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Forsiden: Viser til artikkelen om fangstmannen Hiawatha på side 15 i
dette nummer av Skytternytt.

Norges Skytterforbund v/fagkomiteene har hovedfokus på
rekruttering til sporten vår og dette gjelder av både ledere og
utøvere.
Tom Tvedt, vår idrettspresident, er inne på det samme i sine ord
i forbindelse med Ungdoms-OL som ble arrangert på
Lillehammer i midten av februar. Han mente at arrangementet
ville inspirere lokalbefolkningen og hele landet. Ikke minst ville
lekene inspirere norsk idrett.  Det er de unge som skal bringe
idretten videre inn i fremtiden.

Inspirert må vi og bli i vår idrett i disse dager, for i skrivende
stund er EM luftvåpen gjennomført i ungarske Györ med flotte
resultater for Norge.

Den store sensasjonen fra mesterskapet må sies å være 14 år
gamle Espen Teppdalen Nordsveen fra Løten. Han gikk like godt
hen og ble Europamester i juniorklassen på 10 m viltmål og dette
er Norges aller første gullmedalje i juniorklassen i denne grenen
noensinne. Poengsummen 580 resulterte i norsk juniorrekord,
bare seks bak verdensrekorden og han «perset» med 17 poeng.
Resultatet hans ville holdt til 3. plass i seniorklassen i dette EM.

Sportssjef i Norges Skytterforbund, Tor Idar Aune, sier at Espen
er en av de mest lovende skyttere vi har, uansett gren i Norge,
på tross av ung alder. Han har et stort treningstalent og er en
ekte vinnerskalle. I EM fikk han betalt for alle de timene han har
stått alene i garasjen hjemme og trent på pappas viltmålfigur.
(Det vil komme mer om Espen i Skytternytt nr. 2.)

EM i Ungarn var og siste sted å skaffe kvoteplass til OL i Rio.
Dette klarte Ole Magnus Bakken fra Stange å gjøre noe med.
Hans gnistrende 60-skudd på luftrifle, hvor han ble nummer 6 i
kvalifiseringen med 625,7 poeng, sikret Norges 4. kvoteplass.

Mossejenta Malin Westerheim kunne motta sølvmedaljen i sin
klasse, etter imponerende skyting, både innledende og i finalen.
Kun to norske kvinner har tidligere vunnet medalje i denne
øvelsen i EM: Anne Grethe Jeppesen med gull i 1981 og Hanne
Vataker med bronse i 1991. 25 år senere ble det altså Malin. 

Våre toppidrettsutøvere kommer fra breddeidretten. Uten bredde
– ingen topp, uten topp – ingen bredde. Dette henger sammen
og vi inspirerer alle hverandre til å nå våre mål. 

Grete Nilsen

Lederen

Kjære lesere!
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Dag E. Storhaug 1943 - 2016
Skytterprinsen fra 1971 Dag Storhaug døde 22.
januar og ble bisatt fra Undersbo kapell i Larvik 
1. februar, 72 år gammel.
Det var svoger og presten Knut Christiansen som forrettet i det
samme kapellet, der også Dags far, Reidar Storhaug, ble bisatt for
14 år siden. På en gripende, men flott måte ble Dag Storhaug
minnet i et fullsatt kapell. I alt 16 barnebarn og oldebarn la ned
blomster på båren som fine representanter for en stor familie som
Dag var så stolt og glad i.

Etter at Hedrum Pukkverk, som far og sønn drev sammen i flere år, ble solgt, flyttet Dag til utlandet.
Han videreutviklet sin kunnskap om stein og jobbet flere steder rundt i verden.
Dag var en av landets beste skyttere i mange år og vant Aftenpostens sølvfat på Landsskytter-
stevnet i 1963. Samme år ble han nordisk mester i baneskyting.
LS i Målselv 1971 ble Dags store år i Det Frivillige Skyttervesen (DFS). Grenland vant samlags-
skytingen med Dag Storhaug, Porsgrunds som ankermann på laget. Han vant også Adresseavi-
sens Olavs-statuett, men først og fremst huskes han for at han ble Skytterprins dette året.
Etter hvert våknet interessen for å konkurrere internasjonalt for Norges Skytterforbund, og han
oppnådde flere gode prestasjoner. Senere ble han benyttet som leder for skytterne under OL og
VM på grunn av hans gode evne til å omgås mennesker og ledererfaring.
Etter mange år i Singapore og en rekke andre steder internasjonalt, flyttet han og kona Susanne
hjem til Norge i 2014. Lysten til å begynne å skyte igjen var der, men skjebnen ville det annerledes.
Han ble alvorlig syk og skjønte at tiden etter hvert ble knapp. Dag og Susanne reiste tilbake til hans
hjemby Porsgrunn og overlot hele premiesamlingen til skytterlaget han startet i og deltok lengst for.
Porsgrunds Skytterlag har nå den innholdsrike premiesamlingen i sitt eie. Ikke lang tid etter dette
sovnet Dag Storhaug inn på Byskogen Sykehjem, Lindrende enhet. 
Takk for flotte minner og godt vennskap fra mange rundt om i Skytter Norge.

Dag Skarpodde

Til salgs
Smith & Wesson halv aut. pistol modell 46. kal
22, i original eske med 2 magasiner, kr 4 500,-
som i ny stand, med ammo.

Original Colt New Frontier revolver cal. 357 mag-
num No. 3912 NF, 14 cm løp, meget lavt serie
no., ca. 1962, kr 6 500,-. 
Tlf.: 22 14 79 79, el. 901 38 962

Brukthandelen



Presidenten har ordet

Forbundskontoret har fornyet
seg og ser nå ganske moderne
ut. Ny arbeidsplass er på plass
og det har man greid i de
bestående lokaler. Alt er rigget
for fremtiden.
Fokus er nå på de Olympiske og
Paralympiske leker. Vi har kun 3
kvoteplasser til OL i rifle. Her
ligger paralympiske resultater
bedre an, for vi har 6 plasser,
hvorav 1 på pistol. Vi har fortsatt
muligheten (i skrivende stund) til
å skaffe kvoteplass både i rifle
og pistol under EM 10m for
lekene i RIO som begynner 5.
august og slutter 21. august.
Paralympisk begynner
7. sept. og slutter
18. sept. i år.
Spennende blir
det og jeg håper
jo på medaljer
for oss. Olympia-
toppen (OLT) har
igjen støttet oss øko-
nomisk gjennom stipender
til utøvere og direkte til For-
bundet. Vi var nære på medaljer
i OL i London 2012 og nå har vi
igjen muligheten. Forbundet
bidrar så godt som mulig. Vi har
jo nå ansatt SPORTSSJEF, Tor
Idar Aune, som vil fokusere på
opplegg og mulighetene for våre
topp utøvere. Lykke til Thor Idar
og måtte dine ambisjoner for
skyttersporten lykkes!

Vi har fortsatt ingen løsning på
våre planer for LØVENS-
KIOLDBANEN. Vi trenger tillat-
else fra grunneier for å kunne
fylle opp de påtenkte voller. Vi
mener at dette vil styrke så vel
det fysiske miljø med hensyn til
forurensninger spesielt på
lerduebanene, men også bety
betydelig reduksjon av støy
faktoren. Vi arbeider fortsatt
med å få tillatelse fra Løvens-
kiold-Vækerø om å få fylle opp
delvis på deres grunn. Vi har hatt
gjennomgang fra Fylkes-
mannens miljøavdeling og er der 

i ferd med å oppfylle de krav han
har kommet med, men igjen,
den største forbedringsfaktoren
ligger i vollene som vil forsegle
bly avleiringene og redusere
støyen. Vi har en meget god
dialog, slik jeg ser det, med
Bærum Kommune.
Denne problemstillingen finnes
ved mange av våre baner. Vi har
god dialog med andre som har

vært igjennom tilsvarende
problemer. Spesielt for ler due-
baner i både vår og NJFF regi.
Arbeidet i Styret er konstruktivt

og givende. Vi har drøftet så
vel tildelinger som bud-

sjett. Den økonomiske
situa-sjon er fortsatt
meget god. Til tross for
økonomisk satsing mot

OL kommer vi igjen til å
kunne styrke forbundets

egenkapital. Jeg er meget
godt fornøyd med forbundets
administrasjon som har god
oversikt også oppfølging av de
enkelte poster. BRA!
Med Håvard Larsen som leder
av organisasjonsutvalget, ser vi
på nye vinklinger av vår
organisasjon. Konkret er flere av
oss involvert i det pågående
arbeid.
Våpenlovutvalget avga en inn-
stilling i okt. 2011, som ennå
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Olympia -
toppen (OLT) har igjen

støttet oss økonomisk gjennom
stipender til utøvere og direkte til For-
bundet. Vi var nære på medaljer i OL

i London 2012 og nå har vi igjen
muligheten.

Presidenten har ordet

forts. side: 6
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ikke er behandlet. Det betyr vel
at man mener den nåværende
(eksiterende) lov ikke er helt
uhensiktsmessig. Det enkelte
Politidistrikts behandling av
søknader og annet er svært
viktig for hvordan vi opplever
behandlingen av konkrete saker.

Den er tydeligvis noe uensartet,
men det går stort sett bra! Vi fort -
setter kontakten med like -
sinnede organisasjoner.
Vi skal på et møte med våre
kollegaer i Nordic Shooting
Region i Stockholm for å drøfte
utviklingen i Regionen og i EU

som blir en premissleverandør
for våpenlovsaker.
Gode skyttere; stå på med tren-
ing og konkurranser. Det er det
som gir resultater!
HUSK: Vi er alle skyttere
Jan Tore Berg-Knutsen
President

Presidenten har ordet forts. fra side: 5

Utvalget har fått et åpent mandat: «Hvordan ville vi
organisere Norges Skytterforbund dersom vi skulle
etablere det på nytt?»
Før vi skal svare på det spørsmålet, må vi begynne
med å se på hva som er Norges Skytterforbunds
sportslige og administrative målsetninger og
alternative strategier for å nå dette. Selve
organiseringen blir en konsekvens av de valg vi
gjør. Organiseringen er ikke et mål, men et middel
for å oppnå de målsetninger vi setter oss. Det er
Forbundsting i 2017 og ønsket er at et eventuelt
forslag legges frem der.
Imidlertid, skal en slik prosess lykkes, må den
gjøres med stor ÅPENHET. Det er liten verdi i å
fremme endringsforslag på tinget som ikke har
rimelig mulighet til å vedtas.
For å få åpenhet, må vi snakke med mange, det
må holdes workshops, det må avholdes infor-
masjonsmøter, det må skrives på hjemmesiden og
i Skytternytt. Vi må tenke hele Norges Skytterfor-
bund, hvor sporten og idretten er vår kjerne. Des-
suten må vi se hva vi kan lære av andre forbund
som f.eks. Norges Orienteringsforbund (som er
ganske like oss i størrelse), Norges Friidrettsfor-
bund (som er mye større, men med mange grener)

og Norges Bryteforbund (som er mindre enn oss,
men de har også flere grener). Og vi kan kanskje
lære av noen mindre nasjoner som gjør det sports-
lig bra.
Etter å ha gjennomført 12-15 intervjuer (de fleste
med personer som ikke sitter i dagens styre),
kommer det tydelig frem noen temaer (dette er en
kortversjon):
- Uten bredde ingen topp, uten topp ingen

bredde.
- Olympiske øvelser og ikke-olympiske øvelser.
- Fagkomiteenes rolle, ansvar og funksjonstid.
- Hvilke oppgaver må de enkelte organisasjons-

enhetene gjøre.
- Hva må og kan administrasjonen gjøre.
De neste ukene og månedene må vi ha prosesser
med kretsene, fagkomiteene, administrasjonen og
styret. Vi må ut av Oslo og treffe flere av dere i
lokalmiljøet. Vi ser for oss en ekstra kretsleder-
konferanse i april for å diskutere og få innspill. 
Har du kommentarer eller spørsmål kan de sendes
til Håvard Larsen, email: mail@havardlarsen.net

Oslo, 23. februar 2016
Håvard Larsen

ORGANISASJONSUTVALGET – HVA GJØR DE?
I siste Skytternytt under «Presidenten har ordet….» skrev Presidenten: «Med Håvard Larsen
som leder av organisasjonsutvalget, ser vi på nye vinklinger av vår organisasjon. Konkret er
flere av oss involvert i det pågående arbeid.» Her kommer litt mer om denne oppgaven.



Pistol
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Nytt år og nye muligheter!
Planer, møteplaner, budsjett og
representasjonsoppgaver er lagt
for året 2016 og det blir et travelt
år også i år. Dette er første året
med Sportssjef som vil ha
hovedansvar for den sportslige
satsingen for alle grener. Vi
synes oppstarten har gått fint og
vi gleder oss til fortsettelsen.
OLT midler: Pistol har fått
kr 100 000,- i støtte fra OLT til
SH satsingen mot OL 2016, til
Anne-Cathrine Krüger. Hun har
tatt kvoteplass til Norge og vi
venter i spenning på OLT sitt
uttak. 
Vi sender som publisert, et team
på 9 utøvere til EM 10m luft i
Ungarn i februar. 
Uttaket til EM luft: Vi ser at
noen ikke er enige i dette og
derfor vil vi presisere dette igjen.
Vurderingskravene gjelder for
uttak. De som klarer vurderings-
kravet 2 ganger i løpet av siste
12 mnd. ved uttak, vurderes for
uttak uansett landslagsdeltag-
else eller ikke.

Dersom vi ikke har skyttere som
har klart vurderingskravet, kan vi
ta ut skyttere fra landslaget, slik
at de kan matches interna-
sjonalt. Dette er nødvendigvis
ikke de beste i dag, men de har
potensiale og er noen vi ønsker
å bygge videre på. Vi i pistol kan
ikke bruke store resurser på kun
en eller to skyttere, vi må se
etter potensielle morgendagens

skyttere og jobbe med dem. Vi
må ut og matche, slik at vi kan
ruste utøverne våre. Det er noe
helt annet å skyte i store mester-
skap og WC, enn det er å skyte
her hjemme og dette er noe vi
må trene på. Så håper jeg at vi i
fremtiden slipper mer oppgulp i
sosiale media om denne saken.
EYL: Vi kvalifiserte oss i tillegg,
til den nordre regions kon-
kurransen EYL under Swedish
Cup i januar. Dette går i Finland
på våren og disse 3 av våre unge
landslagsskyttere vil delta der:
Thea Haarberg, Christoffer
Robin Hovd og Trude Johansen.
NM er på trappene og først ute
er: April/mai: NM 10m luft på
Mysen. TD er Helge Olden og
Lena M. Ytterdahl er fag-
komiteens representant. Juni:
NM PPC i Bergen. Christian
Hegstad er TD  og Kristin Sandal
er fagkomiteens representant.
Juli/august: NM Bane 25 og
50m på Ørlandet. Helge Olden
er TD og undertegnede repre -
sentant fra fagkomiteen. Anders
Dingstad på opplæring med
Helge og Staale Waagbø med
Anne Grethe under arrange -
mentet. Juli/august: NM felt og
spesialfelt på Ørlandet: Anders
Dingstad er TD og underteg-
nede represen tant fra fag-
komiteen. August: Landskamp
senior i Karlstad i Sverige.
August: Jr. Nordisk i Sverige.
September: Nordisk feltmes-

terskap avholdes i Haugesund
med Haugesund pk som teknisk
arrangør. 
Uttak Landskamp
Norge/Sverige: De tre beste i
senior menn og tre beste i
senior kvinner i de olympiske
øvelsene under NM: Fripistol –
Menn, Silhuett – Menn og 10m
60sk- Menn og Finpistol –
Kvinner og 10m 40sk – Kvinner
blir tatt ut til landskampen.

En av våre viktigste utford-
ringer, rekruttering:
Vi trenger flere klubber som
satser på rekruttering og vi
trenger flere unge som ønsker å
satse mot toppen i de interna-
sjonale øvelsene. Begrens-
ningene og utfordringene er
mange, men jeg har et sterkt
ønske om å se en norsk pistol-
skytter i OL i 2016/20. Klarer vi
det? Da må vi slutte å se på
begrensningene og fokusere
på mulighetene.

Vi skal kunne få til en økt sats-
ing, men vi trenger flere en -
gasjerte frivillige rundt om i
landet som ønsker å legge ned

Fagkomité pistol informerer

forts. side: 26
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Rifle

Årets desidert største begiven -
heter er selvsagt Olympiske
Leker (OL) og Paralympiske
Leker (PL) som arrangeres i Rio
de Janeiro i september. Årets
økonomiske tildelinger for rifle er
gode, med bakgrunn i at vi har
hele åtte kvoteplasser ved
starten på året, samt at de som
bevilger pengene har tro på det
planlagte opplegget frem mot
OL og PL. Totalbudsjettet for
rifle er i år på 5,3 MNOK, hvorav
2,3 MNOK er satt av til senior, 2
MNOK til funksjonshemmede og
0,8 MNOK til junior/ungdom.
Totalsummen er tidenes beste
for rifle totalt sett, men til for-
skjell fra tidligere, har vi nå ikke
bare et OL-lag, men også et PL-
lag å drifte. 
Etter årets sesong mener jeg det
vil være naturlig at NSF vurderer
om eksisterende modell for
tildeling av penger til FK-ene
skal fortsette, eller om vi skal
tørre å tenke nytt. Er det antall
medlemmer som skal være
styrende, eller bør vi ta mer
hensyn til hvor mange skyttere
som holder et internasjonalt
nivå? Hvordan skal vi ivareta de
funksjonshemmede utøverne på
best mulig måte, og hvordan
sikrer vi fremtidens toppskyttere
(ungdom/junior)? Uansett så er
vi alle skyttere, uavhengig av
gren, alder og evt. funksjons-
hemning. 

Mye av fokus er rettet inn mot
toppen, men nedenfor kan dere
lese litt om årets aktiviteter som
favner bredere.  

NM 2016: 
Omsider har vi nå fått på plass
arrangører for samtlige NM i
inneværende år. NM 10m
arrangeres av Kisen Miniatyr-
skytterlag i Alfhallen 1.-3. april,
mens NM 15m arrangeres av
Nordstrand Sportsskyttere i
Ekeberghallen i samme tidsrom. 
FKR har tildelt Elverum Rifle-
klubb NM 50m og 300m.
Arrangementet vil foregå i kjente
omgivelser på Terningmoen, i
tidsrommet 8.-11. september.    

Landsstevner 2016: 
Årets første begivenhet for
rekrutter nærmer seg. Lands-
stevne 10m for rekrutter blir i
Alfhallen 22.-23. april med Kisen
MSL som  arrangør. Selve
Landsstevnet avholdes lørdag
23. april, mens det på fredag
22.april blir muligheter for å
prøve seg på luftsprint. Lands-
stevnet for rekrutter er en kon-
kurranse for ungdom, der det
skytes 30 skudd luftpistol
og/eller 30 skudd luftrifle i klas-
sene åpen rekrutt, R12, R13,
R14 og R15/16. 
Årets landsstevne på 50m  for
rekrutter, arrangeres 20. august
av Gudbrandsdalen Sports-
skyttere. Sett av datoen! 

Riflekonferanse 2016: 
Årets konferanse har som mål å
gjenspeile verdiene til NSF, hvor
rekruttering er hovedfokus.  
Aktivitetsverdier: Glede, felles-
skap, helse og ærlighet. 
Organisasjonsverdier: Frivil-
lighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. 
Programmet starter lørdag 22.
oktober og avsluttes 23. oktober
på Gardermoen. 
FKR, i samarbeid med skytter-
kontoret, er i gang med plan -
legging av program. Dersom du
sitter på kreative, formfulle og
inspirerende ideer om
rekruttering, ber vi deg om å ta
kontakt med Kristina Vestveit
Nervold. Vi ses på årets riflekon-
feranse! 
Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer
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”Send stafettpinnen videre”
Siden 2013 har vi hatt utfordringen til klubber og lag om
å skrive innlegg i Skytternytt og vi fort setter også i 2016.

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 («send stafettpinnen videre»). 
Gi gjerne utfordringen til en person/klubb eller lag fra en annen skytegren enn den du selv tilhører!
Denne personen/klubben eller laget kan også gjerne komme fra en annen skytterkrets enn din egen.
Vedkommende som blir utfordret, blir kontaktet av siste skriver av innlegg og spurt om han/hun vil ta i
mot stafettpinnen, før navnet hans/hennes kommer på trykk i bladet. Den som blir utfordret, får info
fra utfordreren med forklaring om prosedyren i denne serien.
Klubben eller laget som lager innlegget gjør dette:

1. Finner et lag eller en klubb som bekrefter at de kan skrive i neste Skytternytt.
2. Deres egen artikkel sendes til redaktøren: greten2@online.no - Husk å legge ved  høyoppløselig(e)

bilde(r) (JPG -fil) som egne vedlegg.
3. Legg også ved info om hvor neste utfordrer er å treffe via e-brev og/eller tlf./adresse.

PS: I dette nummer av Skytternytt er det Vestre Bærum Salongskytterlag som er utfordrer og har sendt
stafettpinnen videre til Storfjorden Sportsskytterlag i Ørskog. Dette laget kommer med en reportasje i
Skytternytt nr. 2-2016, men les hva Ann Kristin Brekke fa VBS skriver inne i dette bladet.

INFO OM:

I kamp med opptil fem år eldre konkurrenter vant 14
år gamle Espen Teppdalen Nordsveen Norges aller
første gullmedalje i juniorklassen på 10 meter
viltmål noensinne. 14-åringen fra Løten var
nummer to etter de første 20 skuddene lørdag
morgen, og sjokkerte alle ved å skyte enda bedre på
de siste 20 et par timer senere. (Les mer i Skytternytt
nr. 2)
Ole Magnus Bakken fra Stange  gjennomførte en
gnistrende 60-skuddserie på 10 meter luftrifle og ble

nummer seks i kvalifiseringen på 625,7  poeng.
Dermed sikret han Norge den fjerde kvote-
plassen til Rio 2016. I den TV2-sendte EM-finalen
ble han nummer åtte. 
Mossejenta Malin Westerheim, kunne, etter
imponerende skyting i både kvalifisering og finale,
juble for sølv i kvinnenes øvelse. Hun av veldig glad
og fornøyd etter at alt hadde klaffet.

EM-gull, sølv og kvoteplass til OL
14 år gamle Espen Teppdalen Nordsveen tok et sensasjonelt EM-gull i juniorklassen på 10 meter
viltmål, Malin Westerheim tok sølv i kvinnenes rifleøvelse og Ole Magnus Bakken sikret Norge ny
kvoteplass til OL i Rio med sin skyting på 10 meter luftrifle i ungarske Györ i slutten av februar.

Ole Magnus Bakken Espen Teppdalen Nordsveen Malin Westerheim
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Dette blir skrevet mens utøverne
pakker kofferten for EM 10 meter
som skal være i Györ i Ungarn.
Det er siste sjanse for kvote-
plasser for OL i Rio de Janeiro for
rifle og pistol, mens for oss
kanskje vi får høre litt om arbeidet
som har pågått i årrekke for å
finne plass til viltmål i framtidens
OL. Når vi en gang kommer til-
bake til det gode selskap, er det
nok ikke mange av dagens topp-
skyttere som lenger vil være
aktuelle, derfor er det godt å se at
noen yngre skyttere har hatt så
stor framgang i den siste tiden.
I romjulen hadde vi et stevne med
en viss tradisjon, nemlig «jule-
grisen». Til sammen var fjorten
skyttere innom i løpet av de to
dagene, noen skjøt fire kon-
kurranser, andre nøyde seg med
to. Syv stykker kom fra Sverige
for å møtes til edel dyst. Totalt var
Niklas Bergström fra Glaskogens
JSK best med 580, 577, 576 og
572. Jesper Nyberg fra Hylte SS
var nesten like god med 579, 578,
572 og 570 (med en skanse).
Espen Krogstad var best av de
norske med ganske jevn skyting;
problemet var vel at han syntes at
det var jevnt litt for dårlig, nemlig
553, 552, 552 og 549. Tommy A.
Sørlie skjøt 554 og var godt for-

nøyd med det resultatet. En
annen som også hadde en god
dag, var Espen Teppdalen Nord-
sveen som like godt perset med
18 poeng og fikk 549. 
6. og 7. februar var vi en liten tur i
Eskilstuna og møtte svenskene
og noen finner til Munktell Grand
Prix. Seniorene var ikke imponer-
ende gode, mens han junioren var
i helt greit slag, lissom. Først
flesket han til med 554, (som selv-
sagt er ny pers med 5 poeng),
deretter perset han realt på mix
med 363. Sånn i forbifarten kan
jeg nevne at 554 ville holdt til
medaljematchen i EM Arnhem
2015, mens 363 gikk 5. plassen
på. Moro at gutten får betalt for
den treningen han legger ned.  
Til Györ reiser Espen T.
Nordsveen, OSS som skal delta i
juniorklassen, Jan Kristian
Larsson fra Høland JSK som
eneste senior og Anneline
Tangen, Grenland MSL som i år
skyter i senior kvinne. Håper at
gulasjen er like god som i 2004,
da Györ sist arrangerte mester-
skapet. 
I mai er det Grand Prix of
Liberation i Plzen, hvor tsjekkerne
feirer at general Omar Bradleys
12. armé gruppe var ferdig med å
befri Plzen 6. mai. Vi pleier å få

sendt noen skyttere for å ivareta
at feiringen foregår på forskrifts-
messig måte. I juni kommer
«unggutta» fra British Sporting
Rifle Club på besøk, mens årets
høydepunkt vil være VM i Suhl i
Tyskland. Videre håper jeg at det
blir nordisk mesterskap på viltmål
i Trollhättan 26.-28. august. 
Nå oppfordrer jeg alle med
viltmålgevær å se å få ut den
gravrusta og møte opp på
skytterbanen. I år kommer det til
å skje mye spennende.

Øivind Selnes
Leder fagkomité viltmål

Fagkomité viltmål informerer
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Grete kommer med noe
Viltpudding.
Man tager ca. 750gr kjøttdeig av elg og sper den som du gjør med vanlig karbonadedeig, med egg,
potetmel og væske. Husk at noen ikke tåler melk og fløte, så jeg lager litt væske av viltfond og vann. Kjøp
fond i Sverige. Halv pris. Krydre med salt og pepper og viltkrydder. En spiseskje holder.
Hakk opp to tre løk og skjær opp noe sopp. Jeg brukte sjampinjong. Ha alt i en kjøkkenmaskin og la den
gå så lenge at du får en jevn blanding. Sleng oppi et par never tyttebær mens maskinen går. 
Da er alt ferdig og deigen klar til å ha i en godt smurt brødform. Fyll den opp og sett den i en ovn som er
varmet opp til 200gr. Sett i et steketermometer og stek kjøttdeigen til 85 grader. La den hvile i formen til
du kan ta i formen uten å brenne deg. Tøm ut viltpuddingen og skjær den i passe tynne skiver. Serveres
med viltsaus og de grønnsaker som passer. Nesten alt går. BON APPÉTIT

Filosofens lille mathjørne
Ikke alle er så heldig som meg og har en masse kjøttdeig av elg i fryseren. Det
kan jo bli ”karbis” og kjøttkaker. Min gode venn Pramm med to m-er og skog nær
Sverige sa at han pleide å blande kjøttdeigen med medister og stekte karbonader.
Det ble godt. Blanding 50/50. Jeg steker ofte kjøttpudding av medister. Da tok en
ny rett form i hodet.
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Harald Jensen –
landslagstrener.
For dette året har vi reengasjert
Harald Jensen som landslags-
trener i 50 % stilling og med seg
som hjelpetrener har han i år
Christian Madsen, Magne Østby
og Lasse Johnsen. Det vil bli et
tett samarbeid mellom disse,
samt at noen flere vil hjelpe til
der skytterne trener mest, bl.a.
på Rena og i Sandefjord.

Den nye sportssjefen vil ha en tett
oppfølging med opplegget som
Harald har og de vil samarbeide
godt for å oppnå de beste pres-
tasjonene for utøverne.

Vi har valgt ikke å reise til WC i
Rio som går i april, fordi dette er
en dyr tur og ingen av utøverne
skal delta under OL. Dermed
sparer vi mye på det og kan i
stedet delta på de andre WC
dette året.

Av annet vi har jobbet med i det
siste, er å få vedtatt budsjettet. I
år har vi kuttet en god del på
grunn av mye mindre støtte fra
Olympiatoppen. Grunnen til det
igjen kommer av manglende
topp resultater i fjor og at det
ikke er noen lerdueskyttere som
kvalifiserte seg for OL i Rio.

Budsjettet ble til tross for dette
bra, så det skal satses videre på
både skeet og OL trap.

Til tross for mindre støtte vil jeg
takke Olympiatoppen for tildel-
ingen, det er godt å se at de har
tro på vår satsing framover.
Takker også forbundet for eks-
tratildeling, slik at vi kan ha fullt
trøkk på de fremtidige utøverne
og mot årets store mål som er
EM i Lonato.

Det er meget positivet å se at
påmeldingene til mange av årets
stevner i Nordisk Trap allerede er
meget stor. Flere av stevnene er
alt fulle, og til årets NM er det
rekord stor påmelding; det er pr.
nå ca. 360 påmeldte, enda det
er  nesten 4 mnd. igjen før
påmeldingsfristen går ut. 

Når det gjelder terminliste for
2016, så ligger den ute på vår
hjemmeside.(www.skyting.no)
Terminlista blir oppdatert hver
måned med etteranmeldte
stevner. 

Hvis din klubb ikke har meldt inn
stevner, er det mulig å etter
approbere disse, eller om det
har skjedd en forglemmelse og
dermed har ikke stevnet
kommet med, så til alle, sjekk

terminlista for hver enkelt gren
og om det er riktig kon-
taktperson.

Oppfordrer klubbene som vil
arrangere NM i 2017, om å søke
(innen 20. juni), dette for at vi
kan få fordelt disse stevnene så
tidlig som mulig og at arrangør
kan få forberedt seg godt.

Vi har arrangører til alle av årets
NM og takk til disse som tar på
seg den jobben.

Da ses vi snart på en skytebane!

Knut Leer 

Leder fagkomité lerdue 

Fagkomité lerdue informerer
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Enebakk JFF inviterer til
NM i Nordisk Trap 2016
i perioden 24 – 26 juni

Det konkurreres i følgende klasser:
Ungdom, Jr.k, Jr.m, Kvinner, Menn, V50, V60, V70, samt

3-manns klubblag (sammensatt av skyttere fra vilkårlige klasser)
Programmet individuelt innebefatter 125 duer + finaler.

Lagkonkurransen rangeres etter 3 x 125 duer.

Påmelding innen 1. juni på Leirdue.net

Pris for seniorer kr 600,-
Pris for juniorer kr 300,-

Forhåndspåmelding av lag kr 200,-

Betaling for påmeldingene innen 1. juni til
Konto nr. 16050202244

Det vil bli forsøkt avholdt presskyting under konkurranse dagene.

Registrering, samt trening før NM konkurransen,
torsdag 23.06. fra kl. 12.00 til 20.00.

Banene ligger i Bjerklandsveien 200, innkjøring Durudveien i Enebakk
59,75371 N
11,01474 Ø

Følg med på vår hjemmeside www. enebakk jff.no
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Louis Nielsen omtales som Hiawatha på Svalbard;
det er lenge siden han på folkemunne ble oppkalt
etter indianer legenden. Siden den gang har han
vært fangstmann på isolerte fangststasjoner i 30
år.
Hiawatha voktet tusenvis av ærfugl mot bjørn og
polarrev og han sanket dyrebar dun fra reirene på
Eholmen; en 1,5 kilometer lang øy ved utløpet av
Van Keulenfjorden. Allerede på 1700-tallet var det
en russisk fangstplass på øya, for den har en even-

tyrlig havn der det er stille i stormen. I dag er dette
en av de få gjenværende fangstplassene på
Svalbard. Hans egentlige navn er Louis Nielsen,
men han kalles kun Hiawatha - oppkalt etter en
indianerhøvding og legende. Ikke mange har møtt
flere isbjørn enn fangstmannen som jobbet på iso-
lerte utposter i 30 år, og derfor har han opplevd
mer enn de fleste kan drømme om. Louis lærte av
de beste når han fulgte inuitter på jakt på Grønland
og der plukket han opp triks som ble nyttige i tiden
som fangstmann på Svalbard.

Fangstmannen
Hiawatha
v/ Nils Olav Mevatne, tekst og foto  

I hverdagen på fastlands-Norge benyttes
våpen primært til hobbybruk og jakt, på
Svalbard oppstår livstruende situasjoner
hvor signalpistol og geværet redder liv. 

Louis Nilsen - Hiawatha

Fotografens gevær og signalpistol

Bamse fotografert av Hiawatha utenfor fangststasjonen.



16 SKYTTERNYTT NR. 1 - 2016

Reportasje

Fangstmannen Hiawatha forts. fra side 15

– Jeg så inn i et åpent gap, reiv
av meg hua og slo den over
øynene til isbjørnen, sier
Hiawatha. Bamse ble et øyeblikk
forfjamset av å være blindet, og
jeg fikk smelt igjen ytterdøra og
låst, fortsetter han engasjert. En
lue og en snarrådig handling
reddet livet til fangstmann Louis
Nielsen, da den sultne bjørnen
stod klar utenfor døren til fangst-
stasjonen. Han var på en
armlengdes avstand fra bjørnen
og det var ikke tid eller rom til å
benytte våpenet; Louis handlet
instinktivt og riktig. Bamse
måtte riste lua av hodet for å få

synet tilbake, og fangstmannen
slapp så vidt unna den
glefsende kjeften til rovdyret.
Det finnes knapt noen på
Svalbard som har sett flere bjørn
eller overlevd noe tilsvarende,
og Louis Nielsen arbeidet i 30 år
på to isolerte jaktstasjoner. Helt
på egen hånd måtte han livnære
seg og leve i et ekstremt klima,
men også i en storslått natur
med et yrende dyreliv. Værfor-
holdene i området kan bli eks-
treme og i de verste stormene er
det utenkelig å gå utendørs. Da
gjelder det å lese værtegn, følge
værmeldingen og holde seg

innendørs til en kan ferdes
utomhus. 
– En gang jeg kjørte gjennom en
snøstorm med hundespannet,
frøys skjerfet jeg hadde foran
ansiktet fast i skjegget, forteller
Louis. Det var minus 25 grader
og kuling og hendene ble blå av
kulden, så fort jeg tok av
vottene. Jeg var dødssliten og
ville drikke noe varm te for ikke å
bli dehydrert. Jeg vurderte å
skjære vekk sjalet med kniven,
men det var for farlig. Samtidig
kjente jeg hvordan hendene frøs
og det var ikke et sekund å
miste. Isen gjorde at tøystykket

Louis Nilsen - Hiawatha viser gevær med hjemmelaget støttefot.
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satt helt fast i
skjegget, og jeg
hadde ikke noe
annet valg enn å ta
tak med begge
hendene og rive av
sjalet, fortsetter
fangstmannen. 
Vi kan knapt
forestille oss hvor
smertefullt dette
var, men han
røsket så kraftig til
at store deler av
skjegget fulgte
med sjalet. Etter
dette bestemte
han seg for aldri å

la skjegget vokse lenger enn noen få centimeter.
Det var for farlig, når det isnet fast. Handlingen
gjorde at han fikk væske i kroppen og kom seg til-
bake til fangststasjonen.  
– Bamse har stegjern på alle beina, mener Louis.
Han har sett bjørn klatre nærmest loddrett opp, for
så å feie vekk et snødekt overheng og komme seg
videre. Den er utrolig dyktig til å utnytte land-
skapet, for selv om alt ser flatt ut, kan det dukke
opp en bjørn like ved. Bjørnen og reven som over-
lever i dette klimaet, er kjempedyktige. De har ikke
noen teknologi og må greie seg på egen hånd.  
I alle årene på fangststasjoner
møtte Louis hundrevis av
isbjørner og fikk mye trening i å
skremme dem. – Jeg ropte og
banna høyt for å skremme dem
og det var nok til å jage de fleste,
forteller Louis. Ble de for
nærgående, brukte jeg signalpis-
tolen, og i et tilfelle var det en
bjørn som oppholdt seg rundt
jaktstasjonen for å spise meg,
men han fikk aldri tak i meg! 

En gang da Hiawatha gikk ut for å hente kjøtt,
måtte han flykte opp i kjøttstativet utenfor jakt-
stasjonen, da han ble overrasket av en aggressiv
bamse. Hiawatha ropte og prøvde å skremme
bjørnen, men den flyttet seg ikke og ble bare for-
banna, da Hiawatha slapp et tungt spett ned i
skallen på den. Det var 26 minusgrader og umulig
å oppholde seg lenge utendørs denne dagen.
Hiawatha hadde ikke noe annet valg enn å skyte
bjørnen for å unngå at han selv skulle fryse i hjel.
En overlever ikke lenge i slik kulde, og en kald
vinterdag i januar skal det ikke blåse mye før en
kommer under minus 30 effektive grader. 
Det er noen praktiske tips Louis mener en bør
tenke over. Den tradisjonelle mauseren fra andre
verdenskrig er svært populær på Svalbard og
benyttes av mange. Den er kjent som en usedvan-
lig robust rifle, men Louis synes den har to
ulemper. For det første har sluttstykket et spor
som gjør at snø og is trenger inn i låsekassen.
Dette opplevde undertegnede på en tur i bratt
lende med snøføyk og dyp snø. Børsa kom nedi
snøen og da jeg dro bak sluttstykket for å ta ut
patronene, var det kommet nok med snø og is inni
til at det kunne skape problemer. Det andre en må
huske, er at mauseren har tre sikringsposisjoner.
Den er fullstendig avsikret når sikringshendelen
vippes helt mot venstre. I halvsikret tilstand kan en
i en stresset situasjon ta ladegrep uten at
avtrekkeren gir respons og en lader med ny patron.

Velbrukt kikkertsikte og våpen
som tilhører Louis Nilsen

Snø og is kan komme inn til patronene gjennom dette sporet
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Dette fortsetter til en har tømt våpenet, og det
skjedde i et av de tragiske tilfellene hvor isbjørnen
drepte et menneske og skadet flere. Da var det en
engelsk reiseleder som hadde halvsikret børsa og
ikke greide å skyte en bjørn som gikk til angrep på
tre ungdommer i et telt. På grunn av manglende
kunnskap om våpenbruk ble flere personer alvorlig
skadd og en døde. Den voksne personen med
våpenet hadde så lite kunnskap at han ikke greide
å betjene våpenet og dermed var han ikke i stand
til å beskytte de andre i følget.
– Børsa må for all del avfettes, sier Louis. Når
geværet kommer fra fabrikken, er det alltid olje
eller fett på komponentene, men det kan fryse når
det blir veldig kaldt og da fungerer ikke børsa, for-
tsetter han. Derfor demonterer og koker han de
bevegelige delene fra alle nye våpen, slik at fettet
fjernes. En kan ha litt vaselin på metallet på

utsiden av våpenet for å unngå rust, men det
viktigste er at geværet ikke har komponenter som
er innsatt med olje, når det blir under 20 minus-
grader. Da kan geværet delvis eller fullstendig
miste funksjonen. 
63-åringen har nå trappet ned på jakten og bosatt
seg like utenfor Longyearbyen. I våpenskapet står
flere velbrukte våpen som ennå er i førsteklasses
stand, og i sommerhalvåret drar han gjerne på
jaktturer. Han har opplevd mer enn de fleste kan
drømme om i eventyrlig vakre områder. Nå har
yngre krefter tatt over fangststasjonen og Louis
har endelig tid til å dele sine historier med oss.

Reportasje

Fangstmannen Hiawatha forts. fra side 17

Fotograf med gevær på Svalbard.

Les mer om sikkerhet og våpenkultur
på Svalbard i neste utgave av

Skytternytt.
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I skrivende stund har jeg, som
klubbutvikler, vært med på fire
klubbesøk i regi av Norges
Skytterforbund. Det er en utrolig
spennende og lærerik oppgave. 
Nå vet vi jo alle at veldig mye
skjer sør i Norge. Det måtte vi
gjøre noe med. Vi valgte derfor å
kontakte klubber i nord for å
tilby gratis klubbesøk. 
Vi har nå holdt startmøte i
Kirkenes. På grunn av
avstandene i nord, var det veldig
fint for vår del at flere av klub-
bene kunne møtes i Kirkenes.
Tana og Nesseby, Vardø og
Kirkenes pistolklubber møtte
opp. Det ble et bra møte med
gode diskusjoner om hvordan
klubbene kan utvikle seg videre
og samarbeide for å få økt
aktivitet i kretsen.

Utfordring i nord er
lange avstander, lite
barn og ungdommer
som skyter, mangel
på klubblokaler og
dårlig økonomi. En
annen utfordring er
fordeling av opp-
gaver innad i
klubben. 
I tiltaksplanen som
Kirkenes PK, Tana
og Nesseby PK og
Vardø PK laget, har
de blant annet
planlagt sikkerhets-

kurs, feltløype/utendørsbane,
systematisk trening, økonomi
for å bygge klubbhus, rekruttere
ungdom og beholde nye
medlemmer, øke medlemmenes
ambisjoner om resultater/nivå,
organisering av styret, ung-
domssatsing og klubb-
hjemmeside. 
Så her har de
vært flinke til å
sette seg mål for
klubbene.
Vi skal følge opp
klubbene i nord
til våren for å se
hvordan det har
gått med tiltaks-
planen deres. 
Vi har også vært
på klubbesøk
hos Lora Sports-

skyttere og Eidskog Sports-
skyttere. 
Lora Sportsskyttere er i start-
gropen. Klubben ble etablert for
noen få måneder siden, men de
har allerede fått gjort utrolig mye
på kort tid. 
Som ny klubb hadde de en del
spørsmål rundt muligheter for
stønader, medlemsregister,
skrevne og uskrevne regler for
denne type klubb og evt.
rapporteringer til NSF. 
Lora Sportsskyttere, spesielt
styret, ivrer etter å komme i gang
og få til et aktivt miljø, hvor
håpet er at så mange med -
lemmer som mulig også blir
aktive deltagere på stevner
rundt om i Norge.
På Lora Sportsskytteres til-
taksplan står det at de ønsker å
rekruttere medlemmer og

Klubb-besøk
v/Wenche Horten

Reportasje

Lora Pistolklubb jobber med organisasjonshjulet.
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beholde de medlemmene de har
fått. De ønsker å skaffe flere
våpen, ta trener- og dom-
merkurs, samt å få besøk av
trenerpoolen. 
For Eidskog Sportsskyttere sin
del ble klubbesøket svært
positivt. Det dukket opp flere
personer på møtet, som i dag
har tatt på seg oppgaver i for-
hold til klubben. Det lettet
jobben til styret å vite at de nå
har flere personer som gladelig
stiller opp for å hjelpe. Klubben
hadde blant annet som mål å få
internett til lokalet og dermed
livevisning fra trening og
stevner; at skytterne skulle delta
på flere stevner, få bedre
organisering av styret og
rekruttere flere skyttere til
klubben. Alt dette har nå blitt

gjort og det er noe alle i
klubben er fornøyd med. 
Siste klubbesøk i år ble
Lyngsalpene Pistol-
klubb. Der møtte 9 ivrige
og kreative skyttere. Det
ble lagt mange nye gode
planer og mål for
klubben. Denne klubben
ønsket å få ferdig en
utendørsbane, ønsket
også mer utdanning
som nybegynnerkurs,
dommer og trenerkurs,
samt sikkerhetskurs,
samarbeide med lokalt
skytterlag og utvide
sesongen, så tilbudet til
skytterne blir bedre. Nå
gleder jeg meg til å
besøke klubben igjen i

2016 for å se om de har nådd
sine mål, noe jeg er helt sikker
på at denne fine gjengen har
gjort, for her manglet det ikke på
vilje til å stå på for klubben sin.
Kjempebra! 

Felles for alle var at de ønsker å
rekruttere flere medlemmer,
beholde de medlemmer de
allerede har, bedre økonomi og
ønske om å skaffe flere klubb-
våpen.
Klubbutvikling er alle tiltak i
klubben som bidrar til å løfte
klubben fra en nå - situasjon mot
en ønsket framtidig situasjon.
Hensikt med startmøte er å
bevisstgjøre deltakerne på klub-
bens situasjon, vurdere hva som
kan gjøres for å få klubben til å
fungere enda bedre og ansvarlig
gjøre klubben på konkrete tiltak
som de selv mener bør gjøres.
Hvis du synes at dette høres
interessant ut og har lyst på et
besøk til din klubb, ta kontakt
med klubbutvikler Wenche
Horten: whorten@gmail.com 

Lillian Larsen i Lyngsalpene Pistolklubb lager
tiltaksplan.

Fra utendørsbanen til Lora pk.
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Norgesfelt er et konsept som
passer godt til klubbens
innendørsbane som ligger i
nye, lyse og trivelige lokaler i
underetasjen i Orstadhuset,
Klepp. Banen er tilpasset
rullestolbrukere.
Hos klubben er det forhånds-
påmelding til stevnene og
disse gjøres hovedsakelig via
hjemmesiden deres, hvor hver
person registrerer seg som
bruker, og registrerer seg selv
som deltaker til de stevnene
en ønsker å delta på.
Alternativt kan forhånds-
påmelding skje på SMS eller
pr. telefon. Betaling av stevne-
kontingent gjøres ved opp-
møte, hvor de tar både kort og
kontant betaling. Skytterne
blir på forhånd orientert om
starttid og kan komme tett opp til starttid og
slipper derved å vente lenge i oppholdsrommet.
Selve gjennomføringen av stevnet går uten stans
og Time pk har lest inn alle kommandoene «på
bånd» og en skytelede trykker kun på start-
knappen foran hver skyting. Denne form for gjen-
nomføring har jeg aldri sett eller hørt om og det
fungerte utrolig godt.
Torsdag den 3. desember ble det siste stevnet av
dette slaget arrangert og det var fulltegnet som
også alle de andre norgesfeltstevnene hadde vært
hele året.

For første gang for året ble det denne gangen lagt
inn full stans (en pause) i gjennomføringen av
stevnet. Hensikten var å takke alle deltagere og
klubbens funksjonærer for vel gjennomkjørte
stevner.
En som fikk spesiell oppmerksomhet var Are
Wivestad, Sandens pk som hadde satt rekord hos
Time pk.
I 2015 gjennomførte Time pk 11 stevner og en
fellesnevner for alle stevnene, med unntak av de
lokale, har vært Are. Han har deltatt på samtlige
stevner i Orstadhuset i 2015, og har med 4 starter
til hvert stevne fått registrert 44 starter. At Are har
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Norgesfeltstevne hos Time pistolklubb
v/Grete Nilsen

Time pistolklubb hadde i 2015 satt opp hele 11 stevner av dette slaget og torsdag 3.
desember ble det siste stevne arrangert, men da litt annerledes enn vanlig. Involvert i
dette var Are Wivestad fra Sandens pistolklubb. 

Leder av Time pk, Jan Kvalbein, overrekker gave og blomster til Are Wivestad
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valgt å delta på alle stevnene, tar klubben som en
positiv tilbakemelding på at det de gjør, har fungert.
I pausen som var lagt inn på banen i siste stevne,
fikk Are en uformell overraskelse i form av en liten
gave og blomster av leder for Time pk i 2015, Jan
Kvalbein og dette til stor applaus fra funksjonærer
og deltagere fra de forskjellige klubbene.. På
vegne av Time pk takket også Jan Kvalbein andre
fremmøtte. Det var nettopp personlighetene til en
rekke av disse, som gjentatte ganger hadde deltatt
og som hadde gjort det kjekt å arrangere stevnene.

Reportasje

FAKTARUTE NORGESFELT
Norgesfelt er et nytt konsept hvor det settes opp
ei lik løype hos forskjellige klubber rundt om i
Norge, med like skytetider, avstander og stil-
linger. Skyttere kan da måle seg med andre
skyttere i hele landet. Resultater blir meldt inn til
NorgesFelt.no og det blir lister for beste enkelt-
resultat, samt for de 3 beste resultater
sammenlagt. Klubbene kan arrangere hvor
mange stevner de ønsker og skytterne kan delta
på så mange stevner de vil. 

Om løypa
Stevnet kan arrangeres innendørs eller utendørs
på en 25 meters bane, eller i terrenget. Løypa
settes opp med 8 standplasser med 15 og 25
meters hold etter en fast mal. 4 hold med en
målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper. Det er
lik skytetid (10 sek) på alle standplasser slik at
man kan bruke felles kommando for flere eller
alle standplasser. Dette gjør at det kreves et
minimum av funksjonærer for å gjennomføre et
stevne. 
Skytinga foregår som ”banefelt” Man starter på
hold 1 og flytter seg til neste hold etter ferdig
serie og visitering.

Deltagere og funksjonærer
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enda mer arbeid i klubbene på
rekruttering og økt satsing mot
de olympiske øvelsene.

Vi trenger et løft, når det gjelder
satsing og prestasjoner nasjo -
nalt for våre unge utøvere. Det
holder ikke med noen aktive
klubber og noen aktive utøvere.
Vi trenger en bredde av utøvere
som må få mulighet til å vise seg
frem, på landsstevnet for
rekrutter og på NM-ene våre.

Så oppfordringen min er en
felles landsomfattende dugnads
satsing og aktivitet. Vil dere
være med på det? Vi trenger
deres hjelp til å få til dette. Slik
jeg ser det, har vi alle et ansvar
for å hjelpe idretten vår, som vi
er så glad i, til å bli en attraktiv
idrett for enda flere.
Fagkomitékonferanse Pistol
2016: Denne blir på Olavsgaard
4.-6. november 2016 og vi

bruker auditoriet som sist. Her
er det god plass, så sett av
helgen og møt opp fra klubber
og kretser! Innkomne forslag
må være FKP i hende før 15.
august 2016. En god kon-
feranse krever planlegging, så vi
ber dere overholde fristen.
Anne Grethe Rendalsvik
Leder fagkomité pistol

Fortsettelse: Fagkomite Pistol



I periode fra sist har det gått mye tid til
nabovarsler, presentasjoner, økonomi, søknader,
bindende BFU, oppslag i avis (Haugesunds avis)
og lokal fjernsynsstasjon (TV Haugaland). For de
som ønsker å se nærmere på dette, så ligger det
da kun et klikk unna. Selvfølgelig har det også vært
jul- og nyttår i mellom og noe stod i pause i denne
tiden. 

Prosjektmøter:
Fra sist har det vært nye interne prosjektmøter,
møter med prosjektleder, arkitekt og andre
relevante. Mye godt arbeid og bistand er gjort og
mottatt. Begge våre klubber hadde ekstraordinære
årsmøter høsten 2015, hvor medlemmer ens-
temmig vedtok videre arbeid med prosjektet. Det
har vært godt å ha med seg den fulle støtten fra
klubbene i arbeidet og over til nytt år 2016.

Nabovarsler og felles møte med presenta-
sjon:
Like før jul var vi, med representanter fra begge
klubber, på dører med nabovarsler og mottok
signaturer. I all hovedsak signerte de fleste på at
de hadde mottatt varselet og ikke så mange på at
de godtok bygg på tomt. Som tillegg hadde vi lagt
opp til felles møte med naboer etter at varsler var
delt ut. Som tillegg til naboer. ble politikere, media
og andre interesserte invitert til å delta. Dette
tenkte vi var lurt og i respekt for at alle nærliggende
til prosjektert bygg først fikk informasjon, før det
kom frem i media. Jeg hadde fått satt opp en felles
PowerPoint presentasjon som vi gikk gjennom for
de fremmøte og med spørsmål til slutt. Etter
presentasjonen ble vi intervjuet av lokal avis og
fjernsynsstasjon og fikk til en rimelig grei presenta-
sjon der også. Hittil er det ikke dukket opp særlig

innsigelser og er noe vi håper på vil fortsette. Alle
som nå har sett tegninger av bygget, har gitt
meget positiv tilbakemelding på et flott estetisk
bygg som vil gjøre seg godt i idrettsparken i
Haugesund.   

Økonomi:
Knyttet til økonomi har det vært noen særlige
utfordringer. Dette henger sammen med bl. annet
tippemidler og beregning av hvor mye en vil kunne
beregne å kunne få i tilskudd, knyttet til selve
skytebanene i bygget for å legge dette inn i
finansieringsplan. Dertil låneopptak med fradrag
for øvrige gaver, sponsor, tilskudd fra kommune
osv. Vi har hatt møter og gjennomgang med
idrettskonsulent i Haugesund kommune like før jul
og hadde en god setting, hvor vi på forhånd hadde
satt opp en del. Der fikk vi god hjelp, og i lag med
bistand fra Helge Olden nok informasjon til at vi
kunne sende en forespørsel om forhåndsuttalelse
fra kulturdepartementet. Denne venter vi på og
håper kommer snarlig. En vil uansett maks kunne
oppnå inntil 1/3 av totalkostnad i sum. Vi har fått et
prisoverslag som vi tar utgangspunkt ift beregn-
inger og bruker i de ulike søknader, finansierings-
plan og driftsbudsjett. Møte med bank for å sjekke
ut muligheter for låneopptak, betingelser osv har
også vært en del av arbeidet her nå. I og med at
det vil være behov for mellomfinansiering i periode
frem til utbetaling av spillemidler, har det vært
nødvendig å beregne dette inn i lån i en periode
fremover og evne gjennom aktivitet til å betjene
det. Uansett utfall på økonomi, så håper vi at vi vil
kunne motta gaver og sponsorinntekter, dugnads-
arbeid og annet som kan bidra til at total sum
reduseres. Det har vi god tro på at vi kan få til.
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Haugesund Pistolklubb
og prosjektering av nye lokaler.

Del 5: Veien mot nye lokaler
v/Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund pistolklubb

forts. side: 29
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Søknader:
Idrettsfunksjonell godkjenning er sendt. Søknad
og godkjenning av prosjekterte skytebaner/bygg
er sendt og godkjent av politiet. Søknad om
tildeling av tomt er gjort og skal politisk behandles
etter at idrettssjefen i Haugesund fremlegger dette
til behandling. I den søknaden la vi også inn
finansieringsplan for at politikere kan se hvilket
beløp som kommunen politisk må stille kommunal
garanti for. Dette er det som politikere i hovedsak
har stilt spørsmål om, uavhengig av parti og virker
å stå sentralt til avklaring. Som tillegg pga Terra
skandale og høy kostnadsbelastning i Haugesund
kommune, så må denne også videre til fylket for
behandling, før vi endelig får vite om dette god-
kjennes. Som del av dette vil det snarlig bli sendt
en forespørsel til Skatt vest om en bindende for-
håndsuttalelse (BFU) knyttet til driftsselskap. Dette
er nødvendig å ha sikring på knyttet til reglement
for momsfritak, tilskudd osv. Vi håper den vil bli
behandlet raskt. Som opplyst om før, er det andre
som gjør dette for oss og har nødvendig kom-
petanse til. Vi har bistått med oversikt over hva- og
hvordan vi tenker at driftsselskapet skal etableres,
drives og deriblant finansieringsplan og driftsbud-
sjett. Det vil således bli sendt en forespørsel om
BFU på Haugesund pistol & curlinghall AS som vil
være navn på driftsselskapet, stiftet og eid 50/50

av Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curling-
klubb. Egne vedtekter og sammensetning av styre
osv vil foregå etter tilbakemelding fra Skatt vest.

Motivasjon, drift og medvind
i stormfulle tider:
Vi skal lykkes og har tro på det vi holder på med
knyttet til drift og prosjektering. Våre medlemmer
har gitt oss støtte og motivasjon for å få det til, og
vi det samme tilbake. Drift pågår underveis og
sportslige resultater likeså. Det er uten tvil
krevsomt og gir oss selv lite tid og mulighet til å
drive med idretten vi prosjekter nye lokaler for. Vi
forutsetter at vi etter hvert kan trene mer enn hva
tiden strekker til nå. Samtidig kan vi se at arbeids-
markedet, arbeidsledighet og annet har dreid seg
noe i landet og i vår del av landet med høy
ledighet. Dette påvirker også både klubb- og pro-
sjekteringsarbeid på flere vis. I stormfulle tider
med mye vind, regn og snø i kastene er det da
også godt å ha «fyr i den indre peisflammen med
engasjement» for det nye vi skal lykkes med. Tro
kan flytte fjell, sies det, så et par pistolbaner
sammen med curlingbane bør vel ha gode odds
da!
Ha en flott vår med gode sportslige resultater i vår
felles idrett!

Fortsettelse følger…..
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Vestre Bærum Salongskytterlag (VBS), ble stiftet
9.mai 1925 og feiret altså i 2015 sitt 90-års
jubileum (ref. artikkel i Skytternytt nr. 6-2015).
VBS teller i dag ca. 70 medlemmer, mot rundt 50
for 4 år siden. For et lite lag er dette en stor økning
og har kommet som ett resultat av styrets aktive
arbeid med å markedsføre skyting som hobby i
nærmiljøet.
Det begynte i 2012 med ett nytt styre som hadde
ett ønske – vi ville bli ”Verdens Beste Skytterlag”
for ungdommene i vårt nedslagsfelt. I 2012 hadde
vi 1 aktiv ungdom under 20 år – i skrivende stund
har antallet aktive ungdommer steget til 20.
Hva har vi gjort som ikke er gjort tidligere?
Jo, vi startet med å delta på ting som gjorde oss
synlige i nærmiljøet, som f.eks.: Sandvika Byfest,
Sammen for Rykkinn, Grenseløs Idrettsdag, etc. 
Sandvika Byfest ble første skritt – et moro-
arrangement, men vi fant fort ut at det kanskje ikke
var her vi traff det rette publikum, så det ble med
den ene gangen.
Sammen for Rykkinn ble neste –
dette er et prosjekt der idrett og
organisasjoner på Rykkinn får vist
seg fram for befolkningen i nær-
området. Dette har vi ikke angret
på. Klubben har nå deltatt i 3 år
og har fått en enorm utvikling av
medlemsmassen, og da spesielt
blant de yngre.
Grenseløs Idrettsdag – VBS har
de par – tre siste år jobbet med å
få skyting tilgjengelig for funk-
sjonshemmede og Grenseløs
Idrettslag var første skritt på
veien. Dette har gitt frukter og

klubben har nå totalt 8 funksjonshemmede (SH)
skyttere, hvorav 6 er under 16 år. Av disse 6 er 2
blinde eller svært svaksynte. Så vidt oss bekjent,
har Ingen andre skytterlag i Norge tilsvarende
aktivitet blant SH skyttere. VBS føler at vi har
maktet å bli en «spydspiss» i Norges Skytterfor-
bund på denne satsingen. Klubben har nylig gått til
innkjøp av utstyr som gjør det mulig for blinde og
svaksynte å skyte, trene og delta i konkurranser
side om side med fullt funksjonsfriske utøvere. Her
skal VBS gjennomføre opplæring for interesserte
innen denne gruppen, og vi har også fått ansvaret
for å tilrettelegge denne form for skyting på lands-
basis.
Tilrettelagt fritid i Bærum - VBS har gjennom
2014 og 2015 også hatt et prosjekt / samarbeid
med Tilrettelagt Fritid, der en gruppe ungdommer
derfra har fått kyndig instruksjon i skyting med
luftvåpen inne på Skytterhuset. I tilknytning til
dette har VBS også gjennomført skytinger for
unger dom med ADHD og andre tilpasnings-

VESTRE BÆRUM SALONGSKYTTERLAG
v/Ann Kristin Brekke

I serien: ”Send stafettpinnen videre”

Emil Moore Carlsen (t.v.) begynte å skyte før jul. Han blir 11 år senere i år
og skyter med anlegg for blinde/svaksynte. Under stevnet vårt i januar ville
resultatet hans gitt seier i klassen for de yngste funksjonsfriske! Her er han
sammen med Tobias Bernhoft-Osa som var hans assistent under dette
stevnet og som selv er en aktiv og meget god rekrutt.
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vansker med stort hell. Tilrettelagt fritid i Bærum
arrangerer fritidsaktiviteter for barn i Bærum med
spesielle behov, som ellers ikke deltar i organisert
fritidsaktiviteter.
Landsstevnet for Rekrutter våren 2014 – VBS
valgte å søke og fikk være arrangør for dette
stevnet våren 2014. En fantastisk opplevelse i
Rykkinnhallen, som tydelig satte VBS på kartet
som en aktiv klubb i Bærum.
Vi valgte da videre, etter å ha blitt forespurt av
Norges Skytterforbund, å forsøke å arrangere det
samme på 50 metersbanen på Jordbru sommeren
2015. Dette stevnet hadde da ligget brakk i mange
år, og VBS ønsket å være med på å tilrettelegge for
flere stevner for rekrutter, så vi satte alle kluter til
og alle fikk se at skytegleden blomstret blant
rekruttene også på 50 meter.
All aktiviteten koster penger – og skal man
kunne ta imot flere skyttere, betyr dette også økt
bruk av midler til innkjøp av våpen og annet utstyr
som de nye kan få låne, slik at de kan få testet
denne idretten. Dette har vi greid ved utrettelig å
sende søknader på alle mulige legater, stiftelser,
fond, etc. som vi kommer over. Og vi har vært
både heldige og uheldige. Det er langt fra alle

søknader som gir resultater. Dette tar enormt mye
tid, men noen ganger skyter man blink her også,
og vi har greid å skaffe penger til alt vi har hatt
behov for på denne måten. Når man driver med
slike søknader, er jo dette båndlagte midler til pro-
sjekter som planlegges – hvilket betyr at vi må ha
god kontroll på bruk og riktig rapportering av
tildelte midler.
Vi hadde aldri kunnet gjøre dette uten et styre som
jobber et stort antall timer på frivillig basis med alt
dette i tillegg til å være trenere, vaskekoner, vaffel-
stekere, stevnearrangører, støtteapparat, etc.
Vi hadde heller aldri kunnet gjort dette uten alle de
flotte og positive skytterne og foreldrene vi har fått
til klubben – de er alle med på å skape ett miljø
som gjør at vi alle koser oss på Skytterhuset og
Jordbru.
Så vårt råd til dere alle – vær synlige – vær positive
– det er mange der ute som trenger noe å holde på
med – og da må de vite hva som finnes!

Vestre Bærum Salongskytterlag utfordrer
Storfjorden Sportsskytterlag i Ørskog til å
skrive i Skytternytt nr. 2-2016.

Fra Skytterhuset under trening. På dette bildet sitter ikke mindre enn 4 SH skyttere.
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Feinwerkbau AW93 har vi sett på tidligere. Konklu-
sjonen var at dette er en .22 pistol som ikke står til-
bake for noen high-tec konkurransepistoler på

markedet. Enkelte våpeneksperter har sågar gått
så langt som å karakterisere Feinwerkbau AW93
som en av de beste og fineste .22 konkurransepis-

toler. Det er det ikke vanskelig å slutte seg
til, men som kjent er det mange andre kon-
kurransepistoler på markedet, som også
holder like høy kvalitet. Så når du skal
velge din pistolledsager, som skal stå deg
bi i tykt og tynt, vil det bestandig være øyet
som ser og hånden som føler, som til
syvende og sist er bestemmende for ditt
valg. Med dette mener jeg at det er dine
helt personlige preferanser, som
bestemmer hvilken pistol du ender opp
med. Forhåpentligvis også etter ei eller

flere prøveskytinger. 
Jeg besøkte for noen år siden RUAG
Ammotec, fabrikken som produserer bl.a.

Reportasje

Feinwerkbau AW93 Light leveres med originalt skjefte fra Nill-Griffe.
Kornet er utbyttbart og leveres i størrelse på 3,8mm og 4,8mm.
Foran justerskruen på baksiktet sees knappen som trykkes inn, når
sikkerhetsklaffen skal slås opp for demontering av pistolen.

Feinwerkbau AW 93 Light
Av Hans Olav Bjelvin
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RWS ammunisjon. Etter omvisningen på fabrikken
spurte jeg sjefsingeniøren der, som var vår guide,
om hvilken luftrifle han anså for å være den beste
på markedet. Han var ikke særlig villig til å besvare
spørsmålet. Jeg gav meg imidlertid ikke og etter
mye mas kunne han fortelle at de på RWS fab-
rikken hadde hatt utrolig gode resultater med Fein-
werkbau mod. 800.
Feinwerkbau bygger rifler av eksepsjonell kvalitet,
også når det gjelder presisjon. Det skulle således
være naturlig å anta at disse kvalitetskriteriene
også gjelder Feinwerkbau sine luftpistoler så vel
som deres .22 pistoler.
Feinwerkbau AW93 så dagens lys i 1993. Noe
senere kom Feinwerkbau AW93 Light på
markedet. 100 gram lettere og med noe små for-
bedringer som etter hvert også fant sin plass på
AW93. Jeg skal i fortsettelsen rekapitulere litt av
historikken bak denne pistolen. 
Feinwerkbau AW93 kom som sagt på markedet i
1993. Det fulle navnet er Feinwerkbau Altenburger
og Westinger 93, etter gründerne Ernst Alten-
burger og Karl Westinger. Konstruksjonen kan vel
kalles en kopi av russiske Haidurov sin XP- 86

Olympic gun. Feinwerkbau forbedret vesentlige
detaljer på pistolen, bedret finishen og
toleransene, delene imellom og konstruerte i til-
legg en rekyldempingsmekanisme. Denne
rekyldempingsmekanismen har gjennomlevd små
endringer opp gjennom årene og fremstår i dag
som en av de beste i sitt slag på markedet. Den
siste modifiseringen kom i 2005, som følge av
ønske om bedre tilpassing til hurtigpistol- og
silhuettprogrammene. 
Feinwerkbau AW93 Light er forsynt med et under-
beslag under pipa i aluminium. I dette under-
beslaget finnes rekyldempingsmekanismen.
Denne rekyldempingsmekanismen kan justeres
manuelt med en skrue i front, alt etter hvor kraftig
ammunisjon du skyter med. Under dette under-
beslaget er det plass til å montere på vekter, om du
ønsker det. En vekt på 40 gram følger med.
Feinwerkbau AW93 light er en pistol som passer
like godt i feltløypa, som på banen. Siktemidlene
er av førsteklasses kvalitet, og baksiktet er jus-
terbart i høyde og side, så vel som at skurbredden
også kan justeres. Hvilken vei du skal skru, er godt
markert på siktet. Siktejusteringen er også enkel
og utføres med fingrene, med godt serraterte jus-
teringsskruer som et lette å få has på. Skur-
bredden er den eneste justeringen du må benytte

Avtrekkerbøylen har et realt hull, slik at du kommer godt
til skruene for å justere avtrekket. Skruen som du kan se
i bakkant av avtrekkerbøylen, er justerskruen for vekta
på fortrykket.

Baksiktet er justerbart på alle tenkelige måter og holder
meget høy kvalitet. Et stort pluss er det at siktet kan jus-
teres med fingrene uten bruk av verktøy. Legg også
merke til de gode markeringene for hvordan justeringen
foretas. + og - refererer seg til hvordan du skal skru for
å justere skurbredden. For denne justeringen må du
imidlertid bruke verktøy.
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verktøy for å justere, men så er jo dette en justering
du vanligvis gjør en gang.
Likeledes er justerskruene for avtrekket enkle å nå,
og avtrekkerbøylen har et realt avlangt hull, slik at
du lett kommer til med en skrutrekker. Det hele
koker ned til, at Feinwerbau AW93 er en pistol,
konstruert for at skytteren skal ha det så enkelt
som mulig. Dette gjelder justeringer, rengjøring og
vedlikehold. Feltmessig demontering, eller
demontering for rengjøring/puss, gjøres uten bruk
av verktøy. Demonteringen er like genial som den
er enkel. Du spenner opp pistolen, trykker inn en
knapp foran avtrekkerbøylen og fjerner under-
beslaget med rekyldempingsmekanismen.
Deretter trykker du inn en knapp på høyre side,
foran baksiktet og vipper opp sikkerhetsklaffen
som ligger over sluttstykkets bakkant. Nå kan du
vippe opp sluttstykket med sleide og fjerne dette.
Vær imidlertid obs på rekylfjæra, som kan ha en
tendens til å sprette ut, hvis du ikke er opp-
merksom på dette. Nå er rengjøringen av pistolen
en lek. Det påstås at Feimwerkbauskyttere rengjør
pistolen sin etter hver skyting, bare fordi dette er

så enkelt. Kan se for meg T-skjortene til disse,
hvor det står: ”AW93 skyttere gjør det med
tørkerull”. 
Avtrekksjusteringene er for det meste nevnt.
Justerskruene for lengden på fortrykket, vekta
på fortrykket, avtrekksstoppen og vekta på
selve avtrekket kommer du lett til på den
rampa som avtrekkeren er festet til. Du må
imidlertid lette på festskruen for avtrekker-
skoen og flytte denne fram og tilbake for å
komme til alle justerskruene. Justerskruen for
inngrepet mellom hane og sear, kommer du

imidlertid ikke til, med mindre du fjerner skjeftet.
Dette er vanligvis en justering du ikke foretar, men
føler du behov for det, er det jo greit at juster-
skruen finnes. Justeringen av avtrekkets ulike
bestanddeler er godt forklart i den medfølgende
manual, som kan nytes bl.a. på tysk og engelsk.
Testvåpenet fra ABS Shooting hadde et ørlite,
nesten ikke merkbart, kryp på trykkpunktet, et
kryp som jeg ville ha justert bort, hadde dette vært
min pistol. Som du sikkert skjønner, har Feinwerk-
bau et avtrekk som er lett å sette seg inn i og for-
stå, og derved like lett å justere til dine helt person-
lige preferanser. Det lille krypet på trykkpunktet har
jeg nevnt. I rettferdighetens navn bør det nevnes at
dette kjennes, når du sitter og tørrklikker og
kjenner etter. Dette er nok noe som går seg til etter
hvert og forsvinner når avtrekket har fått ”slitt” seg
til. 

Feinwerkbau AW 93 Light forts. fra side 33

Feinwerkbau AW93 adskilt for puss. Hele operasjonen
gjøres for hand uten verktøy.
Her sees ramme med skjefte, avtrekksmekanisme, løp
og siktemidler. Videre sleiden med tennstempelhus og
tennstempel, rekylfjærstang og rekylfjær og nederst
underbeslaget med rekyldempingsmekanisme.

Et nærbilde av underbeslaget med rekyldempings-
mekanismen.
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Personlig synes jeg AW93 er en vakker pistol. Den
har imidlertid ikke de samme skjeftevinkeljus-
teringsmulighetene som alle ”stiftepistolene” på
markedet i dag. Grunnen til dette er at magasinet
sitter i skjeftet og umuliggjør derfor mulighetene
for justering. Men når dette er sagt, synes jeg
skjeftet er godt å holde i. Skjeftet ville definitivt ikke
havnet på minussiden, når valget skulle falle på
hvilken pistol jeg skulle velge. Egentlig er det ikke
noe som havner på minussiden, hva angår denne
pistolen i det hele tatt. Kvaliteten er suveren og
utseendet som sagt meget tiltalende. Personlig
liker jeg det blåelokserte underbeslaget, som jeg
synes gjør seg meget godt estetisk. Feinwerkbau-
fabrikken opplyser at de kjenner til bare tre tilfeller
av brukket tennstempel, siden pistolen ble sluppet
på markedet i 1993. Overflatene på pistolen er for-
krommet og fra Sverige er det rapportert om noen
tilfeller, hvor krommen har flasset litt. Dette har
imidlertid blitt rettet på uten kostnader for
skytteren.
Så hvordan er pistolen å skyte med? Da jeg testet
standardutgaven av AW93, kommenterte jeg, at
jeg syntes pistolen hadde større rekyloppslag enn
det jeg var vant til med egen pistol. Det kan

kanskje ha sin årsak i at rekyldemperen ikke var
justert, eller manglet dråpene med olje. På light-
versjonen opplevde jeg ikke noe ”unormalt” under
skyting. Rekylen var meget behagelig og takket
være den lave kjernelinjen gikk denne rett inn i
hånden. Etter hvert som jeg fikk skutt inn pistolen,
fikk den da også vist hva som bor i den, eller var

det meg? Jeg skjøt noen 6 sekundere
på duellskive med 50 poeng som
beste resultat og 47 poeng som det
dårligste. Ikke dårlig med en ny og
ukjent pistol, synes nå jeg. Selvskryt
skal man ta på alvor, for det kommer
rett fra hjertet.
Feinwerkbau AW93 Light er en
vakker pistol med flotte skyte-egen-
skaper og en suveren kvalitet og
finnish. Så hvordan er så utbredelsen
av denne pistolen i det internasjonale
world-cup sirkuset? På herresiden er
Feinwerkbau AW93 representert
med 1% i rapid fire øvelsene, mens
Pardini SP er representert med hele
66%. I sportpistoløvelsen på kvinne -
siden er situasjonen en helt annen.
Her har Pardini SP 34% av markedet

Underbeslaget med den medfølgende løpsvekta på 40
gram. Du kan imidlertid fore på med tyngre vekter om
ønskelig. Foran avtrekkerbøylen sees en liten knapp.
Denne skyver du opp, hvorpå underbeslaget løsner og
kan fjernes.

I motsetning til andre våpenprodusenter, kommer Feinwerkbau sine pis-
toler i en real våpenkoffert fra Negrini. Denne kofferten liker vi. Pistolen
leveres med manual, nødvendig verktøy, pussestokk og to magasiner
som hver tar 6 skudd.
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tett fulgt av Feinwerkbau AW93
med en markedsandel på 31%.
Tallene er hentet fra boka ”Pistol
Shooting, utkommet på MEC
forlag og refererer seg til 2010
sesongen. Kanskje ikke så
veldig interessant, men jeg tar

det nå med som en kuriositet og
for å ha nevnt det.
Helt på tampen bør det nevnes
at pistolen også leveres i venst-
rehåndsutgave mot et lite pristil-
legg. På bruktmarkedet er Fein-
werkbau AW93 sjelden å se, så

har du lyst på en, må du nok
regne med å punge ut med i
underkant av 20 lapper. Med på
kjøpet regner jeg med at du får
den samme erkjennelsen som
de andre Feiwerkbau-eierne, at
dette er pistolen man ikke skiller
seg av med.

Reportasje

Feinwerkbau AW 93 Light forts. fra side 35

Faktarute
Produsent: Feinwerkbau
Westinger & Altenburger
GmbH – Tyskland
Kaliber: .22 lr
Løpslengde: 152 med mer

Visirlinje: 217 med mer
Vekt m/tomt magasin: 1080 gram
Magasinkapasitet: 6 skudd
Veiledende pris: kr. 19.990,-
Importør: ABS Shooting
www.absshooting.no

VIKTIG:
Adresseendringer
Skytternytt sendes ut til alle medlemmer i
NSFs klubber som er registrert i Idrettsfor-
bundets sentrale medlemsregister,
KlubbAdmin. 
Det hentes ut nye navnelister rett i forkant
av hver utgivelse, slik at det alltid vil være
sist oppdaterte adresse som brukes. Det
er klubbene sjøl som oppdaterer
KlubbAdmin. Flytting eller andre adres-
seendringer skal derfor meldes til klubben.
Hvis klubbmedlemmene via klubben har

fått tilgang til internettsiden «Min idrett»
(slik tilgang får dere om klubben registrerer
dere med e-post), kan dere oppdatere
egenadressen (og andre personalia) der.
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John Moses Browning (1855 – 1926) hadde
sjelden sitt navn knyttet til sine designer av våpen.
Han mente kjente navn som Winchester, Colt og
Remington presset på løpet, ville selge mange
flere våpen enn navnet til en Utah innbygger.
Den første Browning design produsert av Colt for
det kommersielle markedet var Modell 1900
Sporting. Det var den første halvautomatiske pis-
tolen, som ble introdusert på det amerikanske
markedet. Kalibret var .38 ACP (Automatic Colt
Pistol), som ble omhandlet i desember artikkelen.
Rekylen opererte våpenet, det var låsing mellom
løp og sleide og hannen var synlig. Se på bilde # 1 
På slutten av 1890-tallet ble det klart for de innen
USAs militære sirkler at fremtidens «sidearm» ikke
lengre var revolvere, men pistoler. U.S. Navy og
Army kjøpte inn 200 modell 1900 for felttesting.
Testingene førte Browning raskt tilbake til teg-
nebrettet, noe som førte til modellen 1902. Se på
bilde # 2. Viktige modifikasjoner var låsing av
sleiden i bakre posisjon etter siste skudd og
økning av antall patroner i magasinet fra 7 til 8. 

Nå inntrådte det et paradigmeskifte som følge av
krigen på Filipinene; revolvere i .38 Long Colt viste
seg å være inadekvate m.h.p. Moro Warriors.
Oberstene Louis La Garde og John Thompson
bestemte etter testinger av forskjellige calibre at
.45 var mer effektiv enn .38. Som resultat av dette,
landet U.S. Army på .45 caliber pistol patron med
et 230 gr projektil med hastighets 800 fps, som et
minimum. I mellomtiden ble .45 caliber revolvere
reintrodusert i det amerikanske forsvaret.
For Colt og Browning var dette en fordel på flere
måter. De slapp konkurranse fra Georg Luger, som
hadde sendt 1000 Luger pistoler over
Atlanterhavet med passende antall 7.65 flas-
kepatroner. Videre eksperimenterte allerede Colt
og Browning med en 9.8 (.386) mm patron i en
modifisert modell 1902. Nu er 9.8 mm svært nær
10 mm (.40) og kunne blitt valget. Men det gikk åtti
år før Norma i 1983 utviklet 10 mm Auto patronen,
som fikk knoppskytingen .40 S&W noen år senere.
Colt modifiserte sin .38 caliber modell 1902 til
modell 1905 i .45 caliber. Se på bildet #2. Patronen
ble kalt the .45 Automatic Colt Pistol eller .45 ACP

for korthets skyld. Colt
introduserte den med 200 gr
projektil og hastighet 900 fps.
Senere ble spesifikasjonene
endret til 230 gr og 800 fps.
I 1907 på Springfield Armory ble
Colt modell 1905 testet mot
andre .45 våpen.
Colt og Savage vant med
Luger!!?? på tredje plass. Jeg
har lest at samlere har vært villig
til å betale hundre tusener av
dollar for en Luger i caliber .45
ACP. Men har de funnet den?

Av Willy KletteLadehjørnet

forts. side: 38
Bilde 1 Bilde 2
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En vandre-historie er at Georg
Luger sendte over 2 Luger pis-
toler i caliber .45 for testing. Fin
oppgave for lesere av spalten.
US. Army ønsket flere endringer
på Colt pistolen. Browning
returnerte til tegnebrettet.
Greps sikringen ble introdusert.
Låssystemet ble konvertert fra
parallell «ruler» til tipping
«breech» pluss andre endringer.

I mars måned i 1911 ble Colt og
Savage testet. Savage var
plaget av at deler gikk i stykker
og også mange funksjonerings-
feil. Colt funksjonerte perfekt
alle 6000 avfyringene. Den 29.
mars 1911 ble John Brownings
pistol i .45 ACP valgt som
sidearm for det amerikanske for-
svaret, kodet Colt modell 1911.
Se bildet #3. 
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Ladehjørnet av Willy Klette forts.fra side 37 

- BEKLAGER -
Beklager skytter venner, det blir
ingen V80 klasse i feltpistol i
denne omgang. Forslaget fra
Stavanger PK syntes vi var godt
begrunnet og ble sendt tjeneste -
veg til Rogaland skytterkrets
(RSK) høsten 2014, RSK
applauderte forslaget og sendte
det raskt videre til fagkomité pis-
tol (FKP), som vi også ble infor-
mert om fra RSK.

- DET VAR DET -
Videre gang om forslaget har det
vært stille om. Ingen offisiell infor-
masjon og det er jo litt trist. Det er
vel heller ikke etter reglementets
lover og regler? Skulle vært kjekt
å få en skriftlig begrunnelse / til-
bakemelding fra (FKP/NSF)
offisielt, slik at vi hadde noe
avgjørende å holde oss til ved
senere lignende saker.

Siden saken har dratt slik ut, har
jeg av personlig nysgjerrighet
snakket med endel styre -
medlemmer (FKP) om hvordan de
forholdt seg til forslaget, uten å få
entydige svar. Men ytringer/ymt
om at forslaget muligens måtte
fremmes på et NSF ting osv.
(Klarest svar selvfølgelig fra T.
Lauritzen, NSF som ga en for-
kortet, muntlig forklaring OK.)
Ja, ja. Vi har nå i alle år levd etter
regelen at feltskyting er et Norsk
program og tidligere er der tillat
gjort små endringer i programmet
etter behov mellom tingperiodene
– uten at det var behov for å blåse
saken opp som et forslag på
tinget. Endringer selvfølgelig
innenfor gjeldende sikkerhet.
(Hva om det kommer noen end-
ringer til våre reglementer ved
start året 2016 som ikke er Ting

behandlet - hva så - har mis-
tanke!
Tillater meg å nevne at det ikke er
få skyte programmer og end-
ringer som er innført ganske så
raskt de siste årene uten at de
store diskusjonene har oppstått.
Må jo også nevne tilslutt at felt-
skyting som er det mest
populære skyte programmet, er
også det mest populære program
for veteraner, ref. resultatlister fra
mesterskapene.
Allikevel - til alle eldre, stå på,
utfør deres plikter i klubbene som
før. Klasse V80 vil nok komme om
ikke alt for lenge. Jeg gråter med
dere. 
Mvh Harald Nilsen
Stavanger PK, styremedlem

Kommentar til forslaget og behandlingen av
forslaget om V80 klasse.

Leserinnlegg

Bilde 3
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Det filosofiske hjørnet av Jon-Tore Gran
Da kom den normale vinteren til de
østlige bredder av Glomma igjen..
Det er ca. minus 20 hver dag. Ikke
noe unormalt, men uvant. GODT
NYTT ÅR forresten. 
Jeg hadde besøk av mitt yngste
barnebarn sist helg. Hun oppdaget
en halvspist pose med noe som
ligner ribbesvor, men smaker
bacon. Hun løper fort til sin mor og
roper at bestefar har lørdagsgodt
på søndag. ”Er det lov a mamma”?
Hun er snart 5 år og vanskelig å få
i mat. Særlig brødmat. Etter å ha
fått morens velsignelse, spør hun
om å få smake. ”Bare spis”, sier
jeg. Etter å ha inntatt Stressless-en
og posen med lørdagsgodtet,
kommer det fra stolen. ”Bestefar,
hvorfor har du så stor mage”? Det
svaret må være slik at hun ikke
setter en stopp for matinntak,
tenkte jeg. ”Jo”, sa jeg. ”Det
kommer av at jeg har spist for mye
lørdagsgodt og for lite brødskiver”.
Med store øyer ble posen forsiktig
lukket og hun sa bestemt: ”Jeg vil
ikke ha så stor mave som bestefar,
mamma”. Unger er herlige i den
alderen. Det hører med til historien
at hun hadde spurt om brød med
brunost. Forøvrig vil jeg opplyse
om at når dette leses, er jeg
oldefar.
Det er pussig. Jeg hadde ingen idé
om hva jeg skulle få ned på papiret
i årets første utgave, men i natt
drømte jeg at jeg satt og skrev og
vips var noe av stoffet på plass. 
Julen gikk pent og stille for seg,
som det høver i et velmøblert hjem.
Ribbe, pinnekjøtt og kalkun ble for-
tært av familie og venner etter alle
kunstens regler. Jeg oppdaget en

ny god smakskombinasjon: Jule-
brus fra Hamar Lillehammer
bryggeri og lunkne smultringer.
Namm. Og tro det eller ei, jeg har
gått ned en kilo i jula. 
Alle snakker om været.
Sprengkulda. Jeg kom hit i 1972.
Hadde da flyttet rundt i det ganske
land i seks år og blitt vant til mye
slags vær. I Elverum høsten 1974
la temperaturen seg på 20 minus
10. oktober og varierte mellom 20
og 42 grader minus til mars. Da var
VW bobla god å ha. Den startet og
kom frem og varmeapparatet var i
orden, men varm var den ikke.
1976 var kald. 1980 var også kald.
Man venner seg til alt. Klær på den
tiden var boble klær og Nes-
nalobber - et fottøy som var det
som holdt deg varm på bena i
sprengkulda. Jeg ser det ikke
lenger nå. 
En annen måte å holde seg varm
på, var sparkstøttingen. Den gled
ikke på noe underlag, da det var så
kaldt. Etter å ha sparket 3
kilometer i 25 minus, var du
svettere en du blir i sola når det er
30+ i skyggen. 
Nok vær nå. Lillejuleaften var det
veldig glatt. Jeg tryna og slo min
venstre skulder og den er vond
ennå. Jeg kan ikke bevege armen
ut til venstre og opp og den verker
som ei tann som trenger rotfylling.
”Nå virker du ikke som en idretts-
mann med flere kretsmesterskap
bak deg”, sa min gode venn
Pramm med to m-er og skog nær
svenskegrensa. 
Da jeg skulle teste armen, gikk det
mye i golvet. Det som kan sies på

en sen kveld som denne, er at
”Herreavdelingen” og er bra bak-
grunnslyd og en julebrus og smult-
ringer er toppers. Skriver jeg
mandag, er jo ”Utakt” et program
jeg liker å høre på. 
Når det er så kaldt som nå 25
minus, er det mange lyder i huset.
Jeg har tømmerhus og tømmeret
kan spores tilbake til 1850 tallet.
Da ble det satt opp som stall på en
institusjon her i Elverum. Det
knaker og smeller i tømmeret. Det
er hardt, så å slå inn en spiker uten
å sette merke med en syl først, er
så å si umulig. Det er varmt og
rimelig å fyre opp. Varmt som et lite
h……. om sommeren, hvis det
skulle bli tropevarme. Når
tømmeret blir varmt, holder det
seg varmt lenge. 
Det er snart slutt på januar. Solen
skinner og temperaturen er slik at
du godt kan frekventere i frisk luft.
Jeg har sluttet å kjøpe barber-
blader og vil sette an pels i fjeset
for å være forbredt på den neste
kulde periode som er spådd i
februar. Ikke unormalt, men uvant.
Og siden jeg never pels, avslutter
jeg med en søt historie fra en
ukjent kilde:
En liten tass på fire år var bleiefri og
slet litt med å finne fram tissemann
for å gjøre sitt fornødne og ei
jevngammel venninne stod og så
på at han fant den fram. ”Skal du
tisse med den”? spurte jenta. ”Ja”,
sa gutten ”men du kan tisse med
alt. Mamma gjør det med ei
gammal skinnlue”.
Hils våren velkommen. 
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 Vi tror de e er verdens beste skive for 10 meter lu , 15 og 50 meter ri e 
 Forblø ende presisjon – det beste som nnes på markedet?  
 Godkjent av NSF og DFS for hhv 10 meter lu , 15 og 50 meter ri e (søknad inne hos ISSF) 
 Teknologien bak 3D-Score er helt ny, og patentert. Den patenterte teknologien innebærer blant annet at  

skiva er utrolig dri ssikker. Den har mye redundans i form av mange lysgardiner. Selv om et større område  
er dekket l inni skiva anviser den fortsatt presist 

 Tåler ulike typer belysning i lokaler 
 Det er enkelt å by e ut eksisterende skiver med 3D-Score 
 Ikke behov for jevnlig renhold for at skiva skal fungere - tåler svært mye støv, par kler og annet «grums»  

over lysgardinene. Grunnet den patenterte teknologien (vi detekterer i tre dimensjoner, ikke to) oppnår  
man endelig en op sk skive uten parallaksefeil. I llegg introduserer vi cross re-deteksjon (oppdager  
skudd i feil skive) og på toppen får du anvist has ghet på kula – for hvert skudd direkte på  
monitor. Ypperlig for tes ng av din ammo sam dig som du trener 

 Integrert regulerbar LED belysning – lbakemelding fra de første kunder er at skiva er MEGET  
behagelig å skyte (sikte) på 

 3D-Score koster mer enn andre skiver fra Megalink – men foreninger sparer 
inn mye på robust skive, og ikke minst får du svært lave ( lnærmet null)  
dri skostnader (ingen gummi eller papirrull nødvendig).  

 Med 3D-Score slipper du i llegg jobben med å ski e ruller, renhold,  
bes lling mm – og klargjøring før trening / stevner blir lekende le ! 

 Produsert i Norge, norsk support og service  
 Kom gjerne på besøk l oss i Drøbak for å se på skiva, evt mail / ring for mer info 

3D-Score - Den nye skiven
Første serie er produsert og solgt
Ny serie er på gang i disse dager

www.megalink.no salg@megalink.notelefon: 64 93 34 12
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