to 
ganger 243-343p og hhv. 37. plass i Førde 
og 43. plass i Florø. Sverre Brovoll skjøt 
jevnt med resultatene 2x 242-3412p og 
241-340p. Beste plassering ble 66. plass i 

Førde. Henrik Oppen fikk sitt beste resultat 
i Gaular med 240-338p og 13. plass i kl. 4. 
Ellers ble det 331p og 326p.

I V55 fikk Christer Malm to toppresul-
tater. I Førde ble det en flott 2. plass med 
248-348p. Det var 1p og noen innertiere opp 
til vinneren. I Gaular skjøt Christer 247-
347p og ble nr. 10. Det tredje resultatet ble 
242-339p. Arne Grøtting var neppe fornøyd 
med resultatene sine. Det ble best i Florø 
med 243-340p og 26. plass. Ellers ble det 
336p og 335p.

Sammenlagt er Bjarne på en sterk 9. 
plass med 1037p. Helge ligger på 30. plass 
med 1032p. I V55 er Christer på 14. plass 
med 1034p og Arne på 30. plass.

Førde
Kl. 3-5  4. Bjarne Muri .........................248-348 
 37. Helge Norberg ..................243-343 
 67. Sverre Brovoll ...................242-341 
 131. Henrik Oppen..................233-326
V55 2. Christer Malm .....................248-348 
 36. Arne Grøtting ....................239-336

Gaular
Kl. 3-5  4. Bjarne Muri ..........................248-348 
 29. Helge Norberg ...................246-346 
 67. Sverre Brovoll ....................241-340 
 131. Henrik Oppen ..................240-338
V55 10. Christer Malm ....................247-347 
 36. Arne Grøtting .....................235-335

Florø
Kl. 3-5  43. Helge Norberg ...................243-343 
 66. Bjarne Muri ........................241-341 
 71. Sverre Brovoll ....................242-341 
 147. Henrik Oppen ..................236-331
V55 26. Arne Grøtting .....................243-340 
 28. Christer Malm ....................242-339

Sammenlagt
Kl. 3-5  8. Bjarne Muri ..........................1037 
 29. Helge Norberg ...................1032 
 74. Sverre Brovoll ....................1022 
 163. Henrik Oppen ..................995
V55 12. Christer Malm ....................1034 
 28. Arne Grøtting .....................1011

Bjarne Muri gjorde det meget bra i 1. runde.
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Norgescup Stang og felthurtigskyting
Norgescup 1. unde var lagt til de 

samme arrangørene som for banestevnene, 
nærmere bestemt Førde, Florø og Gaular. 
Henrik Oppen var vår eneste deltager.

I Stangskytingen ble resultatene 21 treff 
i Florø, 20 treff i Førde og 18 treff i Gaular. 
Det ga hhv. plasseringene 13., 13. og 15.

I felthurtigskytingen skjøt Henrik 
tidene 8,23 sek i Florø, 9,56 sek i Gaular og 
11,22 sek i Førde. Det ga hhv. plasseringene 
12., 25. og 32.

Sammenlagt er Henrik på 12. plass i 
Stangskytingen og på 22. plass i felthurtig-
skytingen.

Henrik Oppen klar for felthurtigskyting i en an-
nen sammenheng.

Feltstevner uke 12
Etter Østlandsmesterskapet går gjerne 

stevneaktiviteten ned, men det var en 
stevnehelg som ikke kom med i forrige 
nummer. Vi hadde to skyttere på tilsammen 
tre stevner.  

Helge Norberg var på hjemlige trakter 
og skjøt Slådalsstevnet til Lesja. Der tok han 
2. plassen på grovfelten med 30/20.

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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Viken II bane, Skarpskytten på Østre
Mesterskapet ble arrangert av Skarp-

skytten på vår bane. Både de og oss var litt 
spente på hvordan det skulle gå. Skarpskyt-
ten er rutinerte arrangører, tross ukjent 
anlegg dro i land et meget godt arrangement. 
Så får vi være fornøyde med at vi har et så 
godt anlegg at et annet lag kan komme inn å 
arrangere uten nevneverdige problemer.

Mesterskapet samlet 282 skyttere og vi 
hadde med 28. I fjor var det 294 deltagere 
og vi hadde med 18. En klar økning fra i 
fjor, men resultatene viste ikke samme trend. 

Christer Malm vant V55
Høydepunktet ble Christer Malms seier 

i V55. Han lå på 3. plass etter 25-skudden 
med 245p. Lederen Jon Granlund (Nannes-
tad) slo til med 250p, men da han dessverre 
ble forhindret fra å stille, lå det til rette for 
en spennende kamp om seieren. Stein Heg-
gen var også i nærheten med 244p. Hans O 
Kveli hadde 243p. I finalen var det ingen 

tvil. Christer skjøt 100p som den eneste og 
vant med 2p. Serien satt skjevt, men sam-
lingen var så god at det holdt fint til 100p. 
Stein skjøt 97p og ble nr. 4, mens det ble 
Hans O ble nr. 9 etter 91p.

Helge Norberg skjøt finale i kl. 3-5nt V55
Våre kl. 3-5 har hatt bedre dager. Tre 

kvalifiserte seg til finalen, men de var langt 
unna topplasseringene. Nils Kåre Midtflå og 
Bjarne Muri skjøt bege 242p, mens det ble 
241p på Helge Norberg. Kun Helge kunne 
stille i finalen, der ble det 97p og 23. plass 
med 238p. I kl. 2 skjøt Geir Lam Andre-
sen 238p og ble nr. 9. Ida-Sofie Jorsett-
Ranheim skjøt 233p og ble nr. 8 i kl. 1. Den 
som gjorde det relativt best var Joakim 
Mortensen som ble nr. 9 i kl. 4 med 237p.

Simen Havik Samdal tok ungdomsmed.
På 100m fikk vi en ungdomsmedalje. 

Den gikk til Simen Havik Samdal som 

Christer Malm vant V55. Simen Havik Samdal tok medalje i kl. ER.
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skjøt finalen fra skive 1 etter 249p. Han 
merket presset, men klarte seg godt med 
98p i finalen. Det holdt til en fin 4. plass og 
ungdomsmedalje. Vi hadde forøvrig fem av 
de 19 som deltok i kl. ER. Torjus Lindeland 
skjøt 246p og ble nr. 11. 

To finalister til på 100m
Kristine Havik Samdal skjøt seg til 

finale i kl. R etter 243p og 7. plass. Finalen 
ble preget av varierende vind. De fleste fikk 
først noen niere til høyere og endte på slut-
ten godt ut i nieren til venstre. Kristine var 
en av dem og det ble 92p og 8. plass totalt. 
Amalie Mortensen Torbal lå på 5. plass i kl. 
J med 247p. De på skivene før hadde 1-3p 
forsprang. Amalie skjøt den beste finalen 
med 100p med 8 innertiere, men med ett 
unntak skjøt alle foran også 100p. Dermed 
ble det 4. plass på Amalie.

Ungdomsseier i samlagsskytingen
Oslo gjorde det bra i samlagsskytingen. 

Aller best ble det på ungdommene som vant. 
Markus Aleksander Rosenberger (Nord-
strand), Simen Havik Samdal og Henriette 
Isene (Skarpskytten) skjøt på de første tre 

etappene, Amalie Mortensen Torbal frem til 
skive 2, likt på poeng med lederen Østfold. 
Amalie taklet presset flott og skjøt 99p. Det 
ga seier til Oslo med ett poeng.

Veteranene var svært nær seier. De 
skjøt 395p og måtte se seg slått med 
kun to innertiere. Det litt spesielle var at 
det var Oslos andrelag som stor for den 
prestasjonen. Jostein Løne (Skarpskytten), 
Lars Johans Hereid (Skarpskytten), Hans 
O Kveli og Arne Grøtting var skytterne 
på laget. Christer Malm og Stein Heggen 
skjøt på førstelaget som ble nr. 5 med 393p. 
Seniorlaget ble også nr. 2 med 384p, men de 
var klart etter vinneren Akershus som skjøt 
391p. Helge Norberg og Stian Stafsberg 
Klyve var med på laget. Joakim Mortensen 
var med på 2. laget som ble nr. 9.

Oppsummert
Når vi oppsummerer kan vi si oss greit 

fornøyd. Vi fikk en mester og en medalj-
eplassering, samt at vi hadde to skyttere på 
ett seierslag i samlagsskytingen. SÅ håper 
at vi kommer sterkere tilbake ved neste 
anledning.

Ungdomslaget som vant samlagsskytingen, f.v Simen Havik Samdal, Henriette Isene /Skarpskytten), 
Amalie Mortensen Torbal og Markus Rosenberger (Nordstrand).
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Mesterskap
Kl. 3-5  23. Helge Norberg ...............338
 V55 1. Christer Malm ..................345 gylt  
 4. Stein Heggen ...................341 
 9. Hans O Kveli ....................334
R 8. Kristine Havik Samdal ......335
ER 4. Simen Havik Samdal .......347 ungd.m
J 4. Amalie Mortensen Torbal .347 
Ikke møtt kl. 3-5: Bjarne Muri, Nils Kåre Midtflå.

Hovedskyting
Kl. 5 16. Nils Kåre Midtflå ...............242  
 17. Bjarne Muri .......................242 
 23. Helge Norberg ..................241 
 41. Stian Stafsberg Klyve .......237 
  53. Tore Johansen ..................220  
 54. Sverre Brovoll ...................237  
Kl. 4 9. Joakim Mortensen ..............237 
 21. Eirik Kristiansen ................232  
 28. Henrik Oppen ...................231
Kl. 2 9. Geir Lam Andresen.............238
Kl. 1 8. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim ..233 
V55 3. Christer Malm .....................245  
 4. Stein Heggen ......................244 
 10. Hans O Kveli.....................243  
 14. Arne Grøtting ....................241 
 16. Arne Ånneland ..................238   
 19. Anne Sofie Grimstad.........237 
R 7. Kristine Havik Samdal ........243 
 15. Johannes Langvik Hevrøy 231 
 19. Ella Galtung ......................221 

ER 1. Simen Havik Samdal ..........249  
 11. Torjus Lindeland ................246 
 14. Viktor Elof Nilsson ............242 
 15. Victoria Thoresen .............239 
 19. Helmer Gardssønn Mossige 216
J 5. Amalie Mortensen Torbal ....247
EJ 17. Simen Sanne ....................209
V73 23. Nils Hovde ........................245  
 27. Øivind Mørk ......................235  
 
 

Samlagsskyting 
Kl.3-5 4. Oslo I 380  - 2 av 4 fra Østre 
Helge Norberg 97 og Stian Stafsberg Klyve 
 7. Oslo II 375  - 1 av 4 fra Østre  
Joakim Mortensen 82.
Veteran  2. Oslo II 385  - 2 av 4 fra Østre
Hans O Kveli (V55) 97 og Arne Grøtting (V55) 99. 
 5. Oslo I 393 - 2 av 4 fra Østre 
Stein Heggen (V55) 100 og Christer Malm (V55) 
99.
Ungdom 7. Oslo 387  - 2 av 4 fra Østre 
Simen Havik Samdal (ER) 100 og Amalie 
Mortensen Torbal (J) 

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

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

etter to års opphold. 14 lag meldte seg på. 
Da ble det 1. runde før semifinalen. De syv 
vinnerne + beste taper går til semifinalen.

Råde ble motstander på Østre. Vårt lag 
innfridde greit favorittstempelet. Resultatet 
ble 2722p, som er et godt cupresultat.

Oslo Østre 2722 – Råde 2687
Bjarne Muri (5)...............................246-346 
Christer Malm (V55) ......................245-345 
Arne Grøtting (V55) .......................245-342 
Stein Heggen (V55) .......................243-342 
Helge Norberg (5) ..........................238-338 
Nils Kåre Midtflå (5) .......................242-338 
Sverre Brovoll (5) ..........................238-337 
Tore Johansen (5) ..........................237-334

Samling med mat og drikke etter match hører med en cuprunde.

Laget mot Råde, Bak f.v Helge Norberg, Nils Kåre Midtflå og Stein Heggen. Midten f.v Christer Malm, 
Bjarne Muri og Sverre Brovoll. Foran f.v Arne Grøtting og Tore Johansen
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Baneåpning
Som vanlig ble åpningen av baneseson-

gen markert med en enkel, men vel innar-
beidet, tradisjon. Styreleder Morten Musiol 
så noen velvalgte ord, før Østre-, DFS- og 
nasjonsflagget ble heist. 

Amalie Mortensen Torbal fikk æren av 
å avfyre åpningsskuddet, som satt der det 
skulle i innertieren.

Det ble skutt om Åpningsfatene 1. avd. 
Programmet var en 15-skudd. 26 skyttere 
stilte, det var dessverre det laveste antallet 
vi kan huske. Vi får tro at noen flere kommer 
i gang etterhvert.

Christer Malm hadde det beste resulta-
tet på 200m med 149p i V55. Henrikl Oppen 
ble beste klasseførte skytter med 146p i kl. 
4. På 100m skjøt Simen Havik Samdal 150p 
i kl. ER, han fikk hard motstand av Torjus 
Lindeland som endte på 149p. Videre resul-
tater kan studeres via linken nedenfor.

Etter skyting ble i anledning dagen 
servert gratis kake, kaffe og brus. Dette godt 
organisert av Tone Ytterhaug.

Amalie Mortensen Torbal satte åpningsskuddet i innertieren.
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Åpningsfatene 1. avd.
Kl. 5 1. Bjarne Muri ............................144 5* 
 2. Tore Johansen .......................139 7* 
 3. Stian Stafsberg Klyve ............137 2*
Kl. 4 1. Henrik Oppen ........................146 5* 
 2. Jenny Aardalen ......................136 3*
Kl. 3 1. Heidi-Iren Olsen Grimstad .....138 0*
Kl. 1 1. Ida-Sofie Jorsett-Ranheim .....138 2*
V55 1. Christer Malm ........................149 6* 
 2. Arne Grøtting .........................148 8* 
 3. Arne Ånneland .......................143 4* 
 4. Anne Sofie Grimstad..............143 4* 
 5. Hans O Kveli..........................140 5*
Jeger 1. Rolf Ragnvald Tamber ...........141 2* 
 2. Per Arve Strømstad ...............139 3*

J 1. Amalie Mortensen Torbal .......142 2* 
 (skjøt på 200m)
NU Ella Galtung ...............................143 4* 
 Johannes Hevrøy ......................131 1* 
 Frøya Pihl Strømstad.................141 3*
R 1. Kristine Havik Samdal ...........127 0*
ER 1. Simen Havik Samdal .............150 13* 
 2. Torjus Lindeland ....................149 7* 
 3. Julie Tamber ..........................142 1* 
 4. Ingrid Bjermel. Hesledalen ....130 2*
EJ 1. Simen Sanne .........................124 3*
V73 1. Nils Hovde .............................148 6* 
 2. Øivind Mørk ...........................144 6*

Tone Ytterhaug ordnet serveringen på beste måte med kake og brus.
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Dugleiksmerket /-kruset III, 16. juni
10 skyttere møtte opp til skytingen om 

Dugleiksmerket. På 100m var det ni skyttere.
Kl. 3-5 skjøt også om en aksje i Duglei-

kskruset. Den tok Sverre Brovoll med 246p. 
I resultatene nedenfor har vi angitt hvor 

mange ganger skytterne har klart kravet 
til gull og hva de har oppnådd. Man starter 
med selve merket, etter 5 ganger til venter 
5-års medalje, så skytes det om stjerner, før 
en statuet oppnås ved 15 ganger. Videre 
er det statuetstjerner og diplom. Vi ser at 
Sverre har klarte kravet 25 ganger og kan 
nå få seg et diplom. Stein Heggen har klart 
det 49 ganger og ved milepælen 50 ganger 
oppnås DFS sitt skjold.

Dugleiksmerket på 100m er et annet 
merke og man skyter til gull, sølv eller 
bronse. Når kravet til gull er oppnådd 3 
ganger, fås en 3-års medalje.
Klasse Plassering navn .......................... Res ...... Antall .........Oppnådd 
Kl. 3-5 1. Sverre Brovoll ........................... 246 ....... 25 gg ..........4.sta.st. 1g.+ Fat 25 års Diplom 
 2. Helge Norberg .......................... 244 ....... 7 gg ............1.stj. 1g 
 3. Stian Stafsberg Klyve ............... 243 ....... 2 gg ............1g på 5-års medalje 
 4. Eirik Kristiansen ........................ 229 ....... 32 gg ..........6.sta.st. 2g. 
 5. Tore Johansen .......................... 220 ....... 23 gg ..........3.sta.st. 2g.
Kl. 1 1. John Anders Ingebo .................. 239 ....... 5 gg ............4gg på 5-års medalje
V55 1. Stein Heggen ............................ 246 ....... 49 gg ..........12.sta.st. 1g.
ER 1. Simen Havik Samdal ................ 241 ....... 2 gg ............1g på 5-års medalje
EJ 1. Jonas Ingebo ............................ 221 ....... 5 gg ............4gg på 5-års medalje 
 2. Simen Sanne ............................ 211 ....... 3 gg ............2gg på 5-års medalje

Dugleiksmerket 100m
Klasse Plassering navn .......................... Res ...... Oppnådd 
NU Frøya Pihl Strømstad .................... 227 ....... Bronse
NV 1. Gorm Kjos ................................. 204 ....... Sølv
R 1. Ella Galtung .............................. 241 ....... Gull 
 2. Kristine Havik Samdal ............... 230 ....... Gull 
 3. Johannes Langvik Hevrøy ........ 217 ....... Gull
ER 1. Torjus Lindeland ........................ 248 ....... 2gg på 3-års medalje 
 2. Helmer Gardssønn Mossige ..... 241 ....... Gull 
 3. Victoria Thoresen ...................... 238 ....... Gull 
 4. Ingrid Bjermeland Hesledalen ... 236 ....... Gull

Sverre Brovoll vant aksjen i Dugleikskruset.
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Åpne banestevner
Uke 14 – april

Amalie Mortensen Torbal og Simen 
Sanne har «tyvstartet» banesesongen med 
en tur til Vestlandet og Vårtreffen Farnes, 
Knipenborg og Aurdal. 

Amalie startet banesesongen i kl. J 
kjempebra. Det ble seier i Knipenborg med 
248-348p, 2. plass i Farnes og 3. plass i 
Aurland.

Uke 16 – april
Banesesongen startet for alvor. Mu-

lighetene var mange i helgen med stevner i 
Akershus, Østfold og Vestfold. Som vanlig 
besøkte de fleste av våre, stevnene til Nord-
Odal og Skogbygden. 

Simen Havik Samdal vant kl. ER i 
Skogbygden og ble nr. 2 i Nord-Odal. Torjus 
Lindeland ble nr. 3 i kl. ER i Nord-Odal. 
Arne Grøtting vant V55 i Skjeberg.

Uke 17 – april/mai
Vi hadde deltagere på fem stevner. 

Beste plassering ble Arne Grøttings 2. plass 
i V55 i Stange og Romedal. Simen Havik 
Samdal ble nr. 4 i kl. ER i Trøgstad. Det ble 
også to 4. plasser i Løitens 300m stevne på 
papp, med Bjarne Muri i kl. 3-5 og Christer 
Malm i V55.

Uke 18 – mai
Denne helgen var det Frigjøringsste-

vner på programmet. Der vi før hadde ste-
vnene til Frogn & Drøbak og Moss & Våler, 
var konseptet utvidet med Såner og Aas. 
Moss & Våler hadde forøvrig kun 100m. 

Vi hadde fra to til ti skyttere på ste-
vnene. Amalie Mortensen Torbal vant kl. J 
i Moss & Våler. Torjus Lindeland ble nr. 2 i 
ER i Aas og nr. 3 i Frogn & Drøbak.

Uke 20 – mai
Dette var uken med Lerumcup og vi 

var representert med en noe tynn tropp på 
tre skyttere. Ellers hadde vi seks skyttere på 
to stevner i Vestfold og en i Elverum. Beste 

Torjus Lindeland har vært den største medaljesan-
keren på åpne stevner med seks medaljer i kl. ER.

Simen Havik Samdal har tatt fire medaljer i åpne 
stevner i kl. ER.
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plassering kom med Arne Grøttings 2. plass 
i V55 i Elverum. Amalie Mortensen Torbal 
ble nr. 14 sammenlagt i kl. J i Lerumcup.

Uke 21 – mai
Uken inneholdt Kristelig Himmelfarts-

dag med vårt eget stevne. I tillegg hadde vi 
deltagere på tre andre stevner i tilknytning 
til Kr. Himmelfartsdag. 

Vårt eget stevnet er beskrevet i en egen 
artikkel, ellers ble Amalie Mortensen Torbal 
nr. 3 i kl. J i Enebakk. Det ble 2. plass i V55 
både i Kråkstad & Ski og Enebakk, med hhv 
Stein Heggen og Christer Malm. 

I helgen var det Norgescup på Vestland-
et. Mer lokalt hadde vi tre deltagere på to 
stevner i Indre Østfold. Stein Heggen vant 
V55 i Rakkestad og ble nr. 2 i Degernes.

Uke 22 – juni
Dette var uken med pinsehelgen. Nit-

tedal og Rælingen hadde som vanlig lagt 
sine stevner i innledningen til pinsen, mens 
Spydeberg arrangerte 2. pinsedag. Vi hadde 
med 11-12 deltagere på de to førstnevnte og 
tre i Spydeberg. 

Simen Havik Samdal vant kl. ER i 
Rælingen med Torjus Lindeland på 2. plass. 
Torjus ble også nr. 3 i Nittedal. Geir Andre-
sen vant kl. 2 i Rælingen. Stein Heggen vant 
V55 i Rælingen. Christer Malm vant V55 i 
Spydeberg.

Ellers hadde vi to skyttere på tur. Arne 
Grøtting var i Trøndelag og regjerte i V55 
med å vinne tre av de fire stevnene han skjøt. 
Nils Hovde skjøt stevnene til Nordre Land 
og Etnedal i V73.

Uke 24 – juni
Vi hadde fem-seks skyttere på stevner 

i Akershus og Østfold/Follo, samt at Arne 
Grøtting skjøt Tour de Orkla i Trøndelag. 

Christer Malm vant V55 i Trøgstad og 
ble nr. 2 i Eidsvoll Verk. Helge Norberg ble 
nr. 3 i kl. 3-5 i Eidsberg. Arne Grøtting ble 
nr. 2 sammenlagt i V55 i Tour de Orkla.

Amalie Mortensen Torbal har fire medaljer i kl. J Arne Grøtting tar stadig medaljer i V55. Det har 
blitt fire seire i åpne stevner.
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Dugnad
Det ble som vanlig avholdt en dugnad 

før baneåpningen. Mye og det viktigste var 
gjort med den solide og grundige klargjørin-
gen av skivene tidligere på våren. 

Det ble vasket, malt og ryddet. En 
container ble nesten fylt opp. 

Per E. Nilsson (t.v) og Geir Olsen svinger malerkosten.

Christer Malm (t.v) og Arild Båheim ordnet takrenne på bakdøra til 15m
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Påmeldte Landsskytterstevnet

Navn  ............................. Klasse
Aardalen, Jenny....................... 4
Brovoll, Sverre ......................... 5
Grøtting, Arne Johan ............... V55
Johansen, Tore ........................ 5
Klyve, Stian Stafsberg ............. 5
Kveli, Hans O .......................... V55
Malm, Christer Gustaf Allan ..... V55 
Mortensen, Joakim .................. 4
Muri, Bjarne Hammersvik ........ 5
Norberg, Helge ........................ 5
Oppen, Henrik ......................... 4
Samdal, Kristine Havik ............ R
Samdal, Simen Havik .............. ER
Strømstad, Frøya Pihl ............. NU
Strømstad, Per Arve ................ 4
Thoresen, Bjørn ....................... 3
Thoresen, Victoria .................... ER
Torbal, Amalie Mortensen ........ J
Ånneland, Arne ........................ V55

I det forhåndspåmeldingen gikk ut var 
det 2652 påmeldte til Landsskytterstevnet 
i Bodø. Arrangøren hadde nok håpet på å 
nærme seg deltagerantallet på 3700 fra for-
rige gang de arrangerte i 2011. Nedgangen 
vi har sett ellers, viser seg også på LS. 

Vi har 19 påmeldte. Det er en halver-
ing av deltagelsen vi hadde både forrige 
gang Bodø var arrangør i 2011 og siste 
Landsskytterstevnet ble arrangert i Evje i 
2019.

 Bodø er arrangør for åttende gang og 
i tillegg til 2011 har de har arragnert i 1900, 
1931, 1956, 1966, 1981, 1991, 2001. 

Vi har mange gode minner fra Bodø. 
De største er kongetitlene til Kjell Skjøien i 
1956 og Magne Landrø i 1981.

Hvis ser nærmere på 2011 var den 
største prestasjonen, Arne Grøttings seier 

i V55-bane. Kurt Eirik Bekkevold tok 
stjerne på banen. Laginnsatsen var bedre på 
feltskytingen. 

Det gikk riktig bra med fire medaljer/
stjerner på grovfelten til Per Arve Strømstad, 
Aslak Hollund, Bjarne Muri og Tore Johan-
sen. På finfelten ble det ungdomsmedaljer til  
Guro Hollund i kl. ER og Magnus Bjerke i 
kl. J. 

Nedenfor er våre påmeldte listet opp. 
De er godt spredd utover ulike klasser. Kl. 5 
har flest med fem deltagere. Vi har fem un-
gdomsskyttere hvor av tre er LS-debutanter. 
De tre er Kristine Havik Samdal, Frøya Pihl 
Strømstad og Victoria Thoresen. 

Vi håper og tror at alle får noen 
trivelige dager i Bodø. 

NU får delta på LS for første gang. Frøya Pihl 
Strømstad får da skutt sitt aller første LS. Her 
avbildet etter skyting på Rælingens stevne.
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