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Forsiden:
Fra Norges Cup for rekrutter 2014 

Det har siden rundt nyttår, rast en debatt i media hvor dyrt det er
for flere familier å ha barn/ungdom som vil drive med idrett.
Heldigvis finnes det unntak. Vår idrett – skyting – vil jeg påstå er
billig å drive med for våre unge. De kan komme til våre kubber og
lag og lære å skyte for en meget billig penge. Våpen lånes oftest
ut gratis og treningsavgiften er lav. En boks med 500 luftkuler til
rundt femtilappen og hørselsvern og beskyttelsesbriller kan lånes
ut eller få kjøpt til en lav pris. Dette er noen av argumentene som
gjerne kan brukes i rekrutteringsarbeidet. Spre budskapet om at
skyting er moro og at det er en fantastisk sport med mange
muligheter!
Det foregår nå også en debatt i vår idrett om det å få ansatt en
toppidrettssjef. Men før en slik tanke blir gjort om til gjerning,
mener jeg det svært viktig at den må belyses nøye – ar det blir
laget en konsekvensanalyse som legges i bunn med fordeler og
ulemper, FØR en tar en avgjørelse. Alle mener nok det beste for
sporten vår - både for bredde og topp og at vi er endringsvillige,
men vi må vite konsekvensene av de endringene vi gjør. 
Toppidretten koster mye penger og spesielt dette året, når topp-
skytterne skal ut i verden for å sanke kvoteplasser for sine
nasjoner. 2015–sesongen er viktig, for det er da det meste vil bli
avgjort når det gjelder kvoteplasser til Rio.
I tillegg til den summen som NSF har fordelt til fagkomiteene, har
det i år kommet en stor sum fra Olympiatoppen som har skyting
som den idrettsgren de har størst tro på vil skaffe Norge topp plas-
seringer i Rio 2016. Hele 3 mill kroner er bevilget til oppkjøringen
og pengene fordeles på stipender til enket utøvere og prosjekt-
midler til landslagsarbeidet.
Hele 9 skyttere har i år fått stipender, fordelt slik:
- A-stipend på 120.000 kr: Tore Brovold, Ole-Kristian Bryhn, Malin
Westerheim.
- B-stipend på 70.000 kr: Ole Magnus Bakken, Stian Bogar, Odd
Arne Brekne, Amanda Dybendal, Are Hansen, Monica Lillehagen.
I prosjektmidler har Norges Skytterforbund fått 2 250 000 kroner,
fordelt på 900 000 til rifle, 750 000 til lerdue og 600 000 til funk-
sjonshemmede.
I tillegg kommer overnattinger på Toppidrettssenteret til en verdi
av 90.000 kroner, støtte og oppfølging innenfor områder som
idrettspsykologi og ernæring, samt helsetjenester til stipend-
utøverne.
Vi ønsker alle lykke til med satsingen mot OL.

Grete Nilsen
redaktør

Lederen

Kjære lesere!
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LP400 CARBON

Walther luftpistol i olympisk toppklasse! Kan også fås som LP400 Alu til samme pris.

HÄMMERLI AP20 PRO

For de som føler at LP400 blir for dyr. Med denne pistolen kan du konkurrere
på høyt nivå. Den er bygget hos Walther av de samme som lager LP400. 

HÄMMERLI AP20

En nyhet fra Walther. Dette er en luftpistol som vil passe alle skyttere
uansett nivå. Som klubbvåpen vil den være perfekt. Sylinderen kan

enten monteres langs med løpet eller hengende under.

WALTHER LG300 UNIVERSAL

Et supert begynner- og klubbvåpen. 
Her kan både venstre og høyreskyttere benytte samme våpen!

WALTHER LG400 ALUTEC EXPERT

Et av de råeste luftgeværene på markedet! Hvis du vil til OL kan dette
være et steg på veien! Blir levert med Medium grep som standard.

Luftvåpen i toppklassen!

16.990 ,-

9690 ,-

7990 ,-

26.990 ,-

14.990 ,-

E-post: post@stenvaag.no , tlf 66848080,  www.stenvaag.no



Presidenten har ordet

I årets første SKYTTERnytt vil
det være naturlig å se litt tilbake
på året som er gått.
Vi har hatt et meget godt idretts-
lig år. VM i Granada må igjen
nevnes. 9 medaljer til våre
eminente rifleskyttere står i sær-
klasse og blir lagt merke til langt
utenfor vårt eget forbund. Så,
igjen takk til så vel utøvere som
trenere og komiteen.
Det har vært
avholdt mange
og gode mes-
terskap i alle
grener. Det
viktige er
selvfølgelig
den frivillige
innsatsen
som kreves for
å avholde et
mesterskap over
flere dager. All ære til dere
som har stått på for å få det til.
Jeg føler at noe av det viktigste,
er at stevnene byr på utford-
ringer og at det er moro å delta.
Uansett, korte eller lange løp, så
er vi alle skyttere og trives med
det.
Vi har i løpet av 2014 arbeidet
ufortrødent videre med
VÅPENLOVEN og banesitua-
sjonen. - ikke minst i hoved-
stadsområdet. Vår egen
Løvenskioldbane er fortsatt en

stor utfordring. Ikke alle krefter
er for våre planer, men vi gir ikke
opp. Vi eier banen og vi vil være
der og utøve vår idrett i årene
som kommer!
For øvrig har Oslo kommune
bevilget nærmere 100 mil.
kroner (ja, 100 mill. kr) til skyte-
anlegg på tidligere Åsland pukk-
verk, på grensen til Ski kom-

mune. Anlegget planlegges
sprengt ut i fjell og vil

være en innendørs
arena for skyting

og da blir det
ikke noen
miljømessige
støyproble-
mer. Bymiljø-

etaten er an-
svarlig for gjen-

nomføringen, og
det er en stor utford-

ring for dem. Arenaen
ligger på Oslo kommunes grunn.
Noen hevder at skyting ikke har
noen fremtid. Sludder! Skyting
er en av Norges største idretter. 
Man kan hevde at skiskyting
ikke er skyting, men Norges
sterkest økende idrett er ski-
skyting.
Nå kan noen hevde at dette er
en vinteridrett som ikke angår
oss skyttere. Feil! Det angår oss
i høyeste grad. Jeg har i det
siste vært på skiskytterstevner

for barn og ungdom. Et
barnebarn på 9 år sørger for at
jeg får følge med henne som til-
skuer. Det er en opplevelse å se
disse unge gå på ski og
håndtere våpen under full kon-
troll og disiplin på standplass.
Jeg har vært på stevne med 520
unge deltagere og senest et
stevne med over 300 deltagere.
Alle er under 17 år og er
entusiastiske utøvere som
borger for at skyting også i
fremtiden vil være svært viktig
som idrett i Norge.
Disse skytterne er selvfølgelig et
meget godt rekrutteringsgrunn-
lag for all skyting.  Men vi må
sørge for at våre grener også
utvikles og at det er gøy og
utfordrende. Skyting er skyting
enten man bruker en hånd eller
om man har ski på bena. 
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Jeg
har tidligere, og
gjør det igjen,

fremmet tanken om en
TOPP idrettssjef for vårt for-
bund, for en slik samlende,

faglig leder for alle våre
grener, ville kunne være

en ytterligere
stimulator.

Presidenten har ordet

forts. side: 6
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Presidenten har ordet

Hva har vi så av ytterligere
utfordringer? Jo, KVOTE-
PLASSER til OL i Rio. Det er ikke
tvil om at Olympiatoppen satser
på oss. Jeg takker på vegne av
våre utøvere for stipend og pro-
sjekt støtte. Dette er meget opp-
muntrende og gir oss mulighet til
å delta på nødvendige kon-
kurranser i utlandet i løpet av
2015, som oppkjøring for bred
OL deltagelse.
Jeg konfronteres en gang imel-
lom om Fagkomiteens og For-
bundets satsing på BREDDE.
Senest dukket dette opp på
Riflekonferansen i januar mnd.
Det er klubber og lag, samt
kretser som må være den direkte
støtte for vår breddeidrett. Våre
landslagstrenere og fagkomite-
ene må konsentrere seg om
landslagene og deres utøvere.

Gode landslagsutøvere er i seg
selv en støtte for kommende
rekruttering og ungdom. Alle
TOPP utøvere er medlem av en
klubb eller lag og virker der som
en stimulans for bredden.
Motivasjonen er: Uten TOPP
ingen bredde, og uten bredde
ingen TOPP. Men vi må ikke
blande kortene.
Jeg har tidligere, og gjør det
igjen, fremmet tanken om en
TOPP idrettssjef for vårt forbund,
for en slik samlende faglig leder,
for alle våre grener, ville kunne
være en ytterligere stimulator. Vi
skyttere har mange felles utford-
ringer både i TOPP og bredde.
Det være seg mental trening,
fysisk oppbygging, motivasjon
og disiplin. Altså en generell
stimulans til vår idrett. Jeg står
på for å få det til. Vi har ikke råd

til å la det være. OLT støtter også
mine tanker i så måte.
Så får vi ønske hverandre et pro-
gressivt og godt skyteår 2015.
Og husk: VI ER ALLE
SKYTTERE!
Jan Tore Berg-Knutsen
President

Presidenten har ordet forts. fra side: 5

Stipend unge utøvere 2015
For å stimulere unge utøvere er det også i 2015 satt av midler til stipender.
Stipendene kan søkes av ungdommer t.o.m. 21 år (født 1994 eller senere) som er
medlem av lag tilsluttet Norges Skytterforbund. 
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, hvilken klubb man tilhører,
hvilke øvelser man skyter, oppnådde resultater, gode plasseringer, målsetninger og
andre opplysninger som kan ha betydning for behandlingen av søknaden. 
Søknadsfrist er 30. april 2015.
Søknaden sendes til Norges Skytterforbund, 0840 Oslo eller til nsf@skyting.no.



Pistol
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Hei alle sammen! Nytt år
og nye muligheter!!
Planer og budsjett er lagt for året
2015. Det blir et travelt år, med
mye jobbing for å følge opp topp-
idrettsplanen. Forbundsting og
valg er også på trappene. Altså
atter et spennende år!
Vi sender 7 utøvere til EM 10m i
Nederland, 4 seniorer og 3 juniorer
i februar/mars. Pål Hembre følte
ikke at formen var inne og besluttet
selv å stå over dette mesterskapet. 
Petter Bratli er i farten, og det har
vært landslagssamling og tre-
ningssamlinger for utøverne våre
allerede.
Vi skal arrangere EYL kvalifi-
sering på Mysen helgen 1.-3.
mai og det er forhåndspåmeldt
fulle lag i både rifle og pistol med
deltagere fra 5 land fra hver av
grenene. Det er kjempe bra og vi
gleder oss!
FKP arrangerer NM Luftpistol
2015 helgen 6.-7. juni i Eidsberg-
hallen i Mysen sentrum. Info
ligger på skyting.no
Nei til ansettelse av sportssjef!
I oktober hadde forbundsstyret et
drøftingsmøte og dette var et møte
spesielt rettet mot det faktum at
FKP ikke er enig i ansettelse av
sportssjef. Det er flere grunner til
dette som jeg vil komme nærmere
inn på her. 
NSF styre har hatt en policy der det
skal være et enstemmig styre for å
fremme forslag til organisasjons-
endring og lovendringer (herunder
ansettelse av sportssjef). Da vi ikke
var et enstemmig styre, ble det

besluttet å legge saken «død» og
den skulle ikke tas opp som
tingsak. 

I ettertid ser vi at ikke alle klarer å la
dette ligge, og kjører saken videre
utenfor styre og som debatt i
Skytternytt. Jeg er enig at man er
uenig, men synes kanskje en
debatt i medlemsbladet vårt ikke er
riktig forum. En diskusjon baseres
på for- og motargumenter og det
får det ikke blitt i et blad som
kommer ut 6 ganger i året og hvor
man ikke leser hverandres innlegg
før det er på trykk. Jeg spurte om
det var riktig av styret å diskutere
saken her og det var det. OK. Dette
er en politisk sak som man må
kunne ytre sine meninger om. Jeg
har vært tilbakeholden i mine inn-
legg, da jeg trodde vi var enige i
styret om at dette ikke skulle
fremlegges for tinget og vi fikk
beskjed om at diskusjoner i styret
skulle holdes internt. Jeg kontaktet
derfor redaktøren og ba om få
komme med dette innlegget som
tilsvar på presidentens innlegg
(som jeg ikke har lest) og rifle leder
Gyda sitt som vi fikk tilsendt til siste
styremøte, da dette likevel ser ut til
å bli en tingsak og dette er siste
Skytternytt som kommer ut før
tinget. Om dere ikke er enige med
meg eller støtter meg, så ønsker
jeg å gi dere noen knagger å henge
saken på, før det tas en avgjørelse.

På sist styremøte ble vi informert
om at det er kommet inn et tingfor-
slag fra en klubb i Glåmdal skytter-
krets om ansettelse av sportssjef
og som støttes av kretsen. Og i
politisk tunge saker som dette, der

styret ikke legger dette frem som
sak selv, er jo dette en måte å gjøre
det på. Jeg vil presisere at jeg ikke
har noe imot dette, og tidligere
sagt at styret kan legge dette frem
som tingforslag selv, men at det
tydelig skal komme frem at det
ikke er enstemmig. Og kanskje er
det til det beste at saken kommer
opp, om dere nå velger å si NEI! 
Ved å løfte saken opp til forbunds-
tinget, vil det også senere forbli en
tingsak, og dermed blir det en
demokratisk avgjørelse som
bestemmes av organisasjonens
tillitsvalgte selv og ikke av valgte
styremedlemmer. Om styret hadde
vært enstemmig om ansettelse av
sportssjef, ville det likevel måtte bli
en tingsak, da dette påvirker NSFs
lov § 21 – Fagkomiteens oppgaver
og § 1.3.3.3 i fellesreglementet,
fagkomiteens oppgaver. 
§ 21 kan endres ved 2/3 flertall og
§ 1.3.3.3 kan endres ved vanlig
flertall. Dette er nødvendige end-
ringer for at man skal kunne
ansette en sportssjef som kan
gjøre en jobb som en sportssjef
skal. Hvilke endringer som må
gjøres før en eventuell ansettelse,
er ikke fremlagt ved noe tidspunkt i

Fagkomité pistol informerer
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løpet av debatten, men en kon-
sekvens av at FKP gjorde styret
oppmerksom på at de forelagte
arbeidsoppgavene en sportssjef
ville få, strider mot vår lov og reg-
lement. 
§ 21 er i tillegg en av paragrafene
som man ønsker å ta vekk fra
NSFs lov, da den er regulert i
Fellesreglementet også, derfor
menes denne § unødvendig å
beholde i Loven. Faren med å
vaske vekk § 21 i NSF lov i sin
helhet, og at innholdet i den kun
blir regulert i Fellesreglementet, er
hvordan stemmegivningen må
være for fremtidige endringer, 2/3
flertall eller simpelt flertall. Noe
dere bør være oppmerksom på,
spesielt dere som skal på tinget.
Disse endringene vil derimot ha
store kontraster for hvordan vi nå
er organisert. Store deler av fag-
komiteens oppgaver vil da til-
legges denne stillingen. Muligens i
såpass stor grad at FK ikke lenger
vil ha ansvar og besluttsomhet for
sin satsing og toppidretten, men
kun få ansvar for den nasjonale
satsingen opp til Norgesmester-
skap. Jeg sier muligens, nettopp
fordi at diskusjonen og målet er
ansettelse av sportssjef, uten at
det foreligger noen plan for gjen-
nomføring. Plan og gjennomføring
og hvilke konsekvenser dette gir i
fremtiden, er det ingen som har
sagt noe om. Jeg sier ikke at dette
ikke kan være en løsning i
fremtiden, men det forutsetter at vi
vet hva vi går til. Det vet vi ikke nå!
Jeg stiller spørsmål til om en Fag-
komité valgt på tinget, som
brenner for idretten og sin fagret-

ning, gjør en dårligere jobb enn en
sportssjef som skal ha ansvar for
toppidretten i alle fire grener. Det
antall timer som legges ned i fag-
komiteen i løpet av året (nå kan jeg
bare snakke for egen del) og den
erfaringen vi innehar, kan den
kuttes ned til en stilling og i tillegg
ha ansvar for 3 andre? Vi kommer
da til å fjerne oss mer og mer fra de
demokratiske beslutningene, og vi
får en «konge på haugen». Vi til-
rettelegger for en kommersiell
organisasjon og sentralisering som
utvanner demokratiet. Og ja, det er
mye arbeid å sitte i fagkomiteene,
og den er basert på frivillig arbeid,
men vi velger det jo selv! Og de
midlene vi må bruke på å ansette
en sportssjef, kan vi jo velge å
bruke på andre måter.. Ekstra
fokus på markedsføring,
sponsorer, TV sendinger - altså, bli
flinkere på å profilere idretten vår! 
Når det gjelder sportssjefsstil-
lingen: Hvilke kvalifikasjoner skal
denne inneha og hvordan skal
denne kunne jobbe og ikke minst
tilfredsstille alle behov i hver av
fagretningene? Denne vil ha et
overordnet mål - nemlig medaljer.
Det vil være dennes prestisje at
satsingen får raske resultater og da
vil fokuset raskt bli der medaljene
hentes i dag. 
Og når man i tillegg hører hentyd-
ninger om at vi kanskje bør endre
forbundets definisjon på det å
være en toppidrettsutøver til kun
og gjelde de som er i toppen pr. i
dag, dvs. de som får medaljer -
hvilke signaler gir det? Pistol har i
dag ingen medaljer i OL øvelsene,
men vi jobber hardt for få det til.

Skal da definisjonen endres slik at
mandatet til styret i forbundet og
sportssjefen kun skal tilrettelegge
og bruke midler på Rifle og
Lerdue? Pistol og Viltmål vil da ikke
få sin satsing prioritert og ikke
lenger betegnes som toppidretts-
satsing. Skal ikke forbundsstyret
jobbe for å få Pistol og Viltmål opp
å gå, også? Da vil jeg komme med
en påstand om at vi har det bedre
som vi har det.
Økonomi er også et spørsmål her.
Vi har akkurat ansatt trener i full-
tidsstilling. Gjennom fordelings-
nøkkelen får vi ca. mellom
kr 900 000 – 1 000 000 hvert år. Vi
har i tillegg fått kr 100 000 til ung-
domssatsing, noe som vi ikke har
noen garanti for i fremtiden. I år har
vi fått veldig gode rammebeting-
elser med et budsjett på nesten 
kr 1 900 000 (ca. 200 000 av disse
er ikke brukte midler i 2014). Men
videre drift med trener på heltid
forutsetter at vi får ekstra tildel-
inger utenom fordelingsnøkkelen
også i fremtiden. Da vi ikke har
midler fra OLT, vil satsingen stå og
falle på et velvillig styre, for vi vil
nemlig ikke ha kr 200 000 til overs
neste år, og da er det i tillegg Jr.
Nordisk. 
Økonomi vil for alle fagretningene
by på utfordringer, og hver av
fagretningene vil slåss om sin del
av kaken. Hva med sportssjefens
eventuelle beslutninger og
arbeidsoppgaver, i henhold til
hvem som skal ut og matche,
uttak, sponsorarbeid og inntekter?
Skal dette gå av fagkomiteenes
budsjetter? Skal fagkomiteenes
budsjetter settes i henhold til

Fagkomité pistol informerer forts. fra foreg. side
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nasjonal satsing, og sportssjefen
styre alle midler tiltenkt topp-
idrettssatsingen for alle fagret-
ningene? Hvordan vil dette utspille
seg for vår satsing?
Det er også et spørsmål til, om
økonomi for ansettelse av sports-
sjef. En slik stilling vil ligge på ca. kr
1 000  000 totalt, inkl. sosiale
kostnader som arbeidsgiveravgift
og feriepenger. Disse ble først
antydet at skulle tas fra fag-
komiteenes budsjetter, men dette
ble så endret til å tas fra
egenkapitalen (da man kunne ute-
lukke at OLT ville dekke inntil 50 %
av kostnadene vedrørende en slik
stilling). Med en egenkapital på kr
8  000 000 vil vi kunne lønne en
sportssjef i ca. 8 år. Hva med
videre, og skal vi bruke
egenkapitalen på dette? Nå vil
styrets frie midler, som anslås til
ca. kr 2500 000 etter at vi fikk en
økning av kontingenten sist år
(som ikke går inn i fordelings-
nøkkelen), måtte avsettes til andre
formål, advokatstøtte etc. som ble
besluttet på forrige ting. Fag-
komiteene har derfor fått beskjed
at vi ikke kunne regne med like
gode rammebetingelser neste år.
Om vi ikke skal bruke opp all
egenkapitalen på sportssjef, er det
nærliggende å tro at det er disse
midlene som i fremtiden beregnes
benyttet til sportsjefsstillingen og
vil dermed ha en indirekte kon-
sekvens for fagkomiteenes øko-
nomi. Dersom rifle og lerdue får
god uttelling på kvoteplasser i år,
så vil OLT dekke store deler av
deres satsing neste år og med økte
rammer fra OLT kommer krav om
like tildelinger fra forbundet. Så
konsekvensene av mindre tildel-
inger fra styrets frie midler vil gå på

bekostning av pistol sin satsing.
Men vi har jo ikke gode nok
utøvere som gir forbundet pres-
tisje, så det gjør vel ikke noe, eller?
Gjennom flere diskusjonsrunder
ang. ansettelser av sportssjef,
kommer det stadig nye vinklinger
og man har skiftet på hvor
pengene skal komme fra til dette
prosjektet i sakens løp. Men det er
ikke fremlagt noen plan, heller ikke
hvordan fagkomiteenes instrukser
og lovendringer skal endres i for-
hold til dagens innhold. Hvordan vil
dette påvirke dagens satsing og
organisering, og aller minst
hvordan vil dette gi pistol noe
bedre grobunn? Jeg ber dere der-
for tenke dere nøye igjennom før
dere tar et standpunkt. 
Som dere skjønner, har jeg ikke tro
på den rosenrøde fremstillingen og
deler heller ikke fagkomité
rifleleders frustrasjon for våre
arbeidsoppgaver. Her kan mye
annet gjøres, ved blant annet å få
et sentralt statistikksystem for
resultater, terminlister, etc., slik at
fagkomiteene kan bruke mer tid til
toppsatsingen. Slike tiltak vil i alle
fall være et felles gode, mot det å
ansette en sportssjef! …Slik FKP
ser det.
Budsjetterte midler pr. fagret-
ning er for 2015:
Pistol: kr 1 883 267
Rifle: kr 3 718 247
Lerdue: kr 1 925 000
Viltmål: kr 294 381
+ kr 900 000 til frikjøp av utøvere
rifle (5 stk.) og lerdue (1 stk.) fra
egenkapital. 
Altså rekordstore tildelinger i år for
å jobbe for kvoteplasser. Og vi er jo
enige om at dette ikke er summer
som er forenelig med noe som er

kommet for å bli, men et viktig
bidrag for satsingen i alle grener og
etter vedtak på forrige ting. Men
hvordan blir dette i fremtiden? Jeg
ser for meg at det blir harde for-
handlinger om midler fremover, og
mindre forutsigbart, når ingen av
komiteene får store nok rammer
fra fordelingsnøkkelen og faste for-
utsigbare tildelinger. Får ikke Pistol
ekstra tildelinger neste år, står
satsingen med en fulltids trener
med gode rammebetingelser i fare.
Har vi da råd til å bruke midler på
sportssjef i tillegg?
Jeg har blitt beskyldt for å jobbe
imot rifle og deres satsing i flere
sammenhenger, men til det vil jeg
si at jeg jobber ikke mot rifle på
noen som helst måte. Jeg synes
det er flott at alle fagretningene blir
ivaretatt! Til dere som kommer
med slike beskyldninger, vil jeg si
at min oppgave som medlem og
nå leder av fagkomité pistol, er å
jobbe for å få best mulig ramme-
betingelser for pistolsatsingen.
Den dagen jeg ikke brenner for det
lenger, skal jeg overlate roret til
noen andre. Pistol er en særeg-
enhet på mange måter, da vi har
medlemsmassen og bredden vår
kun i vårt eget forbund; dette, så
som rekruttering, bredde og topp.
Jeg mener derfor at det er viktig å
beholde vår integritet i forbundet
og det vil jeg fortsette å jobbe for. 
Dette ble et langt innlegg, men et
viktig sådan! Vi sees på tinget!
Riktig godt skytter år til dere alle! 
Anne Grethe Rendalsvik
Leder fagkomité pistol NSF
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Lerdue

Endelig en løsning på trenere for
landslaget i skeet!
Deler av fagkomiteen har hatt
flere møter og etter de siste
møtene med Dag Kaas i Olym-
piatoppen har vi kommet opp
med en løsning. Harald Jensen
fortsetter sin jobb som før og Per
Bjørnar Moen får en 50 % stilling
som landslagstrener. De blir nå
sidestilt og skal samarbeide. Dag
Kaas i Olympiatoppen blir her en
viktig person, for han skal ha en
tett oppfølging med trenerne
neste sesong. 
Ut i fra denne løsningen blir alle
de beste med i jakten på å oppnå
kvoteplass til OL i Rio i 2016.
De to første World Cup stevnene
går nå alt i mars, først i Acapulco,
Mexico 6.-9. mars og i Al Ain,
UAE 26. – 29. mars. Her deles det
ut flere kvoteplasser, så her
gjelder det å være på topp. 
Landslaget er i skrivende stund
på treningsleir på Kypros og
dette er for å finpusse på tek-
nikken før de to første viktige
stevnene nå i mars.

Av annet vi har jobbet med i det
siste, er å få vedtatt budsjettet
etter den flotte tildelingen av
midler fra Olympiatoppen. Det
gjorde at vi ikke måtte kutte noe
fra vårt forslag.
Jeg vil hermed takke Olympia-
toppen for tildelingen til årets
satsing og det er bra å se at de
har tro på vår satsing fram mot
OL!
Det er også meget positivet å se
at påmelding til årets NM i Nor-
disk Trap er rekord stor. Det er pr.
i dag 358 påmeldte. (I 2014
deltok ca. 300, og det var rekord
for vårt NM). Ennå er det nesten 4
mnd. igjen før påmeldingsfristen
går ut. Slik det ser ut nå, må vi
finne en lur løsning på å få alle
gjennom sine 125 skudd, men
det skal vi nok klare.
Når det gjelder terminliste for
2015, så ligger den ute på vår
hjemmeside.(skyting.no) 
Terminlista blir oppdatert hver
måned med etteranmeldte
stevner nå fram til 1. mai, 

Dersom din klubb ikke har meldt
inn stevner, eller om det har
skjedd en forglemmelse og at
stevnet dermed ikke har kommet
med, er det mulig å etterappro-
bere disse. Derfor til alle: Sjekk
terminlista for hver enkelt gren og
om det er riktig kontaktperson.
Vi mangler fremdeles arrangører
av NM Skeet og Fitasc, så hvis
noen ønsker å arrangere, meld
fra til oss.
Da ses vi snart på en skytebane!

Noresund 8.2.2015
Knut Leer 
Leder i fagkomité lerdue

Fagkomité lerdue informerer

NB! Gjelder adresseendringer
Skytternytt sendes til de personene/adressene som er lagt inn i Skytterforbundets medlemsregister.
Dette registeret er nå en del av Norges Idrettsforbunds medlemsregister.
Det er klubbene/lagene som oppdaterer dette registeret, og adresseendringer sendes egen
klubb/eget lag. Det samme gjelder om man ikke lenger er medlem av noen skytterklubb/lag og der-
for ikke lenger ønsker å motta Skytternytt. De skytterne som har fått tilgang til internettsiden «Min
idrett», kan oppdatere egen adresseinfo der.
Oppnår man ikke kontakt med klubben/laget, kan endringer sendes NSFs kontor; nsf@skyting.no eller
Norges Skytterforbund, 0840 Oslo
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Årets skytterildsjel:
KO har gjennomgått alle nominasjonene til årets
skytterildsjel.
For 2014 kom det inn 14 forslag på meget gode
kandidater til årets skytterildsjel og det var vans-
kelig å skille kandidatene fra hverandre. Alle 14
hadde hver og en fortjent denne nominasjonen.
Vi fikk inn kandidater fra 3 av våre 4 grener i NSF.
KO sitt valg ble Gunnar Orthe – Haugesund pk
for sin iherdige innsats for klubben.
Han vil bli nærmere omtalt i Skytternytt etter at
han har mottatt prisen på 10 000 kr til fritt bruk i
klubben.
KO gratulerer GUNNAR ORTHE med utnevn-
elsen.
Her er navnene på alle kandidatene vi fikk inn i
2014 i tilfeldig rekkefølge.
Holger Vilter – Bodø SSK
Bjørn Åge Orø – Bodø SSK
Gunnar Orthe – Haugesund PK (to nomina-
sjoner)
Ole Henrik Gusland – Sandefjord Lerdue-
skyttere
Kjell Dønheim – Sartor SSL (to nominasjoner)
Ragnar Johannessen – Sandefjord Lerdue-
skyttere
Bjarne Jakob Olden – Stjørdal Pistolklubb

Bergsvein Bårdstu – Kisen MSL
Anders Lund – Sarpsborg Pistolklubb
Jan Arve Wiik – Vigra og Valderøy Pistolklubb
Arnt Flønes – Stavanger Pistolklubb
Tarjei Oppedal – Oppedal/Brekke Skytterlag
Jan Erik Lyhaugen – Lena Sportsskyttere
Johan Nicholay Haarberg.

DI/ID konferansen:
Helgen 14.-15.mars 2015 skal KO arrangere
Dommerinstruktør- og Internasjonal dommer-
konferanse.
Lørdagen er for våre dommerinstruktører.
Temaet her er dommerkurset på e-læring. DI
skal være piloter og gjennomføre forhåndsopp-
gavene til pistol og rifle som e-læring. Feil og
mangler skal kommenteres og kursformen evnt.
redigeres. Etter denne samlingen håper KO at
forhåndsoppgavene til dommerkurset på e-
læring kan settes i drift.
Søndag er også Internasjonale dommere til
stede.
Hovedtema her er utstyrskontroll, slik vi utfører
den i Norge. Testing av apparaturer ol. samt
dommerens oppgaver når de er utnevnt til verv
(etikken der). Dette er fordi våre internasjonale
dommere skal/kan brukes som jury/juryledere
på NM i de olympiske øvelsene.

Nytt fra komité opplæring

Til salgs
Pistol automat WALTHER Kaliber 22. 
Pipe, pistol WALTHER Kaliber 32.
Koffert følger med.
HAGLE PUMPE merke REMINGTON kaliber 12.
Våpnene er i fin stand og lite brukt.
Tilbud ønskes. Tlf, 95833223. 

Til salgs
Original Colt New Frontier revolver cal. 357
magnum No. 3912NF, 14 cm løp, meget lavt
serieno., ca. 1962, kr 7 500,-. 
Tlf.: 22 14 79 79, el. 901 38 962

Brukthandelen
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Rifle

Årets Idrettsgalla ble arrangert
på Hamar i starten av januar, og
det var meget hyggelig å være til
stede og heie på to av våre
egne. Ole-Kristian Bryhn var
nominert i Åpen klasse og Anne
Grethe Jeppesen var nominert til
Årets trener. Dette er et bevis på
at vi gjør mye riktig på riflesiden,
og det er ekstra gledelig at det
blir lagt merke til av Idretts-
Norge. Det ble ingen priser
denne gangen, men du verden
så hyggelig likevel. De beste
gratulasjoner til Ole-Kristian og
Anne Grethe!
FKR arrangerte en vellykket
Riflekonferanse på Gardermoen
17. januar. Temaet var “Fra
rekrutt til landslagsutøver”. Mer
informasjon om dette kan du
lese i egen artikkel i denne
utgaven av Skytternytt.
I forbindelse med riflekon-
feransen ble det en del dis-
kusjon omkring satsningen på
de nest beste og spesielt
juniorene. Fagkomiteen erkjen-
ner at tilbudet ikke har vært det
beste i 2014, og vi jobber nå for
å få på plass et bedre opplegg
rundt juniorene i første omgang.
Vi er i pågående dialog med
landslagstrenerne og vi skal
etablere et fastere landslag med
et bedre tilbud enn det som var i

fjor. Det er lett å klage på for lite
ressurser, men jeg er enig med
dem som poengterer at “penger
er ikke alt”. 
I skrivende stund venter vi på
årets tildelinger fra Olympia-
toppen. Når dette er på plass,
kan vi ferdigstille budsjettet for
inneværende år. Fordelingene
og budsjetteringen for lands-
lagene gjøres i tett samarbeid
med landslagstrenerne. Dess-
verre er det et stykke igjen før vi
har midler nok til å få et optimalt
budsjett, men sammenliknet
med tidligere år, tror jeg vi
kommer nærmere enn noens-
inne. Tildelingene fra Olympia-
toppen baseres i all hovedsak
på internasjonale medaljer og
topplasseringer i olympiske
øvelser, og også denne gangen
kommer vi til å prioritere toppen.  
I slutten av april avholdes For-
bundstinget, og det skal velges
nye personer til verv i Skytterfor-
bundet, inklusive fagkomiteene.
Jeg setter pris på erfaringen jeg
har fått gjennom å være leder av
FKR og medlem i forbunds-
styret. Jeg kom inn uten
nevneverdig erfaring verken fra
styre- eller komitéarbeid, men
med en genuin interesse for
skyttersporten og lang erfaring
som landslagsutøver, stilte jeg

ikke med helt blanke ark. Det har
likevel vært en mengde utford-
ringer å ta tak i. Noen har vi
lyktes med, andre ikke. Det
dreier seg ikke om manglende
vilje, men heller mangel på til-
gjengelig tid. 
Jeg opplever at det er ufor-
holdsmessig mange oppgaver
som tilligger FKR ift at dette er
ulønnede verv som nødvendig-
vis må utføres på kveldstid, på
ferie- og helgedager. Samtidig
mener jeg at vi har en svært
amatørmessig tilnærming til
hvordan vi driver toppidretts-
satsning i Norges Skytterfor-
bund. For å kunne nå
målsettingen om medaljer i OL,
mener jeg at forbundet må bli
mer profesjonelt. 
Vi bruker mye penger på trenere,
men vi har ikke noe godt
apparat for å følge dem opp.
OLT bidrar med sitt, men vi
mangler det profesjonelle leddet

Fagkomité rifle informerer

fortsettes side: 13
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i forbundet. Jeg mener at tiden
er moden for å få inn en sports-
sjef med ansvar for alle grener i
NSF. Dette er ikke noe nytt – de
fleste idretter med ambisjoner
om medaljer i OL har en egen
sportssjef. Jeg mener at dette
må til for å få på plass et helhet-
lig opplegg for alle grener,
ivareta kommunikasjonen med
OLT sammen med landlags-
trenerne, sikre kontinuitet i
arbeidet, og ikke minst følge
opp landslagstrenerne. 
Fagkomiteene er basert på verv,
og det er for de fleste svært
utfordrende å stille på møter i
OLT, på landslagssamlinger,
kjøre intervjuer osv. i arbeids-

tiden.  Dessuten skiftes fag-
komitéene ut annet hvert år,
hvilket er svært uheldig ift lang-
siktig satsning og kontinuitet.  
Med fare for å gjenta meg selv til
det kjedsommelige: Jeg mener
at tiden er moden for å gjøre noe
med organiseringen av skytters-
porten. Landslagene og
trenerne trenger oppfølging, og
jeg mener at dette best kan
gjøres ved å ansette en egen
toppidrettssjef i administ-
rasjonen.
Til slutt vil jeg takke for tilliten jeg
ble vist da jeg ble valgt inn som
leder av FKR. Jeg vil også rette
en spesielt stor takk til Tor-Erik

Iversen, Arne Morten Nyfløt,
Magnus Wohlen, Håvard
Ellefsen og Lindy Hansen, som
har lagt ned en mengde arbeids-
timer for FKR de siste to årene.
Jeg tror ingen av oss visste helt
hva vi gikk til da vi takket ja til å
sitte i FKR, men med godt
humør, positivitet og vilje til å
gjøre noe bra for skyttersporten,
synes jeg vi har lyktes godt med
mye av det vi har holdt på med.
Dere er en flott gjeng!
Nå gjenstår det å se hvem som
skal “styre skuta” frem mot OL
og Paralympics i 2016.
Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer. forts. fra side: 12

Tildeling av NSFs plakett
v/Grete Nilsen
Under styrets julemiddag 2014 ble det delt ut 2
såkalte NSF-plaketter. Plaketten er nå erstattet med
et flott inngravert glassfat.

Glassfatene ble delt ut til Helene Rønningen og Håvard
Larsen med disse begrunnelsene:
Helene Rønningen
Helene Rønningen er en meget engasjert ung trener og
leder som på en positiv måte setter skytesporten på
kartet.
Håvard Larsen
Som styremedlem i forrige periode, gjorde Håvard
Larsen en særdeles god jobb for forbundet. Han er fort-
satt leder av finanskomiteen for Skytternes og Jegernes
hus på Løvenskioldbanen og styret ønsker å belønne
ham for den innsatsen han legger ned til forbundets
beste.



14 SKYTTERNYTT NR. 1 - 2015

Dette er en stilling som flertallet i styret i Norges
Skytterforbund ønsker. Det ser fint ut. Alle de store
medlemmene i Norges Idrettsforbund har en slik
og de er jo profesjonelle, blir jeg fortalt. 
Hva skal en slik stilling gi oss? Det vet jeg ikke,
bortsett fra at det ser fint ut. Det er antydet av en
av forkjemperne jeg har snakket med, at stillingen
vil kunne bidra med at trenerne kan samarbeide
mer og lære av hverandre. 
Ja, vi trenere kan samarbeide mer og Anne Grethe
Jeppesen, Leif Steinar Rolland, og Harald Jensen
er alle mennesker jeg har god følelse for. I VM
Granada 2014 fikk jeg hilse på treneren for OL
trap, Magne Østby, - en herlig mann som jeg fikk
lyst til å snakke mer med. Hos viltmål vet jeg ikke
hvem som er trener. Hva hindrer forbundet å samle
alle oss en dag eller to for å bli bedre kjent med
personer og filosofier, innlede et litt tettere sam-
arbeid? Slik jeg kjenner Anne Grethe, tror jeg hun
er mer enn kapabel til arrangere dette. Da har vi en
kostnad på noen få tusenlapper og ikke en sum på
kr 1000 000.- som det er antydet kostnader er på
en slik stilling.
Det er ikke slik at jeg er motstander av en slik stil-
ling, hvis den kan tilføre oss noe og økonomien er
på plass. Jeg sitter ikke med all info i debatten og
kan derfor ha noen feil i mine meninger, men da må
noen komme med fullstendige opplysninger!
Styret har diskutert å ansette en toppidrettssjef og
Anne Grethe Rendalsvik, leder for fagkomité pistol,
har gått sterkt imot dette med det resultat at styret
har skrinlagt saken. 
Nå hører jeg fra flere hold at styret skal diskutere
reglementsforandringer for å gi plass til en slik stil-
ling. Aasa Miniatyrskytterlag har visstnok fremmet
forslag til tinget gjennom Glåmdal skytterkrets om
å etablere stillingen. Men jeg har enda ikke hørt
noe om en stillingsinstruks og annen analyse av

effekten. Disse tingene MÅ jo ligge på plass i for-
kant!
Økonomi er et viktig punkt. Vi må ha penger og
dette er visstnok heller ikke klarlagt. Men har hørt
at noe støtte fra Olympiatoppen kan påregnes. Jeg
regner med at store beløp må komme fra for-
bundet selv. Jeg har og hørt om uttalelse fra
presidenten at stillingen skal gi sponsor inntekter,
men det vet jo presidenten at ikke er så lett. Han
med hans fantastiske bakgrunn og nettverk klarte
ikke få til noe, tross ganske iherdige forsøk. Og da
er jo mine tanker at pengene må gå på bekostning
av aktivitet. 
Som trener for pistol vet jeg selvfølgelig at vi ikke
har ikke så mye internasjonale resultater og skilte
med. Her er rifle suverene og ære være dem for
det. De rekrutterer veldig bra fra DFS. Lerdue
henter utøvere fra NJF, mens viltmål og pistol må
lage rekrutering selv. OK. Pistol har ikke sett dette
før de siste årene og har tatt tak i rekruttering nå og
det er en jobb som alle vet tar mange år. Denne
forskjellen i prestasjoner gir jo store forskjeller i
disponibel økonomi. Skal vi på pistol ha noen
mulighet til å få internasjonale plassering på OL
øvelser (det som gjelder), må vi ha større budsjett.
Det tror jeg ikke vi får med en slik ny kostnad som
lønn og sosiale utgifter til en toppidrettssjef vil
bety.

Min konklusjon:
Snu rekkefølgen, foreta analysene, se på de reelle
fordelene og vei de opp mot kostnadene. Få på
plass økonomien. Ta så en bred debatt, før for-
slaget stilles. Vær åpne og redelige; ikke noe skjult
agenda. Mange snakker om å få samlet forbundet
til ett og fjerne splid. Fint, det gjøres kun med
ærlighet.

Petter Bratli - Trener Pistol

Reportasje

Norges Skytterforbund og Topp-
idrettssjef.



V/Gyda Ellefsplass Olssen,
leder fagkomité rifle
Fagkomité rifle arrangerte
Riflekonferanse på Thon
Hotell Gardermoen 17. januar.
Oppmøtet var bra med over
førti deltakere. Ekstra gledelig
var det at presidenten, Jan
Tore Berg-Knutsen, var med
og satte en ekstra ramme
rundt dagen. Videre synes
fagkomitéen at det var svært
hyggelig at Det Frivillige

Skyttervesen (DFS) og pistolmiljøet stilte med
representanter. Vi har felles interesser og har
beviselig mye å lære av hverandre. 
Temaet “Fra rekrutt til landslagsutøver”, ble valgt
for å sette fokus på rekruttering, både generelt,
men også ift. toppidrettssatsning og landslagene.
Vi ønsket å vise hva som kan tilbys i de ulike deler
av organisasjonen vår, det være seg i forbunds-
administrasjonen, trenerpoolen, skyttergymnasene,
på landslagene osv. Konferansen hadde ikke latt
seg gjennomføre med dette temaet uten bidrags-
ytere fra ulike deler av Skytter-Norge. Tusen takk til
alle som holdt innlegg og presentasjoner på kon-
feransen!
Vidar Bjørkli fra Forbundskontoret innledet kon-
feransen med klubbutvikling, og ga oss en inn-
føring i hva som kreves for å starte en klubb, samt
hva slags støtte og veiledning som tilbys fra
Norges Idrettsforbund og fra Skytterforbundet.  
Lindis Græsdal, også fra administrasjonen i for-
bundet, fulgte opp Vidars innlegg med fokus på
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Vidar Bjørkli
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Gyda Ellefsplass Olssen og Jan Tore Berg-Knutsen

Riflekonferanse – 
fra rekrutt til landslagsutøver!
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hvilke tilbud som finnes ift. ungdomssatsning.
Blant annet tilbys trenerkurs og dommerkurs, samt
tilskudds- og støtteordninger. Forbundet har også
en trenerpool – et gratis tilbud til klubbene, som
blir benyttet i varierende grad. Hver klubb kan
benytte trenerpoolen gratis inntil fire ganger i året.
Målgruppen er ungdommer (13-25 år) og trenere
for denne målgruppen. Når det gjelder dom-
mergodkjenning, så er det svært viktig at de som
allerede er dommere, sørger for å gjennomføre
oppdatering, slik at de kan fungere som dommere
på stevner. Videre oppfordres rifleklubber og
kretser til å sende riflerepresentanter på dom-
merkurs, da det er tydelig at vi har for lite god-
kjente dommere rundt omkring i det ganske land. 
Wenche Horten presenterte videre sine erfaringer
fra Eidskog Sportsskyttere, som er en klubb med
mye aktivitet, spesielt på barne- og ungdoms-
siden. Wenche er skyttermamma og ildsjel i
klubben og har med sitt engasjement også
fremtredende roller både på kretsnivå og i for-
bundsstyret. Wenche fortalte om hvilke tiltak
klubben har gjort lokalt for å inspirere til mest mulig
aktivitet. Tilbudene varierer bredt, med blant annet
bursdagsskyting, skoleskyting, pizzakvelder,
firmaskyting og fellesturer til ungdomslekene. Det
største suksesskriteriet virker å være å fokusere på
det sosiale, i tillegg til å engasjere foreldrene.
Klubben har blant annet opprettet egne “foreldre-
klasser”: “sittende” og “stående med stativ”. På
denne måten får mødre og fedre et innblikk i
idretten og bedre forutsetninger for å kunne ivareta
en trener- og lederrolle i klubben. Klubben har
benyttet seg av trenerpoolen og har oppfordret
foreldre til å ta trenerkurs i regi av forbundet.
Wenches innlegg resulterte i en fruktbar menings-
utveksling om tips for å stimulere til aktivitet på
klubbnivå. Blant alternativene nevnes desimal-
skyting, konkurranser med respitt etter nivå,
skyting på bedriftsskive og DFS-skive, samt tippe-
skyting. Videre ble det oppfordret til samarbeid
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med DFS-lagene – poenget er å stimulere til
aktivitet.
Kristina Vestveit Nervold fulgte opp Wenches inn-
legg med å fortelle om sine erfaringer som trener i
trenerpoolen, der hun fortalte konkret om hvordan
ordningen fungerer. Tilbudet er svært fleksibelt og
kan skreddersys ift. klubbens
ønsker, blant annet ift. varighet,
skytestillinger, våpen og kaliber,
mental trening, fysisk trening, tek-
nisk trening, med eller uten
assistenttrener (foreldre) osv.
Kristina kom med mange konkrete
forslag til hvordan treningene kan
gjøres morsomme og varierte, blant
annet ved å spille musikk, ha fysiske
aktiviteter/øvelser, dele erfaringer,
dialog mellom utøvere etc. 
Etter pausen gikk ordet til Knut
Bakken fra Meråker videregående
skole, som presenterte skytterlinjen
ved skolen.  Meråker videregående
er en av tre videregående med
skytterlinje i Norge. De andre

skolene er NTG Lillehammer og NTG
Kongsvinger. Meråker rekrutterer
hovedsakelig fra Det Frivillige
Skyttervesen, men har stort fokus på
NSF-øvelser, så de fleste skytterne går
over til å skyte øvelser både i DFS og
NSF. Knut presenterte tilbudet ved
skolen, både med tanke på trenings-
fasiliteter og treningsopplegg, kom-
petanse, tilbud på tvers av idretter,
aktivitet osv. Knut kunne meddele at
treningsmengden ligger på alt fra 300 til
650 timer årlig. Dette inkluderer blant
annet teknisk skytetrening, uthold-
enhets-, balanse- og styrketrening,
mental trening, ”mindfullness” osv.
Kristina Vestveit Nervold fulgte opp
Knuts innlegg ved å fortelle litt om sine
erfaringer fra tiden som elev ved NTG
Lillehammer. Hennes mest positive

opplevelser fra tiden ved NTG var støtteapparatet
rundt og mulighetene til å fokusere maksimalt på
idrett og skole.  Samtidig var det en suksessfaktor
å være sammen med andre skyttere “døgnet
rundt” og å få tilpasset skole ift. konkurranseopp-
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legget. Videre fortalte Kristina om sine erfaringer
fra overgangen fra å være elev ved NTG til å bli
høgskolestudent. 
Bjørn Myrset er integreringskonsulent i Norges
Skytterforbund. Dette innebærer å jobbe for å
integrere funksjonshemmede utøvere i idretten for
funksjonsfriske. Bjørn ble invitert til konferansen
for å informere om sitt arbeid med de funksjons-
hemmede utøverne. Det var Bjørn som etablerte
landslaget i sin tid, og med sitt enorme
engasjement har vi nå fått et meget godt landslag
for funksjonshemmede. Med stort engasjement
informerte Bjørn om bakgrunnen og fremtiden for
skyting for funksjonshemmede i NSF, samt hva
Norges Skytterforbund kan bidra med for klubber
med funksjonshemmede utøvere. Bjørns ambisjon
er ikke nødvendigvis å ta frem toppene, men å få
opp antallet utøvere og å hjelpe klubbene til å
skape et tilbud. 
Sonja Tobiassen fra Kalotten, fulgte opp Bjørns
innlegg med sine erfaringer som funksjonshemmet
utøver. Sonja er en av landets beste skyttere og
deltok blant annet på Paralympics i 2012. Sonja ga
oss et innblikk i hvilke utfordringer hun møter som

funksjonshemmet utøver i rullestol, og ga oss et
bilde av hvordan hun har organisert sin hverdag og
hvilke grep hun har gjort, for å nå sine mål om å
delta i Paralympics i 2016. 
Tiden etter middag ble viet til landslagstrenerne. 
Anne Grethe Jeppesen, med ansvaret for
seniorene, var først ut. Hun hadde blitt utfordret til
å snakke ut i fra spørsmålet: “Hva må til for å
komme inn på landslaget?”. Det enkle svaret er at
man må inn på Rankinglisten, men bildet er mer
sammensatt enn som så. Anne Grethe utfordret
forsamlingen til å skrive spørsmål om landslaget
på gule lapper. Ved å besvare disse presenterte
hun sin treningsfilosofi og arbeidsmåte, sam-
arbeidspartnere, treningsmengder, hverdagen for
utøverne, opplegget for landslaget osv.
Målsettingen for landslaget er å ha fem rifle-
skyttere på standplass i OL 2016, hvilket
innebærer å vinne tre nye kvoteplasser i 2015. Det
ble noen fruktbare diskusjoner om blant annet hva
vi kan gjøre for de nest beste. Salen er enig om at
det burde ha vært et tilbud for de nest beste;
regionale treningsteam ble diskutert.
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Leif Steinar Rolland, landslagstrener for juniorer og
funksjonshemmede, fikk avslutte med å fortelle
om sine landslag. Landslaget for funksjons-
hemmede ble startet på ordentlig i 2013, så det er
et relativt nytt satsningsområde i norsk skytter-
sport. Leif Steinar informerte om de ulike klassene
for funksjonshemmede og forklarte systemet rundt
kvoteplasser til Paralympics. Landslaget holder et
høyt nivå, og har fire kvoteplasser så langt.
Målsettingen for Paralympics i Rio 2016, er
medalje, forutsatt at forholdene blir lagt til rette.
Nivået er enormt høyt innenfor enkelte øvelser på
SH, som krever topp kvalitet på våpen og
ammunisjon. 
Per definisjon så har vi ikke et juniorlandslag i
Norge, men utøvere som blir tatt ut til mesterskap.
Foran hvert mesterskap gjennomføres samlinger

for de uttatte skytterne. Utfordringen slik Leif
Steinar ser det, er at det ikke er en fast landslags-
gruppe. Likevel presterer juniorene på et høyt nivå,
og juniorjentene vant VM-gull på 60 skudd
liggende i Granada 2014.  
FKR har fanget opp signalene om at det er et for
dårlig tilbud til juniorene og de neste beste
utøverne. Dette jobber vi nå med å forbedre – i tett
dialog med landslagstrenerne. I første omgang vil
vi prioritere å få på plass en fastere landslags-
gruppe og flere samlinger for juniorene.
Fagkomitéen takker for godt oppmøte og retter en
spesielt stor takk til alle som har bidratt!

INFO OM:

”Send stafettpinnen videre”
Også i 2015 fortsetter vi med utfordringen til klubber og lag om
å skrive innlegg i Skytternytt, slik det er blitt gjort siden 2013.
Skytternytt vil gjerne at klubber og lag rundt om i Norge skriver litt om aktiviteten sin – liten eller stor.
Det ønsker vi å gjøre ved at den som skriver et innlegg, utfordrer en annen til å gjøre det samme i
neste nummer. 
Gi gjerne utfordringen til en person/klubb fra en annen skytegren enn den du selv tilhører! Denne
personen/klubben eller laget kan gjerne komme også fra en annen skytterkrets enn din egen.
Vedkommende som blir utfordret, blir kontaktet av skriveren av sitt innlegg og spurt om han/hun vil ta
i mot stafettpinnen, før navnet hans/hennes kommer på trykk i bladet.
Innlegget sendes til redaktøren: greten2@online.no - Husk å legge ved (som egne vedlegg) høyopp-
løselig(e) bilde(r).
PS:

I dette nummer av Skytternytt er det Kjell E. Lund, Kvinesdal pk som er utfordrer og han har sendt
stafettpinnen videre til Lindesnes pk. Klubben  kommer med en reportasje i Skytternytt nr. 2-2015,
men les hva Kjell fra Kvinesdal pk skriver inne i dette bladet.



Hans Torslett har trent iherdig ved Surnadal tren-
ings- og velværesenter siden september 2014, og
merker stor forskjell både på styrke og kondis.
Nå forstår vel de færreste hva vi snakker om med
så og så mange runder i feltpistol. Det har seg
nemlig slik at Hans Torslett er ”væpnet til tennene”,
når han drar på feltstevne.
Hvis du har et våpen i en klasse, går du én runde à
60 skudd.
Hans hadde gått finfelt, grovfelt og revolver under
et feltstevne på Ørlandet, men hadde fremdeles
igjen to klasser å skyte i, da det gikk opp for ham
at han ikke orket mer.
– Jeg veide 130 kilo for noen år siden og fikk
beskjed av legen at jeg måtte gå ned i vekt. Ved å

legge om kostholdet, klarte jeg å komme ned på
105 kilo, forteller han.
Denne høsten hadde vekta gått opp til 112 igjen.
– Dessuten hadde jeg fått plager med rygg og
skuldre og merket at resultatene på skytebanen
ble dårligere, sier han.
Vår, sommer og høst har han kjørt lastebil på
anlegg på Oppdal fra klokka 7 om morgenen til
klokka 20 om kvelden. Og når du kjører tippbil, har
du ikke mye anledning til å røre på deg og bruke
kroppen.
– Det var en lang prosess å overbevise meg sjøl
om at jeg måtte begynne å trene. Å gå opp trappa
til treningsstudioet føltes mer enn bare fysisk
tungt, forteller han. 
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Tar tak i egen helse 
Hans Torslett måtte kaste inn håndkleet etter tre runder i feltløypa. Da fant han tida inne
til å gjøre grep for bedre helse. 

Tekst og foto: Magne Lillegård, avisa Driva 1. des. 2014 
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Da han som satt i resepsjonen spurte om Hans
skulle ha et abonnement, var han bestemt på å snu
og gå ut døra igjen. 
– Det hadde sikkert gått bra det også om det ikke
hadde vært for at Ann Kristin dukket opp akkurat
da, humrer han.
Dermed ble det full omvisning på huset og ingen
veg utenom å tegne abonnement.
– Jeg ante ikke hva jeg gikk til, jeg som ikke har
hatt noen som helst form for fysisk trening siden
ungdomsskolen, men jeg ble anbefalt å prøve
personlig trener, sier han.
Dagen etter fikk han en prøvetime, og ble fort klar
over at det var dette som måtte til.
– Det er fort gjort å utføre øvelsene feil, sjøl om en
får forklart hvordan de skal gjøres. Å lære seg å
trene med rett teknikk er alfa og omega for å
lykkes, sier han, og nøler ikke med å anbefale
personlig trener til alle i liknende situasjon.
Nå trener han styrke og kondis og supplerer med
gruppetimer i pilates for å styrke kjernemus-
kulaturen – som sjølsagt er viktig for en skytter.
– Jeg var fullstendig pumpa etter tre minutter på
tredemølla de første gangene. Nå holder jeg følge
med Ann Kristin i 45 minutter – og blir sjølsagt
pumpa mot slutten nå også, gliser han.
Ann Kristin forteller at hun gleder seg til tors-
dagene og øktene på tredemølla sammen med
Hans.
– Det hjelper jo ikke hvor sliten han blir. Han er
fenomenal til å holde fokus. Det er tilbakemeld-
ingene vi får fra personlig trener også, forteller hun.
Hans forklarer dette med pistoltreninga, der en er
nødt til å holde fokus.
– Hvordan har treninga virket på resultatene på
skytebanen da?
– Det har jeg ikke testet. Jeg lar pistolen ligge fram
til jul. Det store målet i 2015 er NM i luftpistol, der
jeg har kreket meg til finaleplass de siste åra. Åtte
skyttere kommer til finalen, og midt beste resultat
er fjerdeplass, forteller han.

Med bedret skytekondis kan det kanskje ligge an
til pallplass i neste NM.
Ann Kristin gir et eksempel på treningsiveren til
Hans. En lørdag morgen skulle han til Støren for å
delta på dugnad på skytebanen (han skyter for
Støren Sportsskytteklubb).
- Da kom han hit og gjennomførte ei treningsøkt før
han kjørte til Støren. Forresten ser han ut til å ha
blitt noe av et forbilde for de yngre som kommer hit
for å trene. De gløtter bort på Hans og legger litt
ekstra i treninga, smiler hun.
– Det var jo den muligheten jeg hadde for å få ei
treningsøkt denne helga, sier han sjøl – og lov-
priser personlig trener Mari Løseth med sin
utdannelse på høgskolenivå – som ikke lar ham
hvile på laurbærene, men også gjør ham opp-
merksom på framgangen i tider der han synes det
går tungt.
– Jeg har et veldig godt julegavetips  2015 til den
som har alt. Kjøp en personlig trener! 
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Året 2014 er lagt bak oss, og Norges Cup for
Rekrutter er vel i havn. 116 skyttere fra 13 klubber
har deltatt i cupen. 
I Norges Cup for rekrutter skytes det luftrifle i klas-
sene R-12, R-13, R-14, R-15/16 og R-17/20.
Målsetningen med Norges Cupen er å gi utøverne
et aktivitetstilbud, samt gi klubber og lag et tilbud
som kan vise fram rekruttskyttere og få dem til å
matche hverandre på landsbasis. 

Bestemannsprisen
Bestemannsprisen går til den skytteren som har
det beste resultatet uavhengig av klasse. Bes-
temannsprisen i luftrifle går til Tobias Bernhoft-Osa
(R12) fra Vestre Bærum SSL og Sigmund Grimsrud
(R13) fra Krapfoss SSL. Tobias og Sigmund fikk
begge 1197 poeng! Gratulerer! 

Aasa MSL med beste snittresultat
Det blir utdelt plakett til det laget som har best
snittresultat blant de skytterne som har 4 tellende
runder. Snittresultatet regnes blant alle klubbene

som hadde minst 5 deltakere i årets Norges Cup. I
2014 ble Aasa MSL igjen beste klubb med 1183,4
poeng i snitt. Gratulerer til Aasa MSL! 

Eidskog Sportsskyttere med flest deltakere
Det deles også ut plakett til det laget som har flest
deltakere blant de som har skutt minimum 4
runder. I tillegg til plaketten vil laget få en gave-
sjekk som skal brukes til et gitt formål i laget. Eids-
kog Sportsskyttere ble klubben med flest
deltakere. Eidskog hadde 11 deltakere med i
cupen. Vi håper at flere lag vil være med å konkur-
rere om plaketten for flest deltakere i 2015! 
Det deles ut deltakermedaljer til alle skyttere som
har deltatt i cupen. 
Takk til alle lag som deltok i 2014. Vi håper at enda
flere lag og skyttere blir med oss i 2015. Mer infor-
masjon om cupen finnes på www.skyting.no under
menyen ungdom.

Reportasje

NORGES CUP FOR REKRUTTER 2014
Av Lindis Græsdal, Norges Skytterforbund

Foto: Magne Ivar Mellem, Aasa MSL
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Oversikt over medaljevinnerne: 
R12 LUFT 10m

1. Tobias Bernhoft-Osa Vestre Bærum SSL 1197
2. Onar Søland Krapfoss SSL 1193
3. Sebastian Lauten Aasa MSL 1178
R13 LUFT 10m

1. Sigmund Grimsrud Krapfoss SSL 1197
2. Maren Elisabeth Gangestad Hasle/Ise SSL 1196
3. Philip Adielson  Vestre Bærum SSL 1193
R14 LUFT10m

1. Nils Erik Nordhagen Hernes SSL 1196
2. Jon O. Vermundsdammen Aasa MSL 1195
3. Madelen Andreassen Hasle/Ise SSL 1193
R15/16 LUFT 10m

1. Vegard S. Nordhagen Elverum Rifleklubb 1151
2. Kristian Arnseth Krapfoss SSL 1142
3. Ragnhild Billingsø Eidskog Sportsskyttere 1126
R17-20 LUFT 10m

1. Gyda Nordhagen Hernes SSL 1179
2. Eirin Gromsrud Kisen MSL 1151
3. Fredrik Billington Krapfoss SSL 1123

NB! Gjelder adresseendringer
Skytternytt sendes til de personene/adressene som er lagt inn i Skytterforbundets
medlemsregister. Dette registeret er nå en del av Norges Idrettsforbunds medlems-
register.
Det er klubbene/lagene som oppdaterer dette registeret, og adresseendringer sendes
egen klubb/eget lag. Det samme gjelder om man ikke lenger er medlem av noen
skytterklubb/lag og derfor ikke lenger ønsker å motta Skytternytt. De skytterne som har
fått tilgang til internettsiden «Min idrett», kan oppdatere egen adresseinfo der.
Oppnår man ikke kontakt med klubben/laget, kan endringer sendes NSFs kontor;
nsf@skyting.no eller Norges Skytterforbund, 0840 Oslo
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Bestill våre flotte
”Jenter i sentrum” t-skjorter!

Vi
ser
etter
jenter!

Piquet kr 100 pr. stk. (damefasong str 36 – 44) T-skjorte bomull kr 80 pr. stk.  (unisex str XS – XXL).      

Skjortene kan bestilles hos nsf@skyting.no
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Oppdals NM 2015

Spesial Felt
Arrangeres av klubbene:

Sunndal Pistolklubb, Støren Sportsskytterklubb og Oppdal Pistolklubb

Kontakt oss for spørsmål på post@oppdalsnm.net.
På område er det mulighet for overnatting med bobil, campingvogn eller telt.

Tilgang til WC og garderober med dusj.
NB! Ikke muligheter for strøm i år.

24. til 25. juli - 2015

24. Spesial Pistol og Revolver
25. Magnum I og II

Velkommen!

Påmelding til pamelding@oppdalsnm.net
Info på web.

www.oppdalsnm.net
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Luftpistolen min 

Jeg har tidligere nevnt at pistolskjefter - enten
passer de eller så blir de sett på som et prosjekt.
Litt flåsete sagt, for realiteten er at de fleste av oss
foretar endringer på skjeftene for å få dem til å

passe optimalt.. De anatomiske skjeftene er
utarbeidet i flere størrelser og både for høyre og
venstrehendte. Intensjonene er gode, men sjelden
passer skjeftene 100% og da må man foreta

modifiseringer på dem. Dette
for at de skal bli gode å holde i
og ikke minst for at de skal
passe deg som skytter
optimalt. Med dette menes at
når du har tatt grepet ditt, skal
siktene komme riktig opp i
skiva hver gang.
Derfor ser vi at de aller fleste
har gjort modifiseringer på
skjeftene sine. Disse modifi-
seringene har estetisk sett mer
eller mindre heldige utfall. Jeg
tviler ikke på at skjeftene opp-
fyller sine intensjoner, men
vakre er de fleste så absolutt
ikke.
Men så er det da ikke på
catwalken du skal med pis-
tolen din, men på skytebanen.

Av Hans Olav Bjelvin

Ove Eugen Horgen, mangeårig norgesmester i veteranklassen og Bærum
Pistolklubbs luftoppmann.

Ove Horgen sin Steyr LP 10E
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Der skal pistolen, ikke nødvendigvis tas seg ut,
men være et funksjonelt verktøy som skal bidra til
at du får hentet ut det potensialet som bor i deg
som skytter.
Nå er det noen som tar dette videre, for ikke å si
helt ut, har ideer om hvordan ting kan forbedres og
er ikke redd for å prøve ut ideene sine. En slik
skytter er mangeårig norgesmester i luftpistol i
veteranklassen, Ove Eugen Horgen.
Så hva får en mann til å gå løs på en luftpistol til
nærmere 20 lapper slik Ove har gjort? Jo, en mann
med klokketro på sine egne ideer og som ikke er
redd for å sette dem ut i livet.
Ove Horgens Steyr LP 10E er omarbeidet nesten til
det ugjenkjennelige. Baksiktet er flyttet fram foran

ladeporten. For å få til å åpne pistolen har
ladearmen blitt modifisert/kortet inn slik at den
ikke kommer i konflikt med baksiktet ved ladning. I
og med at baksiktet bygger noe høyere enn det
originalt gjør, har kornet blitt montert på en rampe
for at siktemidlene skal harmonere med hverandre.
Avtrekkeren er også modifisert.
Hensikten med å flytte baksiktet, og derved få en
kortere siktelinje, er at dette skaper en følelse av at
du holder pistolen mer stabilt og derigjennom opp-
når bedre treff. Denne optiske illusjonen som er
med på å gi deg større selvtillit og gjøre deg tøffere
i avtrekksfasen og derigjennom bidra til høyere
resultater.

Ove Horgen sin Steyr LP 10E i all sitt velde. Som du ser er kornet en del av rampen som er montert foran på løpet.
I og med at baksiktet bygger høyere der det er montert enn hva tilfellet er originalt, må kornet høyere for at
siktemidlene skal passe til hverandre. Ladearmen er kortet inn for at den ikke skal komme i konflikt med baksiktet
under ladeprosessen. Avtrekkerskoen er også omarbeidet for at den skal passe perfekt til Oves finger. Som man
ser er også skjeftet kraftig modifisert. En konkurransemaskin, eller et skyteverktøy som er bygget for at det skal
gjøre jobben sin og ikke nødvendigvis ta seg fint ut.
Jeg må nå innrømme at jeg synes den er litt tøff også.
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Kvinesdal
Pistolklubb

v/ Kjell E. Lund

Dette var starten på det som
skulle bli Kvinesdal pistolklubb.
Det ble avholdt en konstituer-
ende generalforsamling på
Utsikten Motell 10.07.1970, hvor
i alt 11 stykker møtte og et styre
ble etablert. Det var ikke dermed
sagt at navnet skulle være
”Kvinesdal pistolklubb” - det var
også forslag om ”Kvina pistol-
klubb”, men det ble nedstemt.
Logoen som blir sett på ryggen
til skyttere fra klubben rundt på
stevner i hele landet, ble til
høsten 1973.
30. august 1970 ble vi ønsket
velkommen som pistolklubb av
Norges Skytterforbund.

Den første banen
5 stk. Beretta kaliber 22 ble
kjøpt inn og klubben fikk tillat-
else til å bruke tilfluktsrommet
på Kvinesdal ungdomsskole i
vinterhalvåret. 6 skyttere kunne
skyte samtidig, men rommet var
for kort til normal skyteavstand
og det ble brukt reduserte skiver
(Colt skiver) på 12,5 m avstand.

”Det ble avertert i avisen Agder om at det skulle stiftes
en pistolklubb i Kvinesdal. Interesserte kunne møte på
Utsikten 10.07. kl 19:00.”

Velkommen-brev fra Norges Skytterforbund, pistolseksjonen 30. august 1070.

Send stafettpinnen videre



Det var ikke noen form for
skivetrekk, så duell var det kun
mulig å skyte ved deltakelse på
stevner andre steder. I det hele
tatt var det kummerlige forhold,
helt til den nye banen i Kvines-
dalhallen sto ferdig i 1994.

Utendørsbane
Banen på Fidjan var ferdig i

1975 med 15 standplasser. Til å
begynne med ble tomta leid,
men ble kjøpt ut i 1993 og eies
nå i sin helhet av Kvinesdal pis-
tolklubb.

Innendørs banen
Klubben hadde tidlig planer om
å bygge innendørs bane på
Fidjan, der hvor utebanen ligger.

Men da kommunen fikk fart på
planene om idrettshall, var
klubben, sammen med de andre
skytterlagene, raskt på banen
for å sikre plass for en god
innendørs bane. Den nye banen
ble ferdig i 1994 og godkjent av
politiet 9. februar. 

Reportasje

SKYTTERNYTT NR. 1 - 2015 29

Fra feltskyting
Aushommen.

Plakat utdelt til alle under NM felt
Kvinesheia 1977.

Banen I Kvinesdalhallen

Utendørsbanen på Fidjan.
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Den er i dag godkjent for 11,25 mm mantlet
ammunisjon og er ansett som en av de flotteste
innebaner på Sørlandet. 
Vi har også for noen år siden investert i 5 elekt-
roniske skiver som er montert på skinner i taket og
kan trekkes ut etter behov.

Aktivitet
Siden midten av 70 tallet har
klubben vært synlig på
stevner over hele landet og
bemerket seg på de øverste
plassene
Det første NM gullet til
klubben kom på
hjemmebane, da Vest-
Agder arrangerte felt NM på
Kvinesheia i 1977. Siden
den gang har det blitt totalt
23 NM medaljer fordelt på

alle tre valører. Kvinesdal pistolklubbs glans dager
var nok på 80 tallet, der de aller fleste medaljene
ble innhøstet. Det kan nevnes at toppåret var i
1988, da Kvinesdal var den klubben som vant flest
individuelle NM-medaljer.

Reportasje

Kvinesdal Pistolklubb forts.

Rekrutteringsskyting Kvinesdalhallen.

Oppholdsrom i Kvinesdalhallen.



Klubben hadde en nedgangsperiode fra midten av
90 tallet til rundt år 2000. 
I dag er vi igjen synlige rundt omkring i landet. Men
fordi om NM medaljene uteblir, forsyner vi oss godt
av medaljer i både kretsmesterskap og sydnorsk
mesterskap.
Hvert år arrangerer vi ca. 12-13 bane- og 2 felt-

stevner. Feltstevnene arrangerer vi på Aushommen
i Hægebostad sammen med pistolklubben der. 
NorgesFelten er blitt populær hos oss, og vi
arrangerer flere slike stevner på vår bane på Fidjan.

Det hender vi får forespørsel fra andre lag, for-
eninger og grupper om de kan prøve pistolskyting
og det ordner vi som regel på kort varsel. Vi hadde
for eksempel tidligere i år besøk av rock/pønk
bandet Oslo Ess og rapperen OnklP, som ble vist
hvordan våpen håndteres og hvordan det skytes
lovlig med pistol i Norge.
Også mange unge skyttere får prøvd seg hos oss. I
forbindelse med sommerstevnet som Troens Bevis
arrangerer årlig i Sarons Dal i Kvinesdal, kommer
ca. 60-70 ungdommer fra hele landet for å prøve å
skyte pistol. Vi oppfordrer da de som synes dette
var gøy, til å oppsøke klubbene i deres nær-
områder. Så vi er nok med på å øke rekrutteringen i
hele kongeriket med dette opplegget.

Medlemstall
Klubben har i skrivende stund 135 medlemmer. Vi
har som regel fullt hus på trening i Kvinesdalhallen
hver onsdag kl. 18:00.
Vi har ca. 16 % jenter i klubben, noe vi jobber med
å forbedre. Men styresammensetningen består av
50 % jenter og det er vi fornøyd med.
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Besøk av rock/pønk bandet Oslo Ess og rapperen
OnklP.

70 ungdommer fra hele landet hos Kvinesdal pk i forbindelse med stevne som Troens Bevis arrangerer i Sarons
Dal. Arkivfoto fra 2012.

Kvinesdal pk utfordrer Lindesnes pk til å
skrive i Skytternytt nr. 2.
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Rundt 2000 ungdommer deltar i Rekrutterings-
skytingen hvert år, og nå håper vi at enda flere
ønsker å være med. Mer informasjon om program,
regler, poengkrav og resultatskjema finner du på
www.skyting eller ved å kontakte forbundet på tlf
21 02 9832 eller e-post nsf@skyting.no. Og det
beste av alt; nå kan laget ditt tjene penger på å
være med!!
NSF tildeler et bidrag på inntil kr 5500 pr år til de
klubber og lag som dokumenterer deltakelse i
Rekrutteringsskytingen. Størrelsen på tilskuddet
fastsettes av antall deltakere og antall år laget har
deltatt i Rekrutteringsskytingen (fra og med år
2003);

Klubbene står fritt til å bruke tilskuddet slik de vil,
men tilskuddet skal komme ungdommene i
klubben til gode (for eksempel støtte til instruktør,
dekke utgifter i forbindelse med skiver/skudd,
rekruttvåpen, en sosial tilstelning for ungdommene
i laget osv). 
Send inn søknadsskjemaet allerede nå slik at vi får
registrert laget ditt. Her er det nemlig prinsippet
om førstemann til mølla som gjelder! 
Krav til dokumentasjon/søknad:
- Fylle ut vedlagte søknadsskjema så snart som

mulig.

- Sende inn resultatlister fortløpende med navn,
alder og resultat på deltakerne.

- Resultatlister fra minimum to gjennomførte
stevner/konkurranser i løpet av 2014

- NB! Programmet kan skytes under en vanlig
trening, eller under åpne stevner. En trenger
ikke å være medlem i NSF for å delta i
Rekrutteringsskytingen.

Tilskuddet blir utbetalt mot slutten av året når vi
har fullstendig oversikt over antall søknader, antall
deltakere og antall deltakende år. Er dette inter-
essant for laget ditt? Fyll ut søknadsskjema så
snart som mulig og send dette inn til; Norges
Skytterforbund, 0840 Oslo.
Forbundet har gått til innkjøp av en rekke
produkter som kan brukes til intern premiering i
forbindelse med Rekrutteringsskytingen. Hva med
en nøkkelring til den som har møtt opp på flest
treninger, eller et drikkeflaske  til en som har vist fin
utvikling? 

Nøkkelring patron kr 20
Nøkkelring pistol kr 30
Klistremerker 7 stk kr 25
Drikkeflaske kr 50
Headneck kr 30

Informasjon om Rekrutteringsskytingen finnes
også på www.skyting.no under menyen
ungdom/rekrutt. Her finnes også oppdaterte
resultatlister for 2014, resultatskjema og søknads-
skjemaer. Ved spørsmål kontakt Norges Skytter-
forbund på e-post nsf@skyting.no eller pr. telefon
21 02 98 32

Reportasje

Nå kan laget ditt tjene
penger på rekrutterings-
skytingen!
Vil du være med på å gi ungdommene (12-20 år) i klubben
din et spennende alternativ til ordinær trening? NSF
inviterer alle landets skytterklubber og lag til å være med å
skyte om NSFs rekrutteringsmerker og diplomer. 

ANTALL DELTAKERE 1. ÅR 2. ÅR 3.ÅR el. mer

Gruppe 1: 5-15 delt. kr 1 500 kr 2 000 kr 2 500
Gruppe 2: 16-30 delt. kr 2 500 kr 3 000 kr 3 500
Gruppe 3: 31-40 delt. kr 3 500 kr 4 000 kr 4 500
Gruppe 4: Mer enn 40 delt. kr 4 500 kr 5 000 kr 5 500
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Klubb/lag: 

Ansvarlig for rekrutteringsskytingen (navn og adresse):

E-post adresse:

Klubben/lagets bankkontonummer :

Telefon: 

Det utbetales tilskudd etter antall deltakere og antall deltakende år (fra og med 2003) i Rekrutterings-
skytingen:

ANTALL DELTAKERE 1. ÅR 2. ÅR 3. ÅR. EL. MER
Gruppe 1: 5-15 deltakere kr 1500 kr 2000 kr 2500
Gruppe 2: 16-30 deltakere kr 2500 kr 3000 kr 3500
Gruppe 3: 31-40 deltakere kr 3500 kr 4000 kr 4500
Gruppe 4: Mer enn 40 deltakere kr 4500 kr 5000 kr 5500 

Tilskuddet blir utbetalt mot slutten av året når vi har fullstendig oversikt over antall søknader, antall
deltakere og antall deltakende år. Klubben må sende inn resultatlister fra minimum to gjennomført
stevner for å få godkjent søknad. 

Dato:__________________       Underskrift:______________________________________________

Send inn søknadsskjemaet allerede nå slik at vi får registrert laget ditt. Her er det nemlig prinsippet om
førstemann til mølla som gjelder!
Norges Skytterforbund,  0840 Oslo

SØKNAD OM
TILSKUDD TIL
REKRUTTERINGS-
SKYTINGEN 2015
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Appen fungerer slik:
Skytteren setter i gang nedtellingen fra 60 sek. på
appen, når standplassleder sier «Lading», og appen
vil deretter vise gjenstående tid tilsvarende det man
ser på monitoren, når det benyttes elektroniske skiver.
Når tiden på 60 sek. har utløpt, fortsetter den med å
telle ned fra 7 sek. (fra Klar til Ild).
Dette er jo aktuelt når man skyter på pappskiver -
enten fordi banen ikke har elektroniske skiver, eller
fordi kaliberet det skytes med, ikke er tillatt på de
elektroniske skivene.   
Deretter teller den ned skytetiden for aktuelt program.
I gratisversjon er dette låst til 150 sek., men i den
betalte versjon kan man velge mellom alle de ulike
intervallene for programmene 5,6,7 og 8. For duell-
øvelsene vil den repetere 5 ganger med 3 sek. for vis-
ning av skiver, og 7 sek. for når skivene er borte.
Ved tørr-trening og trening på bane kan man aktivere
lydsignaler for når de ulike sekvensene skifter.
Bruker man appen under en konkurranse, må man
selvsagt slå av lydeffektene. Man ser lett om lyd-
effekter er aktivert ved at et høyttaler-ikon er synlig på
skjermen. Man kan da slå av lyden ved å taste på
ikonet, eventuelt fra innstillings-siden. Lyden kan bare
slås på fra innstillings-siden.
Det er også å anbefale å sette telefon i «Flymodus»

under konkurranser, slik at man ikke kommer i skade
for å forstyrre konkurrentene med at telefonen ringer.
For øvrig vil strømsparemodusen på telefon være
deaktivert så lenge tiden løper. Nedtellingen vil altså
vises hele tiden, uten at skjermen går i svart under-
veis. 
Når tiden er utløpt, eller man velger å avbryte,
fungerer strømsparing igjen som normalt. 
Et eventuelt overskudd av den betalte versjonen
er tenkt tilbakeført som støtte til ungdoms-
arbeidet i NSF.

Prisen er derfor satt til omtrent det nivået man
ofte må betale for en eske med .22 ammo, og
burde være overkommelig for de fleste; i alle fall
når det skal gå til et godt formål.

Det har vært ytret ønsker om denne appen burde
være helt gratis, men med tanke på at det er lagt ned
såpass mye arbeide i dette prosjektet, synes jeg det
blir litt feil. 
Men om denne appen på noen måter kan bidra øko-
nomisk til noe av det frivillige arbeidet som utføres
rundt i landets klubber, vil det i alle fall gi meg følelsen
av at arbeidet har vært til noen nytte. Derfor er den
lagt ut som en betalt versjon. Så får man heller se om
det faktisk finnes noen som synes denne appen er
verdt like mye som en eske .22 ammo.

Reportasje

Standplassklokke, mobil-app for
pistolskyttere 
v/ Gunnar Olaussen 
Jeg har nylig publisert en ny app for Android mobiltelefoner, som kan
være til nytte for de som behøver en klokke på standplass ved bane-
skyting med pistol, der det ikke finnes noen monitor som viser tiden.

Den finnes i 2 versjoner:
1) En gratis versjon, som har enkelte begrensninger, hvis den skal benyttes til treningsformål, men som
fungerer fullgodt som en ren nedtellingsklokke på skytebanen. (fram til Klar!)
https://play.google.com/store/apps/details?id=rangetimer.rangetimer
2) En betalt versjon, som kan benyttes til komplett drilling i alle skyteprogram som så langt er lagt inn:
https://play.google.com/store/apps/details?id=rangetimer_pro.rangetimer_pro
Appen finnes også for den som har en Windows telefon:
http://www.windowsphone.com/nb-no/store/app/standplassklokke/37afc8d3-fff2-4221-a7d8-6b3fdd6d7c82
Den blir dessverre ikke tilgjengelig for iPhone.



Sportsskyting og Zoli arranger fra 2015 - 2017 Zoli Grand
Prix i Nordisk Trap og i den perioden satses det mot ung-
dommen og rekruttering. 
Vi ønsker å gjøre vårt for rekrutteringen og tilbyr skytterne i
de yngste klassene å skyte Grand Prix stevnene gratis! Vi
betaler påmeldingsavgiften. Kriteriene for å få skyte gratis er
at de er aktive og satser på skytingen, samt deltar på
minimum 8 NT stevner, hvor minimum 4 av disse må være GP
stevner. Dette dokumenters av skytteren selv ved å sende inn
opplysningene til oss etter endt sesong, hvor vi da tilbakebe-
taler skytterne.
Sportsskyting & Zolis Leirdue fond
er et fond hvor vi setter av penger og andre midler til
talentfulle unge skyttere som vil noe med idretten de holder
på med. Mange legger ned mye tid og trener seriøst og der-
for vil vi være med å bidra litt på veien. Her kan du konkret

søke om støtte til reise, deltageravgifter, ammunisjon, tren-
ingsleier, kjøp av utstyr mm.
Søknaden sendes etter endt sesong, hvor skytteren
dokumenterer sine resultater og skriver litt om hvordan
han/hun trener og hvilke ambisjoner og mål skytteren har for
de kommende årene.     
Vi, sammen med noen av Norges fremste skyttere vil
evaluere søknadene som kommer inn og kontakter de som
blir plukket ut innen 10. februar hvert år.
Søknadsfristen er 1.12.2015.
Les mere på www.sportsskyting.net 
Bård & Steinar
Sportskyting as

Reportasje
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Sportsskyting as og Zoli satser på våre
ungdoms- og junior skyttere i leirdue skyting.
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MAGNE LANDRØ AS
Importør av Anschütz i Norge

MAGNE LANDRØ AS
Stillverksveien 1, 2004 Lillestrøm

Tlf: 64 84 75 75, Faks: 64 84 75 70

E-mail: magne@landro.no

8002 S2
Flere år i verdenstoppen. Benyttes 

fremdeles av Toppskyttere verden over.

Denne utgaven leveres med mod. Alu Pro 

Grip skjefte

8002 S2
Flere år i verdenstoppen. Benyttes 

fremdeles av Toppskyttere verden over. 

Denne utgaven leveres med sølv/laminert 

treskjefte.

Match Precise .22
Mod. 1907/1913 med det nye 

vibrasjonsfrie preciseskjeftet. Mange av 

toppskytterne har allerede skiftet til den 

nye modellen. 

Match .22 
Mod 1907/1913 med treskjefte. 

Samme løp og mekanisme som Precise. 

Kombinerer treverkets absorpsjonsevne 

mtp rekyl, og leveres med Precise 

bakkappe og kinnstøtte!

www.landro.no

Anschütz er markedsleder innen match og luftgeværskyting i store deler av verden. Stort utvalg av 

modeller, samt utstrakt bruk av nyeste teknologi sikrer deg et våpen i verdensklasse. 

Et våpen du vil trives med i mange år fremover !



v/Silvio Krauss
Norge er et land som omfattes av
EØS-avtalen. Derfor har lovgivning
fra EU parlamentet også en betyd-
ning for vår nasjonale politikk,
både i arbeidsliv og ellers.
Ønsker vi sportsskyttere å delta i
internasjonale skytekonkurranser,
eller på jakt i europeiske land,
trenger vi et europeisk våpenpass.
For tiden jobber EU-kommisjonen
bl.a. med et dokument som
handler om skytevåpen i privat eie,
og sikkerheten av borgere i EU
land - COM(2013) 716 final fra
21.10.2013. Dokumentet kan
leses i 24 språk på nettsiden til
den europeiske kommisjonen:
http://ec.europa.eu/
I dokumentet kartlegges bl.a.
antall lovlige skytevåpen per inn-
bygger i alle de 28 EU – landene.
Her nevnes fire utfordringer for å
forhindre misbruk av skytevåpen:
(1) Safeguarding the licit market
for civilian firearms through new
EU standards on which firearms
can be sold for civilian use, how
firearms should be marked, and
how to license persons who wish
to possess and to use firearms. 
(2) Reducing diversion of firearms
into criminal hands through the
development of effective
standards on safe storage of
civilian firearms and on how to
deactivate civilian and military
firearms, and greater efforts to

reduce illicit trafficking of firearms
(whether civilian or military) from
outside the EU. 
(3) Increasing pressure on criminal
markets through better cross-
border cooperation between
police, customs and border
guards and by assessing the need
for common EU rules on which
offences linked to firearms should
be criminalized and what level of
criminal sanctions should be
imposed by Member States. 
(4) Building better intelligence by
gathering and sharing more infor-
mation on firearms crimes, and by
targeted training of law enfor-
cement officers.
I løpet av 2015/2017, skal dette
forslaget være ferdig.
Under 1) jobber de bl.a. med å
finne felles regler, og å forenkle
disse reglene: 
- For å transportere, bruke og

handle skytevåpen i forskjellige
EU-land.  

- For å gi autoriserte våpenfor-
handlere mer muligheter.

- For å ha klare retningslinjer for
søkere som vil eie våpen -
f.eks. sjekke psykisk helse og
vandel.  

- For å finne et felles system for å
registrere, oppbevare og
erverve skytevåpen. 

- Lage en databank, hvor alle
skytevåpen er registrert, også

våpen som er stjålet og borte
for eier.

Den nasjonale lovgivning er for-
skjellig fra land til land. F.eks. er
håndvåpen forbudt i Storbritannia
siden 1997. I Litauen ble
startvåpen forbudt i 2012.
I sammenheng med sak
COM(2013) 716 final, diskuteres
det nå om å forby halvautomatiske
våpen, registrere luftvåpen, munn-
ladere og plomberte våpen. 
En halv million skytevåpen er på

avveie i EU område, ifølge
Schengen Information System. 
På COM(2013) 716 final, er det et
kart som viser ruter for våpens-
muggling - både mellom EU land,
og innførsel til EU land fra Nord-
Afrika, vestlige Balkan og USA.
For meg, virker det som at
Stortinget venter på avgjørelsen
av COM(2013) 716 final før en ny
våpenlov blir vedtatt i Norge. 
Jeg håper at lovlydige sports-
skyttere fortsatt har muligheten til
å drive sin idrett etter en ny lov
kommer. Det handler ikke bare om
at sportsskyttere har mulighet å
eie våpen for å utøve sin idrett. I
demokratiet er det grunnleggende
at borgere har mulighet til å søke
om våpen, og at den som får inn-
vilget våpensøknad, har mulighet
til å eie sitt eget våpen.
NB: Innlegg i Skytternytt står ikke
nødvendigvis for redaksjonens
syn.

Leserinnlegg

Firearms and
the internal security of the EU
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Luftsesongen er godt i gang og da kan det jo være
spennende å se på noe av det som befinner seg på
luftpistolsiden. Ikke akkurat blodfersk, men likefullt
et ubeskrevet blad i Skytternytt er Steyr LP 10E.
Den samme pistol som Steyr LP 10, bare med bl.a.
den forskjellen at E har elektronisk avtrekk.
Steyr LP 10 så dagens lys i 2000 og har siden det,
befestet sin stilling som en av de mestvinnende,
om ikke den mestvinnende luftpistolen i verden.
Pistolen innehar også verdensrekorden på 10
meter luft med 594, satt av Sør-Koreas Jin Jong-
oh i 2009. Dette var samme året som Steyr LP 10E
ble introdusert. Bare for å ha det nevnt, så ble
omtrent alle medaljene under verdensmester-
skapet i Granada i 2014 vunnet av Steyr LP 10 og
LP 10E. Unntaket var på damesiden, der gullet
gikk til et annet merke. Jeg kunne holdt på, i nær
sagt det uendelige, med hensyn til Steyr LP 10 sin

merittliste i internasjonal sammenheng, men i
denne sammenhengen har det lite for seg. Det
som er hovedhensikten, er å titte litt nærmere på
denne flotte luftpistolen. Men først noen bemerk-
ninger på godt og ondt.
Steyr LP 10E ble
altså introdusert
på det interna-
sjonale markedet i
2009. Takket være
sitt fleksible elekt-
roniske avtrekk-
system, er skjeftet
justerbart i ulike
vinkler. Dette
gjøres ved bruk av
settskruer i ramma
på pistolen. Steyr

Reportasje

STEYR LP 10E
Av Hans Olav Bjelvin

Mesternes mester eller formelen for suksess

Testskiva skutt med 4,49
diameter. Super presisjon



LP 10E er således den eneste luftpistolen med
elektronisk avtrekksmekanisme som har justerbart
skjefte. 
Å justere skjeftevinkel, er mildt sagt en tålmodig-
hetsprøve. Du løsner festebolten for skjeftet. Skal
du bare justere høyden i framkant på pistolen,
trenger du ikke skru skjeftebolten helt ut. Du løsner
litt på den og trekker pistolen framover, slik at du
kommer til de to justeringsskruene. 
Skal du derimot justere på de fire skruene som
sitter i bakkant av ramma, må du fjerne pistolen fra
skjeftet og følgelig koble fra kontakten til elek-
tronikken. Jeg anbefaler at du justerer inn pistolen
slik du vil ha den, uten å koble sammen elek-
tronikken før du er fornøyd. 
Da gjenstår tålmodighetsprøven, for den elek-
tronikk-kontakten er ikke bare enkel å få sammen.
Jeg anbefaler rolig og dempet musikk og godt lyd-
isolerte omgivelser uten forstyrrende elementer
som livsledsager, barn og i verste fall barnebarn.
Med disse tingene på plass, skulle forholdene
ligge godt til rette for en timelang prøvelse, for-
håpentlig kronet med hell og en påfølgende dusj.
En ting som jeg skulle ønske at alle luftpistoler
hadde, er den samme skjeftejusterings-
mekanismen som Walther og Tesro har. Det at du

løsner litt på en bolt, justerer skjeftet slik du vil ha
det og fester bolten igjen. Det ville vært så enkelt
og greit.

Steyr LP 10E har de samme fasiliteter og kvaliteter
som Steyr LP 10, men den har mer. Det elekt-
roniske avtrekket, som er opplagret med kulelager,
er nevnt, men også her har jeg et hjertesukk. Hvor-
for kommer ikke Steyr sitt elektroniske avtrekk
med en innretning, som gjør at elektronikken slår
seg selv av etter å ha ligget ubenyttet i for
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Toppen av pistolen med ladearmen oppe og
ladeporten åpen. Som du ser, er det god plass med
tanke på ladingen. Baksiktet med justerskruene sees
tydelig. Disse lar seg enkelt justere med fingrene. Midt
på det blanke feltet foran baksiktet sees bolten som
justerer baksiktet i lengderetningen.

fortsetter side: 40

Her ser vi avtrekkerbøylen med avtrekkeren og juster-
skruene for denne. Skruen på selve avtrekkeskoen er
den som lar deg justere høyden og vinkelen på
avtrekkeren. Skruen over denne lar deg flytte
avtrekkeren i lengderetningen.

Her vises avtrekkeren sett unnenfra. Foran og bak
avtrekkeren vises justerskruene for fortrykket og trykk-
punktet eller avtrekksvekta om du vil.
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eksempel 30 minutter? For glemmer du å slå av
elektronikken etter bruk, bruker du batteri og
batterier som brukes, har en tendens til å gå
tomme. Tomme går de, batteriene altså, på verst
tenkelige tidspunkt. Det er det som kalles for
tingenes iboende faenskap og krever at du har
reservebatterier tilgjengelig. Hvis ikke må du en tur
på «super`n» og kjøpe to standard 1,5 volts AAA
batterier. 
Når det gjelder selve skjeftet, er det som smaken
og den berømmelige baken. Den er todelt. Noen
liker det, mens andre ser det som et prosjekt.
Skjeftet, som er av valnøtt, leveres både som
høyre og venstre skjefte og i ulike størrelser.
I tillegg til LP 10 har LP10E en nydesignet
avtrekkerbøyle, som gir større plass til avtrekks-
fingeren.
En ny 8 hulls kompensator skal forhindre munn-
ingsvipp, eller som Steyr kaller det, turbulens, i
skuddøyeblikket. LP 10E er som LP 10 forsynt
med absorber som skal motvirke rekylen. Denne
absorberen er av tungsten og innretningen er Steyr
sitt eget patent. Batterikapasiteten skal kunne gi
25000 avfyringer, hvis du husker på å slå av elek-
tronikken etter bruk.                 

Løpet har 3 gassporter som også skal hjelpe til å
stabilisere pistolen i skuddøyeblikket. Pistolen
levers også med 4 løpsvekter, hver på 10 gram,
som festes ved at du sklir dem inn i sporene som
finnes på hver side av løpet. Sporene går i hele
løpets lengde slik at du kan plassere vektene
akkurat der du finner det mest hensiktsmessig.
Personlig hadde jeg ikke behov for løpsvektene,
da jeg syntes tyngden og balansen var super som
den var. Luftsylindrene er hver på 200 bar, noe som
gir ca. 170 avfyringer.
Steyr LP 10E er et kvalitetsprodukt, noe som
populariteten ute blant verdenseliten skulle
garantere for. Balansen er fortreffelig og pistolen er
en ren nytelse å skyte med. Presisjonen er, i likhet
med andre luftpistoler i konkurransesegmentet, av
ypperste klasse. Avtrekkeren og avtrekket er jus-
terbar på alle måter, slik at du garantert vil finne en
justering som passer deg perfekt. Baksiktet er
også justerbart i både høyde og side. Likeså er
skurbredden justerbar. Et pre er at baksiktet, med
unntak av skurbredden, lar seg justere med fing-
rene. Baksiktet kan også justeres i lengderet-
ningen, slik at du kan variere siktelinjen fra 316 til
365 mm om ønskelig. Frontsiktet, eller kornet, som
leveres standard med en bredde på 4,5 mm, er
også mulig å flytte i lengderetningen. Dette borger
for at du vil finne en siktelinje etter dine

STEYR LP 10E forts.

Munningen med den 8 portede kompensatoren. Her
vises også sporene hvor du sklir innpå løpsvektene.
Under løpet sitter luftflaska med manometeret som
viser hvor mye luft du har tilgjengelig til enhver tid.

Løpet sett ovenfra og her ser du tydelig de tre gass-
portene som sammen med kompensatoren er med
på å stabilisere pistolen i skuddøyeblikket.
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preferanser. Vil du ha en kortere siktelinje, leveres
Steyr LP 10E i en kompakt utgave som har en
siktelinje som kan varieres mellom 266 og 315
mm. Den kompakte utgaven er også noe lettere
enn Steyr LP 10E sine 993 gram.
Steyr LP 10E er på det nærmeste vedlikeholdsfri.
Alle overflatene av aluminium er anodisert som for-
hindrer korrosjon. Finishen er superb og ønsker du
deg en svart utgave i stedet for den sølvgrå, får du
det også. Litt puss og stell må imidlertid påregnes
og en gang i blant kan det kanskje være påkrevet
med en liten service med skifte av pakninger etc.
Steyr LP 10E koster kr. 19400,- Det kan virke i
drøyeste laget, men hvis dette er den ultimate luft-
pistolen for deg, kan du nok med gode overtal-
elsesevner få aksept for investeringen. Erfarings-
messig vet jeg at det hjelper med en forsikring om
vask av bad og toalett, støvsuging og middagslag-
ing minst halvparten av ukas dager. Slenger du på
en frokost på senga hver lørdag, skulle det ikke
forbause meg om du var i boks. 

Til sammenlikning kan jeg jo nevne at
den andre luftpistolen med elektronisk
avtrekk på markedet, Morini CM 162
MI, koster kr. 18250,- Hvis Børselars,
som er importør av Morini og Steyr for
den saks skyld, har inne en Morini med
elektronisk avtrekk, skal jeg komme til-
bake med en omtale av den om ikke
lenge. Bare for å ha det nevnt, Steyr LP
10 koster kr. 15700,- som jo er noe
rimeligere enn LP 10E. Du får ikke
elektronisk avtrekk, men ut over det en
nærmest identisk pistol. Jeg tenker
med meg selv at 500 gram avtrekks-
vekt er nå 500 gram, enten den er
elektronisk eller ikke. Men så tenker jeg
også, at hadde det ikke vært en fordel
med elektronisk avtrekk, så hadde de
vel neppe laget det….så unnskyld meg,
men her har du valgets kval.
Hva får du så for investeringen din? Du
får pistolen, naturligvis i «Tupperware»

plastboks med ekstra luftsylinder, manual på bl.a.
engelsk, nødvendig verktøy og løpsvekter.

Steyr LP 10E slik den kommer levert i plastkoffert med ekstra
luftsylinder, påfyllingsadapter og plastboks med nødvendig jus-
teringsverktøy. I tillegg manual og/bruksanvisning og et praktisk
plastdeksel som du trer boksen med luftkuler inn i. Denne hindrer
boksen i å åpne seg under.

Faktarute:
Produsent: Steyr sport GmbH, Østerrike
Kaliber: 4,5mm (.177)
Vekt: ca. 993g (avhengig av størrelsen på
grepet)
Løpslengde 233mm
Siktelinje: justerbar mellom 316 og 365mm
Luftsylinder trykk: maks 200 bar
Drivkraft elektronikk: 2 stk. 1,5 V AAA batterier
Pris: kr. 19400,-
Norsk importør: Børselars as.
www.borselars.no
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Graving av kjøtt
Sist gravet vi laks. Graving av kjøtt er like spennende og
ikke minst godt. 
Ta en tur i fryseren og se om du har noe elg eller annet hjortevilt. Jeg finner som regel ei lårtunge,
tiner den opp og finner en passende stor plast eske eller pose. 
Så blander jeg litt sukker og salt 50/50 av hver. Deretter går jeg i barskapet og ser hva som finnes
der. Er det elg, finner jeg litt aquavit og gir kjøttbiten et skikkelig bad av de edle dråpene. Er det hjort,
bruker jeg singelmalt whisky.  
Strør så på en god mengde viltkrydder eller knust einebær. Så har jeg på sukker/salt blandingen,
setter på lokket og inn i kjøleskapet. Er det ca. en kilo kjøtt, bør blandingen ligge i 5 dager. Tiden kan
miniseres med en dag pr. 200 gram. Men minimum 3 dager må til. Esken eller posen snues en gang
i døgnet. 
Dette var en enkel måte. En litt mer raffinert måte, etter du har hatt på salt og sukker og lagt den i
esken eller plastposen, er å begrave kjøttet i tyttebær eller blåbær. Begge bærsorter gir en god
smak. Etter at kjøttet er ferdig i kjøleskapet, skapes bær, salt og sukker røfflig av og kjøttet fryses.
Når du skal smake og hvis du gjør det før du fryser det ned, smaker det ikke alltid så godt. Etter å
ha blitt fryst forsvinner den utpregede brennevinsmaken. 
Lettest er det å skjære opp kjøttet halvtint. Tynne skiver på flatbrød med diverse god drikke til.
Tyttebær rømme er ypperlig tilbehør.
Bon appetitt.

Filosofens lille mathjørne

NM Nordisk trap 2015
Songdalen, 26.-28. juni 2015 - Arrangør: Songdalen JFF

Påmeldingen er kommet godt i gang og dere som har planer om å være med, bør melde
dere på snarest. Pr. 22. januar er det allerede påmeldt 260 skyttere.
Vi har satt et tak på 320 deltakere, men dersom det viser seg at mange flere vil være med,
er det mulig vi kan prøve å øke dette noe.
Påmelding gjøres på www.leirdue.net, under Sørlandet og Songdalen. 
Vi vil oppfordre deltakere å være flinke å legge inn, e-mail, tlf. nr. og ikke minst klasse. 
Når vi har viktig info, ønsker vi i å sende denne ut pr. mail til deltakerne.
Ønsker noen å være med på lagskytingen, meld på disse så snart de er klare, slik at vi fort-
løpende kan legge dem inn i resultatprogrammet. 
Send lag til: hjelmes@online.no
Betaling av lag gjøres ved ankomst til banen, kr 300.- pr. lag.

For mer info, se: www.songdalen-jff.com
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Ladehjørnet klette@broadpark.no, 66 99 14 44

En amerikansk ungdom fikk
vannplaning på sin Ford
Thunderbird og ble livstruende
skadet, men overlevde. Femtien
år senere ble girspaken operert
ut av armen hans! Forniklingen
var tæret bort og den 20 cm
lange girspaken var svært rusten.
Jern ruster inne i kroppen på et
menneske og derfor brukes Titan
metall til hofteskåler, nagling ved
benbrudd etc. Skadeskyter man
en fugl eller et rådyr med
jernhagel, vil jernhagelen ruste
og gi sekundære skader på fugl
eller dyr, med mulige fatale
følger.
Blyhagl eller blyprojektil i
menneskekroppen kapsler seg
derimot inn over tid og gir ingen
bivirkninger.  Kirurgene fjerner
derfor ikke bly fragmenter tett
inntil ryggraden, når det er stor
fare for lammelse om en forsøker.
En blyplate eller blybarre er ikke
farligere enn andre ikke radio-
aktive faste metaller å ta på og
løfte på. Men en skal ikke slipe
eller kutte bly med vinkelkutter,
da må en bruke åndedrettsvern.
Det dannes giftig bly damp ved
temperatur over 900oF, 500oC.
Det er heller ikke farlig å hanskes
med en eternittplate, for der er
asbesten armeringen i sement-

platen.  Men en skal ikke bore
eller kutte i en eternittplate uten
åndedrettsvern for da frigjøres
det asbeststøv som er skadelig
for ubeskyttede lunger. 
Jeg har støpt og sizet
«klettekuler» siden 1978.  Det
kan dreie seg om at jeg har
smeltet 300  000 kg bly RS+-,
eller 6-8 vogntog fullastet med
bly barrer.  Jeg måler bly nivået i
blodet årlig og siste måling viser
1.6 micro molar. Øvre normal-
grense er nå 1.0, mens før
årtusenskiftet, da det var bly-
bensin, så var øvre grense 1.5
micro molare. Jeg ligger derfor
på den gamle normalgrensen og
føler intet ubehag. 
Som en kuriositet kan jeg nevne
at alle hundre tonnene med bly
har jeg hatt i venstre hånd. Jeg
kontrollerer en håndfull støpte
blyprojektiler av gangen og
fjerner støpespru og bly flak før
jeg kaster projektilene opp i en
M-A collator. Den vender
projektilene med tuppen ned,
som så går ned i size og
lubricating maskinen.  Det som
er sikkert, er at huden ikke absor-
berer Pb (s).
En får ikke forhøyede bly verdier i
blodet før blyet kommer inn i
kroppen. Bly er bløtt og gir en

strek når en drar en .22 Long
Rifle patron bortover et papir. Det
er derfor det heter blyant; tid-
ligere brukte en strenger av bløtt
bly, nå for tiden bruker en grafitt
blandet med leire. Lader en med
bly patroner, avsettes bly på
hendene, som igjen kan smittes
over på frukt og mat som spises.
Den gangen det var vanlig å røke,
var sigaretten en vanlig kilde til
forhøyede bly verdier. 
Bly på sigarettpapiret gikk over i
bly damp når det nådde gloen
som hadde temperatur på ca.
600oC. Dampen ble ført ned i
lungene og så videre over i
blodet. 
En fast regel er at etter at en har
vært i kontakt med bly, så skal en
vaske hender og ansikt med
rikelig varmt såpevann. Da er alle
eksponeringskildene nevnt oven-
for borte.
På innendørs pistolbaner er det
vanlig med skråstilte stålplater
som kulefang.
En vanlig myte er at når
blyprojektiler treffer stålplaten,
dannes det «blystøv» som da blir
svevende i luften.  Men
densiteten ro til bly er svært høy;
11.3 g*cm-3, så tyngdekraften
bringer bly partiklene raskt ned

Av Willy KletteLadehjørnet
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Jula er over og vi skriver 2015.
Nyttårsforsetter? Nei. Slutta å
røyke for 12 år og 20 kilo siden.
Juleflesket er på vei av buk-
skinnet. Mye kaker og svinegod
ribbe og lignende gjør merkbare
forandringer på kroppen. 
Men…… jeg får vondt i ryggen
av å sykle. Vondt i ryggen av å
gå. Helsestudio er det samme
som å stå i gammeldags polkø.
Bare at de som står der, har
rullator. Det har ikke jeg enda
men man skal aldri si aldri. Min
tid kommer vel. Da er det bare å
knipe igjen «spisestua» og ha
innpå grønt og sunt. Grovt brød
og vann. Ikke sukker og kaker
og godis av noe slag. Og det
hjelper. 3 kilo ned på en måned.
Er ok. 
Det har i år blitt en god gammel-
dags vinter med kuldegrader så
det knaker i hus og lemmer og
snø så det holder. I fjor hadde
jeg snøfreseren ute to ganger.
Nå har det vært annen hver dag
i flere uker. Jeg har heldigvis nok
plass å frese den til side. 
Samtaleemnene her er som van-
lig ulv og tolking av våpenloven.
Nå ser det ut til at ulveproblemet
kanskje løser seg selv. Mye
skabb ulv hos søta bror. Det er
smittsomt og kan vel spre seg
hit. 

Våpenlovtolking er nok noe som
ikke går over av seg selv.
Våpenskapnøkkel i døra er
brudd på våpenloven. Gjen-
glemt tjenestevåpen på biltak
som faller av i Hamar sentrum er
ikke straffbart ifølge politimes-
teren i Hedmark. Dette er vans-
kelig plankekjøring. Begge deler
er ifølge politiet uforsiktig
omgang med skytevåpen.
Hadde jeg glemt min 9mm pistol
på taket av bilen og mistet den i
sentrum, hadde jeg vel aldri
mere fått se på et kruttdrevet
våpen så lenge jeg lever. Likhet
for loven???? Ikke her.
Skyting. Ja. Har i vinter som i
fjor trent med luftpistol hos min
sideklubb Hernes SSL, som har
lagt til rette for at tre elektroniske
pistolskiver disponeres sammen
med rifleskytteren. Virkelig
trivelig miljø og forhold. Det gjør
monn. Begynner å få resultater
mellom 340 og 360 på trening.
Vurderer sterkt om jeg skal satse
på Nordisk på Ørland i sommer.
Har ingen store forventninger,
men Ørlandet er en utrolig fin
plass å feriere. Jeg får vel ta
med fiskestanga.
Jeg har nettopp betalt
kr 1378,08 til Norsk Reprise
Kanal. Hva skal de med 8
øringen? De har ikke så mye å

by på i TV`n at jeg personlig
syntes vi får noe igjen for
pengene. Høydepunktet i NRK
er «Utakt» i radioen på mandag
kveld mellom kl. 22.05 og 24.00.
Min råd er: Slå av skjermen og
slå på radioen og nyt. Hører på
det nå og vet at min kjære red.
også hører. Joa, de er bra. Radio
er ok. Mye bra der. Herreavdel-
ingen. Brunsj. Nok å velge mel-
lom. Og det er jo bare P1. Fru
Larsen i P13 er ok.
Nå er det meldt snø hele uka,
men mye kommer som regn.
Flott at nedbøren er ferdigmåkt.
Kan vel si at jeg er drit lei gamle
idrettsstjerner/helter som
henger og løper og spyr og
trasker rundt i sumper og myrer
og gjerne vil se ut som
resirkulerte teen-åringer og som
konkurrerer om hvem som har
mest krefter igjen. Om det er i
Norge eller Syden, er et fett. I
beste betalte sendetid vil jeg ha
valuta for lisenspengene. Dette
er ikke det.
Det konkurreres i alt. Koking,
baking, smiing, snekring, sying.
Ja, Gud vet hva det neste blir?
SEX? Sport? Sumobryting for
damer hadde vært smaskens.
Jeg var en tur og trente luft i
kveld i Hernes SSL med vafler
og kaffe og mye sosialt samvær.

DET FILOSOFISKE HJØRNET Av Jon-Tore Gran



på gulvet. Et enkelt forsøk viser
hva som skjer. Knus vanlig
skrivekritt og kast det i luften;
det danner straks et hvitt teppe
på gulvet. Det som dannes på
en skytebane, er nitrogenmon-
oksid, nitrogendioksid og rest-
produkter etter forbrent krutt og
kulefett. Det er det som gir
hodepine og søtsmak i munnen.
De blypartiklene som tross alt
ligger på gulvet, fjerner en med
en skikkelig våt svaber. Et godt
alternativ er å sprøyte på vann,
som så suges opp med kom-
binert våt/tørr støvsuger. 

Den siste eksponeringskilden
jeg vil ta opp, er bly damp. Ama-
tørstøpere av blyprojektiler er
utsatt. Der kan temperaturen
fort gå over faregrensen på
900oF. Det er viktig med kraftig
avsugsvifte og klokke over bly
gryten.
Ved den kommersielle bly-
projektilstøpningen jeg bedriver,
har jeg kjegleformet klokke over
bly gryten og sentrifugal vifte på
1000 Watt trefase. Renset kom-
pressorluft blåser med p= 200
kPa forbi ansiktet mitt i en hjelm
med visir og øreklokker.

Temperaturen på blyet er elekt-
ronisk termostatstyrt med
t= 700oF +/- 7oF.

Ladehjørnet forts. fra side: 44

Torsdags kveldene der er ukas
høydepunkt. Ny pers ble det og.
365p ikke verst av en gammel
mann, sa junior. Nå er det herre-
avdelingen på radioen. Fullt
hørbart. Plutselig ble hodet tomt
for kvelden. Skal jeg avslutte
med en blondinevits tro? Nei, de
er for platte. Jeg kom på en sak. 
Den 3. desember 1963 begynte
jeg på ny jobb i Aftenposten
trykkeri i Akersgata i Oslo. Der
ble jeg tatt under vingene på en
eldre trykker som hadde jobbet
der i 40 år. Martin Simonsen.
Han skulle rettlede meg i
begynnelsen. Han bodde i de
blokkene som «Borettslaget» er
spilt inn i. Jeg skal avslutte med
en historie han fortalte. I 1930
tallet hadde de avis selgere som

sto ute på gaten
og ropte ut
nyheter for å få
solgt avisene.
Blad kiosker. En
kar stod og
ropte ut noe
som får bli min
avslutning denne
gangen:
Våre herrer: Gå
på våre damer til
hygge og nytte
for hjemmet og
husmoren hver
åttende dag.
God vår.

NB! HUSK:
E-post adressen til
redaktør 
Grete Nilsen er:
greten2@online.no
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The
new model

range 800 sets
new standard insofar

as quality, functionality,
design and shooting performance

of match air rifles is concerned. 
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