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Forsiden:
Utsnitt fra bilde tatt av Hans Olav Bjelvin.

Jeg vil starte med noe den nye idrettspresidenten vår, Tom Tvedt,
sa i et fjernsynsprogram (Lindmo) nylig en lørdagskveld: ”Det store
med idretten vår er å få drive med den og ha moro med den. Alle
skal få trene mot å bli best mulig på sitt nivå. Det er rom for alle og
vi utvikler oss forskjellig. Plutselig blir noe vekket i deg og da skal du
gå for det selv.

Konsekvensen av vår idrett er toppidretten og de vi ser opp til på
TV, men den store massen blir opplært til å ha det gøy og trene
med seg selv. Det er det som er den store ideen bak den norske
idrettsmodellen”.

På fagkomitékonferansen til pistol i begynnelsen av november var
et av temaene ”Rekruttering i klubbene og hva gjøres? Det var mye
bra som kom opp: 
Det er bra å få de unge inn på skytebanene våre, når de er rundt 14-
15 år. Da er de lærevillige og vi må fortelle dem at det er gøy, det vi
driver med. Selv om skyting er det primære, er det også viktig også
å drive med noe annet sammen, slik som f. eks. bowling og pizza-
kvelder. Dette gjør at de holder lenger på med skyting og ved å gjøre
aktiviteter sammen, kan vi sammenligne oss med en lagidrett.
En må gjøre en innsats for å få de unge inn til oss. Innbydende
lokaler, gode trenere (veiledere), tilgjengelighet og beliggenhet er
viktig. Arild Inge Wollan har stått i spissen for et nytt klubbhus i
Støren Sportsskytterlag og der har de klart å rekruttere mange unge.
Han sier at det også her er penger å hente for en klubb. Uten disse
unge hadde de verken fått klubbhus eller støtte fra kommunen. 
Skyting er også bra for ungdom som er urolige og ikke mestrer
skole så bra, ble det fortalt. Etter en kort tid på skytebanen, hvor de
må konsentrere seg med skudda, har lærere meldt fra at dette har
gitt positive utslag. 
Ungdom i 14-15 års-alderen er ivrige og de hører etter hva du sier.
Noen vil nok slutte med skyting av forskjellige årsaker, men de
ivrigste vender tilbake i 20 års alderen, når de er ferdig med skolen
eller annet. Når de nå kommer, er de motiverte og med rett opp-
følging, kan de til og med bli gode kandidater til landslaget –
dersom de vil. Men husk at det er plass for alle på ethvert nivå.

Grete Nilsen

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 LG400-E ALUTEC EXPERT

Toppmodellen Alutec Expert med elektronisk justerbar avtrekker. 
E-triggeren sikrer nøyaktige innstillinger og gjør dette til en ideell rifle for
ambisiøse sportsskyttere. Kan også fås med vanlig avtrekker, kr. 29.990,-

Luftvåpen i toppklassen!

16.990 ,-

10.890 ,-

8990 ,-

31.990 ,-

E-post: post@schouvapen.noImportør: Schou AS

WALTHER LG400 UNIVERSAL

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

15.990 ,-

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 



Presidenten har ordet

Her er det skjedd en del siden
sist! Som sikkert de fleste har
fått med seg: For første gang i
Forbundets historie er det, så
vidt jeg vet, ansatt en SPORTS-
SJEF! Tor Idar Aune tiltrer ved
årsskiftet.
Han har lang erfaring innen idrett
og har vært tilknyttet oss på
informasjonssiden. Styret mener
dette vil kunne heve kvaliteten
på våre idrettslige bestrebelser.
Vi er spent på hva han og vi i
fellesskap får til. Dette
blir en artig reise.
Våre venner i
Olympiatoppen
(OLT) synes
dette er en riktig
utvikling. Vårt
forbund trenger
videre utvikling
av våre fire grener.
Til OL i Rio er det
kun rifle som hittil har
produsert kvoteplasser og
for første gang siden 1988 har vi
ingen med i lerdue, som er en av
våre store grener. Vi håper dette
vil komme tilbake, for det holder
dessverre ikke å være den beste
av de nest beste.
I Paralympics har vi aldri hatt så
mange kvoteplasser: 6 i rifle og
1 i pistol, så her er det gode
medaljesjanser. Det er tross alt
medaljer det går ut på, for det
har svært mye å si for den øko-
nomiske støtte vi får fra OLT.

Det nye forbundsstyret har nå
virket sammen i noen tid, og jeg
synes vi har godt samarbeid og
har fordelt arbeidet mellom oss.
«Jenter i Sentrum», som har stor
suksess, har full støtte fra Styret.
Kvinneandelen i Forbundet har
økt med 2 % til 11,2 %. BRA!
Stå på jenter, det er kvinner som
kan rekruttere kvinner.
Ellers så har vi fortsatt fokus på
banesituasjonen. Gratulerer til

dere som med stor innsats,
ikke minst dugnads-

messig, har fått til
nye fine anlegg.

Dette ble det
redegjort for
under PIS-
T O L K O N -
FERANSEN

som ble
avholdt 6. til 8.

nov. på Quality
Hotel Olavsgaard.

Stor oppslutning med
75 navn på deltagerlisten. 
Det er motiverende for en
President å få være med på en
slik samling. Der gikk man igjen
gjennom skytebanesituasjonen i
Oslo-området og her sliter man
fortsatt med så vel Løvenskiold-
banen som Åsland prosjektet.
Ikke alle har det samme syn som
vi har som steller med dette. Jeg
skjønner fortsatt ikke hvorfor
noen er imot å modernisere og
miljø forbedre vår kjære Løvens-
kioldbane. Den er vår, og her blir

vi, uansett hva noen fanatikere
mener og står for. På Åsland har
vi igjen eksempler på kommunal
inkompetanse. Her har en del
sovet i timen og latt Jernbane-
verket få boltre seg uhemmet på
skyte-tunellens bekostning. Vi
får se om vi greier å løse opp i
det. Når dette leses, vet vi
svaret. Vi har mange gode
krefter med oss og vi får håpe på
det beste!
Vi har deltatt på et bredt
dialogmøte i Norges Idrettsfor-
bunds (NIF) regi og her var
Idrettskretsene og Særfor-
bundene til stede; full gjen-
nomgang av økonomi og
utvikling for øvrig. OLT gikk
gjennom arbeidet med regionale
sentra. Jeg er imot å spre inn-
satsen rundt om i kongeriket,
selv om lokale midler utgjør
majoriteten av kostnadene. Etter
hvert vil sikkert kravene øke, og
da på bekostning av spisset
TOPP idrettssatsing. Jeg tror på
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For
første gang i

Forbundets his-
torie er det, så vidt
jeg vet, ansatt en
SPORTSSJEF! Thor
Idar Aune tiltrer
ved årsskiftet.

Presidenten har ordet

forts. side: 6



6 SKYTTERNYTT NR. 6 - 2015

Presidenten har ordet

Campus Sognsvann med
moderne skytebaner for våre
olympiske idretter. Det er det,
mye av vår egen TOPP idretts-
satsing dreier seg om. Fortsatt er
det mest hensiktsmessig å satse
på Landslagene i Oslo-regionen.
På møtet var det alltid aktuelle
tema: Hvorfor faller ungdommen
ut av idretten? Dette gjelder jo
også i stor grad vår egen avskal-

ling av ungdom. Gode motiverte
trenere, gode kameratslige
miljøer, gjensidig støtte med ros
og veiledning er viktig. Men
svært viktig er også FOR-
ELDRENES oppslutning og
støtte og en del av oss vet jo det
meget godt.
Så ønsker jeg alle en aktiv og
trivelig skytterhøst. Igjen husk: Vi

er alle skyttere enten vi har korte
eller lange løp og vi skal stå i
sammen uansett hvilken gren vi
anser oss å høre hjemme i.
JEG ER MED I ALLE GRENER
MED SAMME ENTUSIASME,
FOR SKYTING ER GØY!
Jan Tore Berg-Knutsen 
President

”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 siste skriver av "Send stafettpinnen videre"
og spurt om han/hun vil ta i mot stafettpinnen, før navnet hans/hennes kommer på trykk i
bladet.
Den som blit utfordret, får info fra utfordreren med forklaring om prosedyren i denne serien.

Klubben eller laget som lager innlegget gjør dette:

1.Artikkelen sendes til redaktøren: greten2@online.no  -Husk å legge ved (som egne

vedlegg) høyoppløselig(e) bilde(r).

2.Legg og ved info om hvor neste utfordrer er å treffe (e-brev, tlf. eller adresse.)

PS: I dette nummer av Skytternytt er det Arendal pistolklubb som er utfordrer og de har sendt
stafettpinnen videre til Vestre Bærum Salongskytterlag. Laget kommer med en reportasje i
Skytternytt nr. 1-2016, men les hva Martin fra Arendal pk skriver inne i dette bladet.

INFO OM:

Presidenten har ordet forts. fra side: 5



Pistol
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FKP vil ønske vår nye sportssjef
Tor Idar Aune velkommen til
NSF. Nå er ikke han helt ukjent
med vår organisasjon, men med
en nyopprettet stilling er det nok
av utfordringer å ta tak i. Vi vil
ønske deg lykke til i den nye
jobben med ønske om et godt
samarbeid fremover. Gratulerer!
Nå er den 22. fagkomité pistol
konferansen over, mye flotte
innslag og ikke minst mange
gode debatter. Vi får mange
gode tilbakemeldinger på
lokaliteter, så Olavsgaard er et
sted vi nok kommer til å sees
igjen på. 
Morgan Bunes som er lands-
lagsutøver, kom og fortalte om
sin satsing mot OL, hans tren-
ingsmengde og utfordringer og
hvordan han har valgt å løse
dette. Imponerende. Og mens vi
var der, ble vi løpende oppdatert
om Anne-Cathrine Krüger sin
flotte innsats under IPC – WC i
Fort Benning. 4. plass inn-
ledende med 371p og denne
beholdt hun ut av finalen. Det
varmer et pistolhjerte. Gratulerer
så mye, Anne-Cathrine.
Vi kan nå komme med en
gladmelding om at alle NM-ene
er på plass for 2016. Mysen pl
tar på seg NM 10m luft. Dato er

ikke fastsatt, da dette vil være et
samarbeid med Megalink, men
vi håper at vi vil få alle NM 2017
på plass også. NM felt vil gå på
Oppdal, og NM spesialfelt vil gå
på Mysen og så må vi strebe for
å få de andre på plass så raskt
som mulig. Vi håper at vi skal
slippe å se at noen av NM-ene
blir avlyst pga manglende
arrangører. Har dere lyst å
arrangere eller har spørsmål
rundt det å arrangere, er det
bare å ta kontakt med oss. 
Rekruttering er igjen et viktig
tema, Vi har lite rekruttering av
unge med fokus på de interna-
sjonale øvelsene. Her håper vi
flere klubber tar tak og starter
opp med ungdomsarbeid. Vi har
noen klubber som i dag er flinke,
men vi trenger flere! Så stå på
alle sammen! Er det noe dere
lurer på, kan dere ta kontakt
med FKP, eller en av de andre
klubbene som utmerker seg på
rekrutteringssiden. 
Vi vil informere at vi ikke kommer
til å fortsette NorgesCup i de
internasjonale øvelsene for
senior. Isteden vil vi ha direkte
uttak under NM 10, 25 og 50m
der de 3 beste i OL øvelsene blir
tatt ut til landskamp mellom
Norge og Sverige. Lands-

kampen vil i 2016 gå i Karlstad i
midten av august, kort tid etter
NM på Ørlandet.
Nordisk felt vil i år bli avholdt i
Haugesund, med Haugesund pk
som teknisk arrangør. Dato er i
skrivende stund ikke satt, men
det vil gå ca. medio september.
Nå går vi inn mot slutten av året
og det nye skal planlegges og
tilrettelegges. Budsjetter og års-
rapporter skal ferdigstilles. Jeg
vil takke for et flott år med
mange utfordringer og mulig-
heter. Gode plasseringer og
kvoteplasser. 

Ønsker dere alle en riktig God
Jul og et Godt Nytt Skytter år!

Anne Grethe Rendalsvik
Leder fagkomité pistol

Fagkomité pistol informerer





SKYTTERNYTT NR. 6- 2015 9

Rifle

Sesongen er nå definitivt slutt
og vi kan se tilbake på en
sesong med mange gode pres-
tasjoner, om enn ikke med like
mange medaljer som i
foregående sesong. Landslags-
utøverne har nå startet opp-
kjøringen til OL-sesongen, og vi
jobber for å legge forholdene
best mulig til rette for våre beste
og nest beste utøvere. Jeg har
tro på at det vil bli en like bra,
eller litt bedre, økonomisk
situasjon i 2016, sammenlignet
med inneværende år. Det som
følge av at vi går inn i en OL-
sesong der sommeridrettene vil
stå i fokus, samt at våre utøvere
og trenere presterer godt og gjør
en god jobb. 
Jeg er svært glad for at vi får inn
Tor Idar Aune som sportssjef fra
nyttår. Dette er med på å styrke
toppidrettssatsningen i skytter-
forbundet og vil gi mer for-
utsigbare forhold for utøvere og
trenere på landslagsnivå. Jeg
har også forventninger om at
sportssjefen vil bidra til en felles
toppidrettssatsning på tvers av
de ulike grenene, slik at man kan
lære av hverandres suksess og
fremstå som en samlet
skytternasjon.

Seniorlandslaget
Seniorene har hatt en periode
uten store konkurranser og har
brukt tiden til basistrening og
forberedelser til neste år. Noen
av utøverne har vært i Israel på

treningssamling, der både lys-
og temperaturforholdene er litt
mer skyttervennlige enn i Norge
på denne tiden av året. 
Utøverne går nå inn i en svært
spennende sesong, med OL
som den absolutte største kon-
kurransen. Det nærmer seg
uttak til EM 10m, som
arrangeres i Ungarn i februar.
Dette er den siste muligheten til
å skaffe kvoteplasser til OL og
det er liten tvil om at det er flere
av våre utøvere som vil kjempe
med nebb og klør for å kapre en
av disse. 

Landslaget for
funksjonshemmede 
Landslaget for funksjons-
hemmede har hatt en lang
sesong, og skjøt årets siste
World Cup i Fort Benning (USA) i
november. Det norske laget
presterte jevnt over svært godt.
Monica Lillehagen innledet
stevnet med sølvmedalje og
kvoteplass til Paralympics i R2
(40 skudd stående luftrifle).
Landslaget kan nå skilte med
hele fem kvoteplasser på rifle! I
tillegg har pistolskytter Anne-
Cathrine Krüger også en kvote-
plass til Rio, så det blir en stor
norsk skyttertropp til Paralym-
pisk i Rio.
Sonja Tobiassen imponerte med
en sterk femteplass i øvelsen R4
(60 skudd stående luftrifle), etter
å ha vært med og kjempet i
teten i finaleheatet, men hun ble

dessverre slått ut etter
omskyting. For øvrig er det verdt
å nevne at Heidi Sørlie-Rogne
med ble nummer fire i R9 (60
skudd liggende 50m), tett fulgt
av lagvenninnene Sonja
Tobiassen og Kristbjørg Bolstad
på, henholdsvis 5. og 6. plass.
En plass på pallen var absolutt
innen rekkevidde, men det glapp
dessverre denne gangen. 

Juniorlandslaget
Norge kvalifiserte seg til
riflefinalen i årets European
Youth League, en konkurranse
for skyttere i alderen 14-18 år.
Finalen ble arrangert i Sverige
2.-4. oktober og det norske
laget bestod av Henrik Larsen,
Regine Nesheim og Jenny
Tovseth Vatne. De ble nummer
fire etter at det ble tap mot
hjemme nasjonen Sverige i
bronsefinalen. 

Fagkomité rifle informerer

forts. side 11
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NSF SØKER
ARRANGØR FOR
LANDSSTEVNET
FOR REKRUTTER
2016 – 10m

Fagkomité Pistol og Rifle søker etter arranger for 
Landsstevnet for Rekrutter 2016 – 10m.
Landsstevnet for Rekrutter er et landsomfattende arrangement for rekrutter i alders-
bestemte klasser (Åpen rekrutt (under 11 år), R12, R13, R14, R15/16). 
Stevnet arrangeres hvert år (i løpet av mars – april), og arrangeres i løpet av en helg (over
1 eller 2 dager, avhengig av banekapasitet og reiseavstand). Konkurransen og premie-
utdelingen skal som hovedregel foregå på lørdag, og evt. kan ”lokale” skyttere skyte på
fredag ettermiddag ved behov pga banekapasitet. 

Under Landsstevnet for Rekrutter skytes det rekruttøvelsene luftrifle og luftpistol: 
Antall skudd: 30
Skytetid: 40 min (+15 min forberedelsestid). 
Arrangør må stille med minimum 30 luftskiver. 

De siste årene har det vært mellom 120 og 160 deltakere på Lands-
stevnet. 

Frist for å søke som arrangør for Landsstevnet for Rekrutter 2016:

31. desember 2015.

Søknaden sendes til Norges Skytterforbund:
nsf@skyting.no.
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Evalueringstid!
Året sett under ett har ikke gitt
oss det vi hadde håpet på, nem-
lig å klare en kvoteplass til neste
års OL i Rio.
Utøverne har vært nære på i alle
stevnene de har deltatt, men i de
siste rundene har det kommet
en og annen bom og dermed har
finaleplasser røket. Vi har satset
mye dette året, mye midler på
trenere og godt samarbeid med
Olympiatoppen v/ Coach Dag
Kaas, men likevel klarte vi ikke
vårt mål.
I skrivende stund har vi
evalueringsmøter med Olympia-
toppen, trenere og etter hvert
utøvere. Håper vi får en kon-
struktiv tilbakemelding fra disse
møtene, slik at vi kan legge en
god plan for satsingen til neste
år.
Det vi vet nå, er at det vil bli
vesentlig reduksjon i midler,
både fra forbundet og Olympia-

toppen neste år pga at de satser
på dem som har fått kvoteplass.
Vi må dermed komme ned på
kun en landslagstrener og med
noe hjelp fra andre trenere
regionalt. Dette skal vi ha møte
om denne uka, så det er klart når
dette leses.
På vårt forrige møte i fag-
komiteen ble det bestemt at vi
sender inn tre forslag til end-
ringer av reglene og disse end-
ringene skal vedtas på for-
bundets styremøte i slutten av
november. Jeg kommer tilbake
til dette i neste nr. av Skytternytt,
da jeg vet om de har blitt
vedtatt.
Vi bestemte også klasseførings-
kravet for 2016 i Nordisk Trap;
det ble 95 til kl. A og 88 til kl. B
og K1, dvs samme som dette
året.  
Når det gjelder terminliste for
2016, er den klar og lagt ut på
vår hjemmeside. (skyting.no)

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 og om det er riktig
kontaktperson. Meld fra til meg
om det skulle være noen feil

GOD JUL OG GODT NYTT
SKYTTERÅR TIL ALLE!

Knut Leer 
Leder fagkomité lerdue

Fagkomité lerdue informerer

European Youth League (EYL) er
en luftpistol- og luftriflekon-
kurranse for skyttere i alderen
14-18 år, som avholdes etter et
spesielt duellsystem.
Avslutningsvis oppfordrer jeg
(igjen!) klubber til å søke om NM-

arrangement i 2016 og 2017. Per
nå har vi ingen klubber på
søkerlista. Potensielle NM-
arrangører bes å ta kontakt med
Kristina Vestveit Nervold, som er
FKs kontaktperson for NM.

Med dette ønsker jeg alle
skyttervenner en riktig god jul og
et godt nyttår!
Med skytterhilsen
Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer forts.
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Malin Westerheim (22) fra Krapfoss Sportsskytterlag vant sin aller
første kongepokal under årets rifle NM som ble arrangert på Ter-
ningmoen i september. 
585 poeng i øvelsen 3x20, såkalt halvmatch, på 50m, ga henne den
gjeve pokalen. Malin fikk pokalen overrakt i forbindelse med premie-
utdelingen av president Jan Tore Berg-Knutsen og fagkomité leder
Gyda Ellefsplass Olssen. 
Malin selv var strålende fornøyd med egen innsats og veldig glad
for å ha fått en kongepokal i så ung alder.
- Jeg er ydmyk og ganske beveget, sa Malin, som tydelig viste
hvor høyt denne pokalen står i kurs. Vi har på følelsen at det ikke
kommer til å bli hennes siste. Gratulerer!

Den aller første kongepokal
v/Bjørn Myrset. Foto: Moss Avis
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Lørdag 15. og søndag 16. august arrangerte Mo
pistolklubb NNM (Nord Norsk Mesterskap) og KM
(Kretsmesterskap) felt på sitt baneanlegg i Åenget,
noen km nord for Mo sentrum.
Totalt deltok 52 skyttere fra hele Nord-Norge.
Med god hjelp av flott vær ble dette en fantastisk
helg i god skytterånd. Det var mange meget
dyktige skyttere som deltok og det var en håndfull
som klarte å få fullt hus, 106 poeng. - noe som er
en prestasjon i 25 varmegrader. 
NNM Feltskyting er delt i 4 øvelser; fin og grov som
ble arrangert på lørdagen, og militær og revolver
som ble avholdt søndag. Disse forskjellige
øvelsene angir type våpen som brukes.
Finfelten på lørdag ble kapret av tromsøværingene
Bjørn Iversen og Odd-Erik Lauritzen, som begge
fikk 105 poeng, kun ett enkelt poeng unna fullt hus.
Bronsen gikk til Bernt Johansen fra Rana, med 104

poeng. Bjørn Iversen hadde helt glemt bort
kunsten med å telle, så istedenfor å sette det siste
skuddet i den ferske, ubrukte skiven, ble det satt i
en av hans andre skiver. Dermed var håpet om full
pott borte, selv om at alle skuddene traff. Uansett
var det fantastisk bra skyting fra Iversens side.
Grovfelten ble vunnet av den habile
mosjøværingen Roger Solvang, med 103 poeng.
Sølvet gikk til Bernt Johansen fra Rana, mens
bronsen gikk til Ole Morten Ringmo fra Tromsø.
Begge hadde 100 poeng.
Også søndagens militærfelt gikk til Tromsø og
Bjørn Iversen med 103 poeng. Jostein Solheim fra
Meløy fikk med sine 102 poeng sølv, mens
Torbjørn Johnsen fra Brønnøysund var kjempefor-
nøyd med sine 102 poeng som ga ham bronse. 
Bjørn Iversen var ikke ferdig med å vise muskler og
klarte å fylle hele potten med sin revolver, 106 poeng

NNM og KM feltskyting i Mo i Rana
v/ Erlend Vidar Larsos Kristiansen

Medaljer finfelt NNM f.v.: Odd-Erik Lauritzen (s), Bjørn
Iversen (g) og Bernt Johansen (b)

Medaljevinnerne i grovfelt NNM, f.v: Bernt Johansen
(s), Roger Solvang (g) og Ole Morten Ringmo (b).
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til den verdige vinneren. Kampen om sølv måtte
avgjøres med omskyting mellom Roy Blokhus fra
Rana og Torbjørn Johnsen fra Brønnøysund. Blok-
hus vant denne omskytingen og kunne dra hjem
med en flott sølvmedalje i kofferten. Johnsen var
ikke noen dårlig taper og var snar til å gratulere
Blokhus.

Det ble samtidig arrangert KM, som ble skutt
sammen med NNM og skytterne valgte selv hvilke
konkurranser de ønsket å delta i. Her stakk Roger
Solvang av med gullmedaljen, både på fin- og
grovfelt, mens Torbjørn Johnsen vant militærfelten
og Roy Blokhus stakk av med gullmedaljen i
revolverfelt.

NNM og KM feltskyting i Mo i Rana forts.

Torbjørn Johnsen vinner av KM mil.
Roger Solvang mottar en gravert kniv av leder i Mo
pistolklubb, Ronny Pedersen.

Publikum
Etter omskyting. i revolver NNM mellom Torbjørn
Johnsen og Roy Blokhus
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Flere kvelder i uken er skytterhallen i flittig bruk av
ungdom som ønsker å drive med skyting som
idrett. Sportsskytterlaget har fått god omtale i
lokalavisen og på hjemmesiden til Fjell kommune.
For ca. 3 år siden fikk skytterlaget en henvendelse
fra konfirmantledere i Fjell, om vi kunne tenke oss
å åpne hallen for at konfirmantene fikk bruke
skyting som en av sine aktiviteter.
Medlemmer fra styret var og snakket med ansvar-
lige for konfirmantene. Sikkerheten på banen ble
presisert og at klubben måtte stille med minst 2
skyteledere samtidig som
konfirmantene måtte ha
med seg et visst antall
voksne.
Vi ble enige om å forsøke
skyting som aktivitet for et
konfirmantkull. Dette var så
populært at dette nå er et
fast aktivitetstilbud for kon-
firmantene om høsten.
Andre menigheter har KRIK
(Kristen Idrettskontakt -
red.anm.) som tilbud mens
Fjell satser på skyting.
Sartor Sportsskytterlag ser
på denne aktiviteten som en
god rekruttering av ung-
dommer til klubben. Vi ser at
vi får 5-6 ungdommer hvert
semester som begynner
med skyting i Sartor SSL,
etter de har deltatt på kon-
firmasjonsskyting.

Selve konfirmasjonsundervisningen foregår et par
torsdager, når de ikke er i hallen og skyter.
Konfirmantene har 2 timer 4 ganger på
skytebanen. De får prøve seg på luftgevær, luft
pistol og 50 m miniatyr. Konfirmantlederne forteller
at det er stor pågang for å få være med på skyting
som aktivitet og at det ryktes fort. Listene av ung-
dommer som ønsker å velge skyting, er ofte full før
konfirmasjonsforberedelsene er i gang.

Ungdommene i aktivitet med luftgevær.

SKYTING FOR KONFIRMANTER I
SARTOR SPORTSSKYTTERLAG
v/Anne Cecilie Falsen Brække

Sartor Sportsskytterlag ligger i Fjell kommune på Sotra utenfor Bergen.
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SKYTING FOR KONFIRMANTER I SARTOR SPORTSSKYTTERLAG forts.

Det å være tilstede på disse skytingene, er en fryd.
Konfirmantene er lydhøre og følger spent med, når
sikkerheten på banen blir gjennomgått (blir gjort
hver gang). Ungdommene snakker med hverandre
om å forbedre resultatene fra siste konfirmasjons-
skyting, Noen har laget en statistikk over resultatene
sine og vi kan tydelig se kurven gå oppover.
Kvelden begynner med noen visdomsord fra kon-
firmantlederen, før sikkerheten blir gjennomgått.
I luftgevær skyter alle sittende, selv om de egentlig
skal skyte stående, siden de fleste er i klasse
U15/16, men siden dette er første møte med
skyting, har vi valgt å la dem få sitte de 4 gangene
de har konfirmasjonsskyting. Noen av ungdom-
mene har virkelig fått teken på riktig avtrekk, pust
og teknikk og skyter 293 poeng allerede 2.
gangen, mens andre igjen ikke tar det så høytidelig
og skyter fordi det er gøy og en «enkel» konfirma-
sjonsforberedelse.

Etter at alle har fått skyte enten luftgevær eller luft-
pistol, samles de i kafeen i hallen for det sosiale.
Her får de gjerne pølser og saft og flere visdoms-
ord.
Noen av foreldrene har reagert litt på skyting som
aktivitet, når det er i kristen sammenheng, men når
de kommer til hallen med ungdommen sin, ser de
at skytingen her er en idrett, og flere av foreldrene
har blitt igjen og sett på skytingen og iveren hos
ungdommene. Skytingen blir ufarliggjort gjennom
foreldremøte, sikkerhet på banen og mange
voksne bak skytterne, når de skyter.
Så vidt vi i Sartor SSL vet, er vi det eneste laget i
Norge som har inngått en avtale med kirken og
konfirmantledere om skyting som aktivitet.
Vi anbefaler flere klubber om å gjøre det samme.
Det er flotte ungdommer og god mulighet til å
rekruttere nye medlemmer til klubben/laget.

Fra den sosiale delen etter skyting
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Vestre Bærum Salongskytterlag (VBS) ble stiftet
9.mai 1925 av noen menn som ønsket å ha
skytingen som hobby.
Klubben har et eget skytterhus hvor det nå skytes
med luftgevær og luftpistol på elektroniske skiver.
Klubben har også en flott 50 meters bane på Jord-
bru, som er i flittig bruk sommeren gjennom.
Vestre Bærum Salongskytterlag er en klubb med
ca. 50 medlemmer hvor om lag 20 deltar aktivt på
stevner i inn og utland.
I jubileumsåret har klubben valgt å markere at de
er 90 år.
På Jordbru i sommer arrangerte VBS første lands-
stevne for rekrutter på 50 meter. Deltagelsen her
var over all forventning og resultatene av skytterne
var på et høyt nivå. Laget er meget fornøyd med
dette landsstevne og håper LS for rekrutter
kommer på terminlisten for å bli. De håper at
klubber og lag rundt i landet melder sin interesse
for å arrangere.
Dagen etter landsstevnet hadde VBS utvidet til et
jubileumsstevne i alle 50 m øvelser. Dessverre var

ikke deltagelsen her så stor som man på forhånd
håpet på, men det ble skutt flere gode resultater.
Ole-Kristian Bryhn er siste storskytter i klubben og
under en tilstelning på skytterhuset ble han
utnevnt til æresmedlem i VBS. Han ble samtidig
hedret for sine medaljer under VM.
Klubben ønsket også å sette pris på sine
medlemmer med en jubileumsmiddag. 

Denne kvelden var satt til lørdag 24. oktober 2015
og jeg var så heldig at å få være med. På denne
feiringen på Rykkinn Grendehus møttes 30 gjester
i alle aldre.
Det var en koselig markering med gjester fra de
aller yngste medlemmene i klubben til veteran-
skyttere. Vi fikk servert en herlig viltgryte og et
fantastisk kakebord. Det var kjekt å snakke med
gamle skyttervenner og mimre litt. Bilder fra ulike
situasjoner i VBS rullet og gikk og det ble mye
latter, da «gamle» skyttere så seg selv for 30 år
siden.
Jan Enevold Brække holdt en fin tale og tok oss
gjennom klubbens 90 årlige historie. Her ble nevnt
at opp gjennom årene har VBS fostret flere av

Fra årets landsstevne for rekrutter på Jordbru.

Vestre Bærum
Salongskytterlag 90 år

Ungdomsbordet under jubileumsmiddagen.
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landets beste skyttere, både på junior og senior
nivå. Klubben har faktisk hatt deltagere på samt-
lige OL siden OL i Los Angeles. På det meste
bestod den norske troppen av 3 utøvere fra Vestre
Bærum Salongskytterlag. (Er dette norgesrekord?)
John Duus og Harald Stenvaag ble i sin tid kalt
skytternes Knoll og Tott. John var til stede på
kveldens markering. Vi fikk også vite at VBS har
hatt medlem som har deltatt i 2 OL i vintersport
samtidig som han var et aktivt medlem i VBS. Arne
Røgden var norsk deltager i OL bob både i Oslo
1952 og i Cortina d ‘Ampezzo i 1956.
Videre i talene ble tidligere formann gjennom 9 år,
Bjørn Stensrud, tildelt medaljen som bevis på hans
æresmedlemskap i klubben og Berit Brække holdt
en fin tale om tiden som kone og ikkeskytter i et
skytterlag, hvor mannen var opptatt hver helg med
skyting. Hun fortalte hvordan hun og 6 andre koner
startet damegruppen i klubben og var til stede på
stevner og stekte vafler. 
CVBS sine vafler er etter hvert blitt meget berømte.
Godt å kjøpe en vaffel etter å ha skutt stevne.
Damegruppen møttes ukentlig og lagde hånd-

arbeider som ble til en julemesse i laget. En kjær-
kommen inntekt. I forbindelse med Berits tale ble
det lagt vekt på at det er så fint at laget nå er på vei
opp igjen i medlemstall og at rekrutter strømmer til
VBS. Hun ga en vandrepokal som skal «vandre»
blant rekruttene.
Kvelden ble avsluttet med en quiz om klubben og
klubbens historie. Her gjaldt det å ha fulgt godt
med under talene, for på mange av spørsmålene
kom svarene herfra. 
Det var gledelig at det var det laget med den
yngste og den eldste deltageren, som vant quizen.
Må nevnes at skytterne fortrenger spesielle epi-
soder fort, for John Duus kunne ikke huske at det
var jordskjelv under et mesterskap i Athen; heller
ikke hvor mange OL, VM og EM han har deltatt i
(dette sier noe om at han har vært med på mange).
I sin glansperiode skjøt han og konkurrerte med
Harald Stenvaag og disse fikk kjapt tilnavnet
«skyttersportens Knoll og Tott».
Jeg takker VBS for en flott jubileumskveld og
ønsker dem lykke til videre i de neste 90 år.
Anne Cecilie
VBS

Reportasje

Vestre Bærum Salongskytterlag 90 år forts.

Jan E Brække forteller resultater fra quiz. De yngste
følger spendt med

2 av klubbens æresmedlemmer i ivrig samtale. Bjørn
Stensrud (t.v.) og John Duus.



«Veien blir til mens man går», er vel et relativt
anerkjent ordtak! I del 4 i føljetongen mot nye
lokaler er det for vår del blitt det å skrive mer e-
poster, gjøre hjemmearbeid og gå i møter som
skaper veien. Mindre trim, men likevel mye beveg-
else.
Siden sist har vi fått første utkast av tegninger på
flott ytre fasade, plassert i terrenget og samtidig
jobbet på indre plantegning med vekt på detaljer
for gulv, tak, vegger, isolasjon/lyd, lys, ventilasjon,
elektronikk, tilretteleggelse for fleksibel bruk med
mer. 
Hvilken type gulv ivaretar behovet best, betong,
belegg, epoxy; kombinasjoner har vært noen av
drøfting og utsjekk. 
Hvilken lysstyrke på standplass, på skiver, i lokalet
ellers, temperatur hvor, tilretteleggelser av dette i
lag med ventilasjon og på hvilket sett videre til
utsjekk. 
Vi har hatt interne møter, møter med prosjektleder
og arkitekter, rådgivere på de ulike områdene,
idrettsenhet i kommunen, bygg og planavdeling,
politiet, samarbeid og rådgivning med forbund,
kontakt med media og informert interesserte
medlemmer. 
For dem som var sammen med oss på fagkon-
feransen pistol i begynnelsen av november, fikk vi
vist litt av både tegninger og arbeidet vårt, samt
utvekslet informasjon fra andre på sine prosjekter.
Spennende og flott hva vi alle får til med god inn-
sats. Samordning av dette ble nevnt og er kanskje
noe vi på sikt kan bidra med i fellesskap og nye? 
På fagkonferansen fikk vi også kort nevnt vårt
Mestermerke som vi forsøker å bruke aktivt i
klubben og som vi også tilbyr andre å ta i bruk.

Kjekke samtaler om det, bygg og annet, hadde vi.
Ta gjerne kontakt med oss, hvis noen ønsker å få
vite mer om det, eller besøk vår hjemmeside. Vi
traff i alle fall nye venner på konferansen og dem vi
også har stiftet vennskap med før - alltid kjekt! 
Arbeidet har vært kjekt, givende, interessant og
spennende etter hvert som det har gått fremover.
Underveis har vi hatt utveksling og besøk av Helge
Olden som har vært meget sentral ressurs for oss
hittil og håper også videre. Hans kompetanse er
meget sentral for oss i arbeidet! Videre har vi gjen-
nom forbundet og regnskapsbyrå mottatt innspill
på valg av type driftsselskap som vi skal jobbe
videre med i lag med det andre. 
I første rekke jobber vi for at vi innen kort tid/noen
uker nå har ferdigstilt mye, slik at vi kan få sendt
avgårde de ulike tegninger, søknad om dispensa-
sjon på omregulering og bruk av tomt, levere ut
nabovarsler, avholde informasjonsmøte, få ferdigs-
tilt søknad om tilskudd med mer. Arbeidet pågår
for fullt og har stor energi. Samarbeidet med
Haugesund curlingklubb er utmerket og meget
godt. Sammen får vi til mye i lag med øvrige. 
Intern plan er byggestart sommer 2016 og vi
jobber for det. Rekker vi det, bør ferdigstillelse bli i
løpet av utløp neste år eller i nærheten. Vi ønsker
det og oppfatter øvrige med oss og ønske det
samme. Vi ønsker også andre klubber sine pro-
sjekt lykke til og med de beste vilkår for felles idrett
og resultat. Spennende! 

Haugesund Pistolklubb
Kjell Olav Nuntun
Leder

Fortsettelse følger…..
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Haugesund Pistolklubb 
og prosjektering av nye lokaler.

Del 4: Veien mot nye lokaler
v/Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund pistolklubb
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Leder av fagkomité pistol, Anne Grethe
Rendalsvik ønsket representanter fra
19 kretser, 16 klubber, NSFs styre,
Skytternytt og gjester, totalt 72
personer, velkommen. Etter en
presentasjonsrunde av alle ble dags-
orden og diverse praktiske opplys-
ninger gjennomgått, før Presidenten tok
ordet.
Jan Tore Berg-Knutsen spurte om
hvilke saker som var mest interessante å ta opp og
første spørsmål gjaldt Løvenskioldbanen. Det
jobbes med å få på plass avtaler osv. for å komme i
gang med opprustningen. Det er mange møter med
de forskjellige involverte parter og diverse
befaringer for å få dette på plass. «Dette tar tid, men
vi gir ikke opp». På spørsmål om våpenloven
hadde han ikke så mye nytt å komme med akkurat
nå. Åsland skytterbane i Oslo var neste tema og
den er under planlegging, men det jobbes iherdig
med å få på plass alle avtaler osv. Kommunen har
forpurret fremdriften med saksbehandlingsgangen,
som medfører noen skjær i sjøen.
Videre orienterte presidenten om status kvote-
plasser til OL; hvor færre plasser er sikret nå, enn til
forrige OL, men noe bedre for Paralympics. Det har
også vært møte hos NIF med bl.a.
idrettspolitisk innspill. Håvard Larsen
er invitert til å jobbe med vår
organisasjon. Er vi gode nok? Innspill
fra medlemmene er ønskelig. Noen
kretser drives godt, mens andre går dår-
lig. Økonomien vår er bra. Langtids-
plan er under utvikling med Tom
Lauritzen i spissen. Presidenten

avsluttet med at antidoping arbeidet går
sin gang, men at vi nok er skånet for
problemer med dette.
Fagkomitéleder Anne Grethe Rendalsvik
fortalte så om året som har gått. Fag-
komité pistol har hatt representanter på
alle NM-er i 2015, det har vært Nordisk
Veteranmesterskap på Ørlandet, vi har
deltatt på Nordisk Feltmesterskap i
Danmark, vi har arrangert int. stevne for

EYL og NM luft på Mysen, samt landskamp mot
Sverige på Bærum pk sin bane. NM Luft ble
arrangert på Mysen, NM Bane i Trondheim, NM Felt
på Ringerike, NM Spesialfelt i Oppdal og NM PPC i
Sarpsborg.
EYL regional konkurranse ble et meget vellykket
arrangement på Mysen, men dessverre klarte ikke
pistol å kvalifisere seg videre. Våre damer utmerket
seg spesielt i Nordisk Felt hvord et ble gull til Reidun
Ann Støle og lag-gull til jentene - det første i his-
torien. Gratulerer! Veteran Nordisk ble et flott
arrangement med mange norske medaljer. Lands-
kampen mot Sverige ble og vellykket, hvor vi tok 4
av 5 mulige lagseiere. Individuelt ble det nokså likt
fordelt mellom landene. Neste år går landskampen i
Karlstad.

Fagkomiteen har hatt int. utøvere på
WC, EC, EM luft og VM 25 og 50m og
spesielt må nevnes Anne-Cathrine
Krüger, som klarte å skaffe Norge kvote-
plass til Paralympics. Det står det stor
respekt av.
Til slutt delte leder ut arrangørplaketter
for NM Spesialfelt til Støren SSK og
Sundal pk, da disse ikke fikk disse under

FAGKOMITÉKONFERANSE PISTOL
på Quality Hotel Olavsgaard 6.11 – 8.11 2015
v/Anders Dingstad. Foto Grete Nilsen.

Tåka hang tykk over Østlandet, da det igjen var klart for den årlige fagkomitékonferansen for pistol.
Det var nå 22 år siden første fagkomitekonferanse for pistol ble avholdt.

Anne Grethe Rendalsvik

Jan Tore
Berg-Knutsen

Reportasje



Reportasje

SKYTTERNYTT NR. 6- 2015 21

selve NM. Diplomer for god innsats under bane NM,
ble utdelt av Pål Kristiansen til Grete Nilsen og
Anders Dingstad.
Siste post fredag var premieutdeling for Norges-
felten 2015 (fra 1/10-2014 til 1/10-2015) v/Øyvind
Johansen og Bente Karin Bruaseth fra Mysen
PL. Det har vært 4024 starter med 829 forskjellige

skyttere fra
122 forskjel-
lige klubber,
fordelt på 176
stevner. Det
viser at dette
er blitt en
populær form
for feltskyting.
Det ble delt ut

plaketter til beste enkelt resultat i 6
grener, og gull, sølv og bronse til de 3
beste med de 3 beste resultater
sammenlagt i hver gren. Det arrangeres
Norgesfelt i Fin, Grov, Militær, Revolver,
Spesialpistol og Spesialrevolver.
Dag to startet med en gjennomgang av
termin- og resultatlister generelt med
Pål Kristiansen. Først gjennomgang av
statusen på terminlister for 2015 og det
er fortsatt noen kretser (8 stk.) som ennå ikke har
sendt inn terminlista for 2016. En oppsummering av
årets sesong: 20 distrikter har approbert totalt 1659
stevner, hvorav 304 av disse er etterapprobert - 48
færre stevner enn i fjor. 98 av de approb. stevnene
for 2015 er Norgesfelt. Totalt 102 stevner er blitt
avlyst, og til dels skyldes dette noe ombygging av
baner og problemer med bruk av feltbaner.
Alle søknader om approbering av stevner må gå
gjennom ansvarlig for dette i hver krets. Det er ofte
etterapproberinger og endringer av stevner kort tid
før stevnene skal arrangeres. Disse må altså god-
kjennes av kretsen, før de blir lagt ut på terminlista.
Det må minimum påregnes 1 uke for denne pro-
sessen, slik at alt blir korrekt. Klubber må bli flinkere
til å sende inn resultatlister, for manglende innsend-

ing av disse, er et annet problem. Det er også
viktig at resultatlistene inneholder korrekt
stevnenummer og at dette fremkommer på fil-
navnet og i emnefeltet på eposten som sendes
inn. Maler for resultatlister ligger ute på skyting.no
Christian Hegstad snakket så om PPC og
aktivitetene i år. Det er pr. d.d. 530 norske skyttere
innen grenen, hvorav 260 er klassifisert i WA1500
sitt system. Det har vært 24 stevner i 2015 med
totalt 548 starter. NM PPC ble arrangert i Sarpsborg
med 134 starter på 38 deltagere, med mye gode
resultater. Det arrangeres EM – VM hvert 2. år og
under årets VM i Stockholm var det med hele 15
norske utøvere og Norge tok bronse på lag pistol
(60 skudd). Det er i dag 23 nasjoner med i WA1500
med Friedrich Storrer fra Tyskland som President.

Det er nå dannet et eget PPC-råd under
NSF fagkomite pistol, med Arnth Lien i
spissen, som skal ta seg av inn-
rapportering av resultater, oppfølging av
regler opp mot WA1500 og NSF og
skaffe NM arrangører, samt ordne med
en Norges-cup. Info om hvilke våpen-
klasser det skytes i PPC, ble gitt og om
de forskjellige skytestillingene. Det ble
også vist hvordan skivene ser ut, hvilke
type våpen som brukes, samt hvordan

klasseinndelingen for skytterne ser ut, med High
Master som høyeste klasse.
I 2016 skal det være EM i Tsjekkia, NM i Bergen
(Åsane), og det blir en PPC Norges-cup 2016-2017.

Pål Kristiansen gir skjold til arrangør
NM spes.felt.

Arild Inge Wollan og
Bente Karin Bruaseth.

Petter Bratli og Christian Hegstad.



Oddvar Hansen Bakkejord la fram
sponsorarbeid på en utmerket måte.
Han snakket først litt om egne, gode
erfaringer i sin klubb og krets. NSF har
alle muligheter til å lage et lignende
opplegg for å få inn sponsorer. Vi må
også bli mye bedre på å presentere oss
utad, ikke minst på den nye
hjemmesiden vår. Vi har mange gode
skyttere å presentere og Norge er blant
de 10 beste nasjonene i verden, med over 50 lands-
lagsutøvere og mange gode resultater å vise til i alle
grener. Det er veldig mange muligheter for å
profilere sponsorene, f.eks. draktre-
klame, reklame på baner, Skytternytt,
hjemmesiden, landslagene, forbundet,
og fagkomiteene, for å nevne noe. Kon-
krete, enkle forslag til plan for hoved-
sponsorer, delsponsorer og sam-
arbeidspartnere ble fremlagt. «Hvor mye
er vi verdt»? spurte Bakkejord.  Det vil
selvsagt være avhengig av hvor mye
innsats som legges i denne jobben.
Siri Vaggen Kanedal presenterte
prosjektet «Jenter i sentrum» og
fortalte om hvordan dette var for-
ankret i Tinget i 2011, og i langtids-
plan med et overordnet mål om å
øke andelen kvinner i NSFs klubber
og lag. Det er nedsatt en prosjekt-
gruppe som har som oppgave å
iverksette tiltak i henhold til lang-
tidsplanens mål, finansiert av NIF
gjennom post 2 og 3 midler. I «Jenter i
sentrum»-konkurransen i 2012 vant
Sarpsborg pk, i 2013 Lødingen pk, og i
2014 var det tre vinnere, Støren SSK,
Nedre Eiker pk og Eidskog ss, alle med
gode innspill på hvordan få med flere
kvinner i sporten vår.  På grunnlag av
innkommende forslag i konkurransene,
er det blitt iverksatt jentesamling og

trenerkurs for damer. Se reportasje fra
jentesamlingen i Skytternytt nr. 5-15. Siri
avsluttet med å be om innspill og forslag
hva som skal være aktiviteter for jenter i
sentrum fremover.
Status for NM-er 2016 og 2017 ble vist
av Anne Grethe, og det mangler en del
arrangører fremover. Det var diskusjoner
i salen om hvordan å få flere til å søke

arrangere NM Luft. Etter litt betenkningstid søndag,
påtok Mysen PL seg NM Luft 2016 til stor applaus
fra salen.
Så var det historietimen v/ Generalsekretær Arild

Groven, med skyttersportens utvikling
fra opprinnelse i 1769 og frem til i dag.
Han avsluttet med å vise en videosnutt
fra en nokså kontroversiell skyteform,
med tankekors om hvilken retning
skyttersporten utvikler seg og hvor vi vil.
Etter lunsj ble det et morsomt foredrag
av Freddy Kjensmo om antimotivasjon
som fikk deltagerne til å åpne latter-

døren.
Trenernes time v/Petter Bratli: Han
startet med å oppsummere hvem
som er på landslaget og noen
utenom. Målene for landslagene
ble gjennomgått og hva som er
gjort for å nå disse og hvor det har
vært samlinger og han delte tanker
og ideer om arbeidet med lands-
lagsskytterne og hvordan sam-

arbeidet fungerer. Dette tar tid og skyte-
resultatene har ikke så langt vært de
aller beste, men planen er at de skal
komme etter hvert. En av utøverne som
virkelig har fått til egne resultater, er
Anne-Cathrine Krüger. Kvoteplass til
Paralympics er sikret.
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Oddvar H. Bakkejord

Arild Groven

Freddy Kjensmo

Morgan Bunes



SKYTTERNYTT NR. 6- 2015 23

Utøver på landslaget, Morgan Bunes snakket om
hvordan det er å være på landslaget og han fortalte
litt om seg selv. Morgan bestemte seg tidlig for å bli
blant landes beste skyttere, og er veldig glad for å
ha kommet med på landslaget med de muligheter
dette gir. Året som har gått, har vært lærerikt og
motiverende med samlinger og deltagelse på
stevner rundt om i inn- og utland. Han opp-
summerte egne erfaringer og tips til andre skyttere.
Innsatsfaktorer i 2015 har vært 950 treningstimer,
200 timer på lokale stevner/trening, 45 reisedager,
ca. kr 150.000,-  fra egen lomme, skutt ca. 30.000
skudd, hvorav 22.000 er presisjonsskudd. Morgans
store mål er å komme til OL, enten i 2016 eller i
2020.
Innlegg fra kretser og klubber er tradisjon på kon-
feransene, også i år, og først ut var Støren pk
v/Arild Inge Wollan, og han fortalte om hva Støren
Pk har fått til etter at klubbhuset brant ned. De
satset på ungdom og fikk kjøpt en eiendom med et
hus hvor de har fått laget innendørsbane med 5
plasser på 25 m og egen luft-bane og luft-fallfigurer
på ytterligere en bane. De får inntekter fra
sponsorer, bingo, stevner, dugnader osv. Det er nå
fullt opp med treninger og stevner for store og små.
Sogn og Fjordane skytterkrets v/Kristin Sandal
gikk igjennom hva kretsen har drevet med og
utfordringer siste året. Tiltak har vært å opprette
facebookside med mye god info om trener-,
dommer-, og økonomikurs og treningssamling og
som bare klubbene kommer inn på. Det er opprettet
en stimulansepris til skyttere som satser, og en

hederspris til noen som har gjort en god innsats. Det
arrangeres en helge-cup som skaper interesse for å
delta på stevner. Kretsen deltar også i Forum for
kompetanseutvikling som er et samarbeid med
Idrettskretsen, skolene og Olympiatoppen Vest.
Nordland skytterkrets v/ Oddvar Hansen Bak-
kejord startet med å skryte av gode utøvere i
kretsen. Det jobbes med prosjektet «Jenter i
sentrum» og et par nye klubber er startet opp og
bidrar til god rekrutering. Bodø SS bygger ny bane,
og Svolvær pk må også i gang med dette etter at
stormen «Ole» raserte deler av anlegget deres.
Oppbygging av banen blir startet og en plan er laget
for å skaffe midler osv. Det er positiv utvikling i
kretsen, men nye krefter behøves.
Buskerud skytterkrets v/Tom Cato Karlsen har
ca. 2800 medlemmer og de fleste er godt aktive.
Kretsen har midler som deles ut til klubber med
gode prosjekter. «Jenter i sentrum» har også fått
støtte til samling. En pott til toppsatsning er også
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De fleste fra fagkomité pistol

Anne Grethe gir oppmerksomhetsgave til f.v. Oddvar
H. Bakkejord, Siri Vaggen Kanedal, Petter Bratli, Chris-
tian Hegstad og Tom Cato Karlsen.

Morten Antonsen og Viggo Olden fra Ørlandet pk.
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avsatt. Det er planer om en interkommunal bane
som det jobbes med. Det er en grei utvikling i
kretsen.
Ørlandet pk v/Viggo Olden og Morten Antonsen
presenterte neste års NM arrangement og forklarte
bakgrunnen for arrangementet. Ønske om å samle
flest mulig skyttere er bakgrunn for opplegget, samt
å tilrettelegge for en god gjennomføring av funk-
sjonærskytingen og en variert feltløype fra dag til
dag. Overnattingsmuligheter: Austrått camping,
NM-campen, leiligheter, rom, hytter og camping-
plasser i nærheten av banen, med mulighet for
busstransport. Det er også mange muligheter for
andre aktiviteter i området. Alle skyttere ønskes
hjertelig velkommen til stor-NM på Ørlandet i 2016.

Tradisjonen tro var det tid for å gå løs på gruppe-
oppgavene, og gruppene fordelte seg og startet
arbeidet frem til felles middag.
Siste dag ble gruppeoppgavene diskutert med
følgende konklusjoner:
Oppgave 1. Hvor og hvordan NM-ene burde
arrangeres. Det var stor enighet om at det først
måtte en evaluering til, etter at NM på Ørlandet var
avviklet i 2016.
Oppgave 2 og 3: Endring av det nasjonale felt-
reglementet. Det var stor enighet om at man måtte
pålegge skytterne å pakke ned våpenet forsvarlig
ved forflytting mellom standplassene, slik at man

ikke lenger kan bære dette åpent i hånden, selv om
det er plugget, men pakke det ned i bag, koffert,
futteral, hylster e.l. Flertallet hadde ikke annet i reg-
lementet de ønsket å endre på, men det var også
stor enighet om å skjerpe inn bruken av dagens reg-
lement, spesielt med hensyn på sikkerheten. 
I den siste oppgaven om approbering av stevner
og KM og DM, kom det fram at de fleste syns det
er nok stevner, men at utfordringen ligger i å få med
flere på de stevnene som er. Mulige tiltak er obli-
gatorisk deltagelse for nye skyttere for å bli
medlemmer, belønning fra kretsene til de klubbene
som får med flest deltagere, midtuke stevner, sam-
kjøring av klubbenes terminlister for å unngå
stevner på samme helg og vurdere hvilke øvelser
som approberes. De fleste kretsene har et
velfungerende system for avvikling og
fordeling/rullering av KM og DM, og det anbefales
de kretsene, hvor dette er et problem, å innføre lig-
nende systemer. Kommunikasjon er viktig.
Siste punkt på
agendaen var
Rekrutering i
klubbene, hva
gjøres? Petter
Bratli fortalte litt
om dette og fikk
flere klubber til å
komme med inn-
legg om hva som
ble gjort rundt om
kring. Innlegg kom fra Mysen pl, Støren SSK, og
Haugesund pk. Pål Kristiansen oppfordret klubbene
til deltagelse på Landsstevnet for rekrutter.
Til slutt var det oppsummering av konferansen ved
fagkomitélederen med gode ord til alle som hadde
bidratt med innlegg og foredrag og de som fikk en
liten oppmerksomhet for dette var: Oddvar Hansen
Bakkejord, Siri Vaggen Kanedal, Petter Bratli,
Christian Hegstad og Tom Cato Karlsen. Deltagerne
ble så takket for bidragene og ønsket vel hjem.

FAGKOMITÉKONFERANSE PISTOL forts.
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Fra gruppearbeidet. Foto: Anders Dingstad

Tore M. Davidsen unner seg en
is i en pause.



Arendal pistolklubb ble stiftet
i 1933 og har i dag ca. 250

medlemmer. Vi opplever økt interesse for skytter-
sporten og hadde 22 deltagere på høstens
begynnerkurs. APK er mest aktive innenfor felt-
skyting. Skyttere fra APK er godt representert på
de banestevnene vi selv arrangerer, men i de siste
årene har det vært få som har reist på andres
banestevner. Miljøet i APK er sosialt og det blir
noen ganger brukt mer tid til prating en til skyting!
Vår utendørsbane på Saltrød ble tatt i bruk i 1966.
Etter hvert har bebyggelsen krøpet stadig
nærmere banen. Uten at APK hverken ble infor-
mert om det, eller ble invitert til å delta, utførte
kommunen støymålinger i 2003. Dette resulterte i
at APK ble pålagt sterkt reduserte skytetider. Dette
ble anket til fylkesmannen, men APK fikk dess-
verre ikke medhold. Den vanskeligste begrens-
ingen er at all skyting er forbudt fra 15.6 til 15.8.
Resten av året kan vi skyte på ettermiddagene på
tirsdag og torsdag og 3 timer på lørdag. Banen er
flittig brukt innenfor de skytetidene vi har, og ble i
år oppgradert med nytt tak over skivestativet, og
epoksymaling på standplassen. 
Om vinteren skyter vi i Stueneshallen, som er et
kommunalt idrettsanlegg med skytebane i kjelleren
og en hall for diverse ballsporter over. Vi deler

Stueneshallen med fire andre klubber, og har der-
for bare treninger der på tirsdag og torsdag kveld.
Arendal pistolklubb har undergruppen South
Coast Desperados som driver med Cowboy
Action Shooting. Dette foregår på et område som
blir leid fra Froland JFF. I Cowboy Action Shooting
skytes det med to revolvere, rifle, og hagle. Både
våpen og antrekk skal være tidsriktige for perioden
før 1900. Skytterne skal løse forhåndsbestemte
oppgaver på kortest mulig tid. Det gis tidstillegg
for bom og prosedyrefeil. 
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ARENDAL PISTOLKLUBB
v/ Martin Meltzer

Arendal pistolklubb utfordrer herved
Vestre Bærum Salongskytterlag til å
skrive i Skytternytt nr. 1-2016.

I serien: ”Send stafettpinnen videre”

Cowboy Action Shooting

Vår utendørsbane på Saltrød Fra Stueneshallen
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Haugesund Pistolklubb (HPK) har en aktivitet som
heter Mestermerket. Dette er lagd for å øke inter-
essen i klubben for treningskultur, virke for gode
resultat og presisjonsskyting. 
Mestermerket er på kort tid blitt veldig populært og
merkene går unna som varme vafler, spesielt blant
de yngre, men også blant voksne som skyter både
sportspistol og fripistol. Vi ønsker at bruk av mes-
termerket som sagt skal stimulere til treningskultur,
samle skytterne i klubber rundt felles trening, mer
moro, økt trening i å prestere, kontakt med aktører
ift premiering (små gaver som brukes når skyttere
får notert seg et resultat) og videre sponsorvirk-
somhet på sikt. HPK har også laget pakker (ulike
størrelser) vi kan tilby til andre klubber som ønsker
å ta i bruk denne aktiviteten. Noen klubber har
allerede etterspurt og tatt i bruk mestermerket og
gitt gode tilbakemeldinger. Vi ønsker gjerne at
trening med aktivitet gjennom Mestermerke også
kan bidra positivt for andre klubber og skyttere. 

Regler:
Man kan skyte med luft (4.5mm) fin (22) og grov fra
kaliber 32 og oppover. Man kan også kombinere
disse.
Man skal skyte på 25 meter og bruker ISSF presi-
sjonsskive, unntatt om man skyter med fripistol, da

skal man bruke ISSF presisjonsskive på 50 meter
og coltskive på 25 meter. Med Luftpistol bruker
man ISSF luftpistolskive på 10 meter.
Man må skyte 10 skudd pr. skive.
Man har oppnådd et merkekrav, når man har klart
kravet 8 ganger.
Skyteleder må se resultatet / skiven og signere
hver rute på skjema, sammen med oppnådd sum.
Skytteren kan først begynne å notere poeng ved
minste sum som er 70 poeng.
Merket kan kjøpes av sin klubb.

Mestermerkene:
Ulike merker i flott utførelse til å feste på
vest/klær/annet ut fra oppnådde poeng og krav
oppnådd 8 ganger. Vi har lagd merker ut fra opp-
nådde krav og har satt sammen ulike pakker med
merker som vi bruker og klubber kan bestille hos
oss.  Klubber som ønsker å bestille, eller ønsker
mer informasjon om våre merker, pakker og
skjemaer for notering av resultat, kan gjerne se på
vår hjemmeside eller ta kontakt med Terje Eik-Nes
på telefon 926 88  725 eller gjennom vår
hjemmeside og e-post:
haupk@haugesund-pistolklubb.no

Mestermerket – en aktivitet
for treningskultur, miljø og
resultat!

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 magnum 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
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Mestermerket 
Regler: Man kan skyte med fin eller grov kaliber og 4.5mm luft. Valgfritt våpen. Med fin og 
grovkaliber skyter man på 25 meter og bruker ISSF presisjonsskive, unntatt om man skyter med 
fripistol, da skal man bruke ISSF presisjonsskive på 50 meter, evt. coltskive på 25 meter. Med 
luftpistol bruker man ISSF luftpistolskive på 10 meter. Man må skyte 10 skudd pr. skive. Man har 
oppnådd et merkekrav når man har klart kravet 8 ganger. Skyteleder må se resultatet / skiven og 
signere hver rute med oppnådd sum. 
 
Skytter:  
 

          
Bronse 
merke 
70-79 p 

Sølvmerke 
80-89 p 

Gullmerke 
90-91 p 

Bronse 
m/løv 92-
93 p 

Sølv m/løv 
94-95 p 

Gull m/løv 
96 p 

Bronse/ 
grønn 97 p 

Sølv/blå  
98 p 

Gull/rød  
99 p 

100 p 

          

          

          

          

          

          

          

          

Oppnådd? 
 
Ja  

Oppnådd? 
 
Ja 

Oppnådd? 
 
Ja 

Oppnådd? 
 
Ja 

Oppnådd? 
 
Ja 

Oppnådd? 
 
Ja 

Oppnådd? 
 
Ja 

Oppnådd? 
 
Ja 

Oppnådd? 
 
Ja 

Oppnådd? 
 
Ja 
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Pedersens Vaabenlager har forhandlernett over
hele landet og våpen kan derfor skaffes gjennom
din lokale våpenforretning eller direkte fra
Pedersens Vaabenlager. Eller for å si det litt
spøkefullt. Nå er hele «gotterbutikken» over her,
åpen. Om du ønsker en standard Sig Sauer pistol
eller en mere eksotisk utgave fra Mastershop, som
denne avbildete Xfive Tomahawk, er det bare
pengeboken som stopper deg. 

Hva er det som gjør at Sig Sauer klinger så godt i
skytternes ører? Topp presisjon er en av årsakene,
og da tenker jeg ikke bare på skyteegenskapene,
men også den produksjonsmessige framstillingen
av pistolene. Videre ergonomi, førsteklasses
materialer og framstillingsmetoder, kvalitet og ikke
minst finish og funksjonssikkerhet. Ting som opp-
skattes av skyttere, enten man snakker om
«proffe» utøvere eller seriøse amatører.

Fra midten november 2014 overtok Pedersens Vaabenlager, som I år feirer 120 tradisjonsrike år i
bransjen, importen av Sig Sauer. Dette i samarbeid med Capsicum, hvor Pedersens Vaabenlager
skal ha importen for det sivile markedet i Norge.

NY SIG SAUER IMPORTØR
Av Hans Olav Bjelvin

Pedersens Vaabenlager med, fra
venstre, børsemaker Olav Kjelvei,
daglig leder Tore Birketvedt og
salgssjef Espen Birketvedt
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De aller fleste har nok et forhold til Walther sine
pistoler, enten det er som eiere av tjenestevåpen,
konkurransevåpen eller bare fan av James Bond.
Når det er snakk om konkurransevåpen innenfor
pistolgrenene, er det vanskelig å komme utenom
pistolene fra Carl Walther.
Walther GSP er pistolen som satte en ny standard
i konkurransesegmentet av sportspistoler, da den
kom på markedet i 1968. Det er denne arbeids-
hesten, som bare fungerer omtrent uansett, vi skal
se litt nærmere på, og da i grovpistolkaliberet .32
Smith & Wesson Long Wadcut. Et populært kaliber
for dem som skyter grovfelt og baneprogrammene
hurtiggrov og grov, takket være sine meget gode
presisjonsegenskaper og milde rekyl.
Walther GSP eller Gebrauchs Sportpistole, som
noen har tolket GSP som, er produsert hos Carl
Walther GmbH Sportwaffen i Tyskland. Designet

og konstruksjonen er det imidlertid en svenske ved
navn Thore Eldh som har stått for. Thore Eldh var
opprinnelig sølvsmed av yrke, men lidenskapelig
opptatt av pistolskyting som han var, benyttet han
seg også av sine kreative evner til våpenkonstruk-
sjoner. I denne forbindelsen blir det fra svensk hold
påstått at Walther GSP står for Göteborg Sport
Pistol og jeg er tilbøyelig til å tro at svenskene har
rett i sin sak, men nok om det. Thore Eldh var født
i 1906. Han levde og virket i Frökulla utenfor nett-
opp Gøteborg. 
Under krigen begynte Thore å sysle med en pistol-
konstruksjon, som senere skulle vise seg å lede
hen til GSP-en. Denne konstruksjonen ble tilbudt
Husqvarna, men de var ikke interessert. Derimot
så Walther hvilket potensiale som lå i denne
geniale pistolkonstruksjonen, og Walther GSP var
født. Det er vel lov å tro, at ledelsen hos Husqvarna
gråt seg i søvn i årevis etter dette. 

WALTHER GSP EXPERT
Av Hans Olav Bjelvin

WALTHERS ARBEIDSHEST I KALIBER .32
SMITH & WESSON LONG WADCUT
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Walther presenterte sin GSP på markedet i 1968,
kamret for kaliberet .22 long rifle. Pistolen ble en
umiddelbar suksess og har siden befestet sitt ry
som verdens mest populære konkurransepistol.

Dessverre fikk ikke Thore Eldh oppleve dette, da
han gikk hen og døde i 1967, bare 61 år gammel.
Walther GSP har opp gjennom årene kommet i
flere varianter, men den geniale grunnkonstruk-
sjonen har vært uforandret alle disse årene.
Samtidig med lanseringen av Walther GSP, ble den
mangeårige vinneren av hurtigpistolkonkuransene
bl.a. silhuettpistol, lansert under navnet Walther
OSP (Olympische Sport Pistole) og kamret for .22
short. Walther OSP ble faset ut i 2005, som følge
av at de internasjonale reglene for hurtigpistol-
programmet silhuett ble endret, noe som ikke
lengre tillot bruk av bl.a. kaliberet .22 short.
I 1971 presenterte Walther pistolen i kaliber .32
Smith & Wesson Long Wadcut, heretter bare kalt
for .32, og grovpistolprogrammene lå åpent for
dens føtter. Ikke minst takket være sitt geniale
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WALTHER GSP EXPERT forts.

Her ser vi GSP-en fra motsatt side. Magasinbrønnen er som de fleste vet, plassert foran avtrekkeren. Foran
magasinbrønnen sees utløserhendelen for toppen av pistolen. Den lille fjærleppa trykkes inn og hendelen vippes
rundt 180 grader. .32-toppen med løp og sluttstykke, kan deretter fjernes fra resten av pistolen. Har du så en topp i
kaliber .22 lr, er det bare å montere den på, bytte magasin og du er klar med et nytt kaliber. På det lille bildet ser vi
ladearmen oppspent. Hendelen i underkanten av toppen og foran avtrekkerbøylen er den du låser sluttstykket i
bakre stilling med. I og med at sluttstykket ikke låser i bakre stilling etter siste skudd, må du gjøre dette manuelt.
Denne operasjonen foregår ved at du trekker sluttstykket tilbake og vipper låsehendelen opp med avtrekkerfingeren,
enkelt og greit.

Baksiktet på GSP-en som naturligvis er justerbart i både
side og høyde. For å endre skurbredden må du bytte
mellom de medfølgende siktebladene til du finner et du
er fornøyd med.



Reportasje

SKYTTERNYTT NR. 6- 2015 31

system for bytting mellom kalibrene .22 og .32.
Noe som muliggjør trening med den billige kaliber
.22 ammoen, uten å bytte annet en toppen (løp og
sluttstykke) og magasin.

Det er nettopp denne pistolen, en Walther GSP i
kaliber .32 vi skal se nærmere på, og da i den siste
tapningen som har fått navnet Walther GSP
Expert. Walther GSP Expert, enten den kommer i
kaliber .22 eller .32, skal være
mer presise enn sine for-
gjengere i og med at disse nye
GSP-ene har fått en vib-
rasjonsabsorberende strømpe
av plast rundt løpet. Denne
ligger inne i, hva vi vel må
kunne kalle for rekyldemperen. 
Titter man inn i løpet forfra, vil
man fort oppdage to umbraco-
skruer som sitter på hver side
av løpets underkant. Disse er
ikke så ulike de samme
skruene som sitter på samme
plass på Walther sin SSP, men
til forskjell har GSP-en sine
skruer ingen hull, noe SSP
skruene har. GSP skruene
derimot, er tette, men står i

kontakt med noen små fjærer, som kommer til
syne, når disse fjernes. Hva disse duppedittene,
eller skruer om man vil, har slags misjon, skal være
usagt. Angivelig skal de dempe rekyl også i forhold
til hvor mild eller kraftig ammunisjon det skytes
med, men hvordan de virker er det ingen som vet.
Det får bli et av oppdragene under neste års IWA-
messe i Tyskland. Få en av ekspertene fra Walther
til å forklare hva disse skruene er til og hvordan de
virker, for her på berget er det tydeligvis ingen som
har peiling.
Walther GSP sitt pistolkonsept er, som før sagt,
genialt. En hendel på venstre side av pistolen løser
ut toppen, som etter at magasinet er fjernet,
fjernes med et håndgrep. Den nye toppen med det
nye kaliberet settes på ramma like enkelt og låses
med hendelen, som før omtalt. 
Som før nevnt, er Walter GSP en av de mest
populære, men også den mest pålitelige sports-
pistolen på markedet i dag. Den siste forbed-
ringen, som kom med Expertutgaven, har også
medført forbedringer hva angår rekyl og presisjon.
På den utgaven som jeg har fått i hende, er det ori-
ginale grepet byttet ut med et grep fra Rink Form-

Avtrekkermekanismen fjernet fra avtrekkerhuset i ramma på pistolen. Det er
bare å ta tak i hanen og trekke mekanismen ut. Herfra er det enkelt å justere
avtrekket slik du vil ha det. I tillegg er mekanismen nå meget lett å rengjøre,
hvis du skulle få ånden over deg.

Munningen til GSP-en med de tidligere omtalte
umbrakoskruene, som skal ha en funksjon i forbindelse
med rekyldempingen.
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griffe. Årsaken til dette kan være mange, men når
det er sagt, er min erfaring med Walther sine grep,
den aller beste. Går du derfor svanger med et
ønske om å skaffe deg en GSP, enten det er en ren
.22 eller .32 eller et komplett sett med begge kali-
brene, tror jeg ikke de originale grepene skulle
være det som fikk deg bort fra tanken. De gamle
grepene som best kunne sammenliknes med et
kosteskaft, er en saga blott og de nye står ikke til-
bake for noen. 
Adskillelsen av Walther sin GSP er en lek. Ta ut
magasinet. Låsfjæra trykkes inn og

utløserhendelen på pistolens venstre side,
rett foran magasinbrønnen, vippes 180
grader. Deretter trykker du lett på bakkanten
av toppen, skyver denne en cm forover og
hele toppen kan fjernes. Det som nå kommer
til syne, hvis du konsentrerer deg om ramma,
er avtrekksmekanismen. Ta tak i hanen, trekk
denne rett ut og vips står du med hele
avtrekksmekanismen i handa. Her finner du,
lett tilgjengelig, alle justerskruene for
avtrekket. Føler du behov for å rense dette
og ramma for øvrig, er dette den enkleste
sak av verden.
Hoveddel nummer to, krever litt mer bruk av
verktøy for en grundig demontering og ren-
gjøring. Ofte kan det være nok å løsne bolten
som sitter på undersiden av toppen, rett bak

den blå rekyldemperen. Når dette er gjort, trekker
du ut løpet med kammerstykke, materampe og
hele sulamitten. For rengjøring av slutt-
stykkehodet, kommer du lett til med olje og en liten
børste gjennom utkasteråpningen.
Hvordan er så pistolen å skyte med? Vel,
sammenlikningsgrunnlaget er noe spinkelt, i og
med at jeg ikke har testet andre .32 pistoler fra
f.eks. Pardini eller Benelli. Jeg opplever at rekyl-
opptaket er godt og selve rekylen meget behagelig
med fabrikkladet ammo fra Lapua med 98 grains
kule. Dette faktum kan nok tilskrives GSP-ens
egenvekt som er på 1365 gram. En relativt tung
pistol sammenliknet med Pardini SP 1095 gram og
Morini CM 22M 1210 gram. Jeg opplever også pis-
tolen som litt for framtung etter min smak, men så
er jeg da ikke så sterk i armene som jeg liker å tro
at jeg en gang var.
Etter å ha skutt inn pistolen, skyter jeg noen 5
skudds-serier to-hånds med støtte. Presisjonen er
mildt sagt imponerende og jeg skyter 50 poeng
med bare innertiere på 25 meter mot internasjonal
presisjonsskive. Fire av skuddene synes å sitte i
samme hullet, mens jeg får en ”flue” med verdien

WALTHER GSP EXPERT forts.

Walther GSP Expert i kaliber .32 S&W long WC
demontert for puss. Ønskes en ytterligere demontering
av toppen for å ta ut sluttstykket med rekylfjær, er dette
en relativt enkel affære, som er godt beskrevet i den
medfølgende manualen. Ovenfra og ned ser vi toppen
med sluttstykke. De to klossene ved siden av utkaster-
åpningen er ladehendlene. Pistolen spennes opp ved at
disse trekkes bakover og slippes. Bak på toppen sees
baksiktet. Videre avtrekkermekanismen og løpet. Inne i
den blå rekyldemperen finnes den rekylabsorberende
strømpen som igjen ligger utenpå løpet. Nederst ser vi
ramma med magasinbrønn og avtrekkerhus og det
påmonterte grepet fra Rink Formgriffe. Til sist
magasinet.
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10,8. Av dette tror jeg vi kan utlede at pistolen er
langt bedre enn de som skal skyte med den. 
Mange hevder at Walter GSP nok må se seg for-
bikjørt av de mer ”moderne” sportspistolene nevnt
over. Til denne lista kan vi nok også tilføye både
Benelli, Match Guns, Tesro og naturligvis også
Walther SSP. Vel nok har GSP-en litt høyere
kjernelinje, men har nå dette noen praktisk betyd-
ning? Jeg spør, for når det gjelder å fungere uten
problemer, er det neppe noen som slår denne
gjennomprøvde arbeidshesten. Presisjonsmessig
står den da heller ikke tilbake for noen. Presisjon
og funksjonsdyktighet, er ikke dette egenskaper
alle skyttere etterspør i sitt konkurransevåpen?
Walther får pluss for original hylsefanger som
monteres ved utkasteråpningen, selv om denne
ikke leveres med, men må kjøpes separat. Videre
at de også, etter påtrykk fra Stenvaag
Våpensenter, leverer 6 skudds magasin, som til-
leggsutstyr.
Hvis jeg skulle ønsket meg noe på GSP-en ville
dette vært et baksikte som kan justeres for hånd i
likhet med baksiktene som sitter på Pardini og

Benelli. Egentlig ikke noe stort savn. Bare en liten
finesse som hadde vært kjekt å ha. Avslutningsvis
kan det nevnes at på grunn av bl.a. fallende
kronekurs er nyprisen på konkurransepistoler blitt
svinaktig høy. Brukt derimot, kan du gjøre gode
kjøp, av for eksempel Walther GSP.

Faktarute
Nasjonalitet: Tyskland.
Produsent: Carl Walther GmbH.
Modell: Walther GSP.
Kaliber .32 S&W long WC.
Magasinkapasitet: 5 skudd. 6 skuddsmagasin.
Kan leveres på bestilling fra Stenvaag
Våpensenter.
Løpslengde: 107 mm.
Visirlengde: 220 med mer.
Vekt: Fabrikken oppgir 1280 gram. mens
fruens
elektroniske kjøkkenvekt viser 1365 gram.
Pris veil. kr 20390,-

Man tager: To stykk store bananer og legger dem i frysen. ”Går ikke an”,
tenker du, ”de blir svarte”. Sett på ei eggekokerklokke. Bananene greier
seg i to timer før de blir sorte. Etter en time og femtifem minutter tar du dem
opp. 
Så finner du en hurtigmikser. Opp i den har du ca. en halv kilo bringebær og de fryste bananene. De
kan ikke ligge i mens du venter, prater i mobilen eller trer av på naturens vegne. 
Rett i mikseren sammen med bringebæra. Start hurtigmixeren og du får den herligste dessert. Ikke
sukker eller noe annet klin i. Ha den i skåler og settes i kjøleskapet til servering. Hva du har på når du
serverer, er det vel bare din fantasi som begrenser. Mye likør som kan være god, på den desserten.
BON APPÉTIT

Filosofens lille mathjørne
Jeg satt og så på lokal-tv i går og fikk se en kjent og kjær trykksak som mine
foreldre hadde - Schønberg Erken. Kokeboka over alle kokebøker. ”Man tager”
er en kjent setning der. I dag er det dessert som står på programmet.
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Ladehjørnet klette@broadpark.no, 66 99 14 44

Revystjernen Leif Juster var
berømt for utsagnet ”Mot
normalt!!!” I grunnen har jeg fulgt
samme løypen. I mange år har jeg
hatt en Wolfram Carbide (WC) Star
Lifetyme .38 Automatic Colt die.
Men jeg har ikke hatt noe våpen.
Dien fulgte med et parti lade-
maskiner jeg kjøpte fra Florida for
mange år siden. Men nå har jeg
kjøpt en brukt Springfield pistol
beregnet også for .38 Super Auto-
matic +P patroner i tillegg til .38
Automatic Colt. Hylsen er den
samme. Forskjellen er at .38 Super
+P opprinnelig er laborert til 1300
fps med 130 gr MJ med faktor RS
170, mens den andre er laborert til
1040 fps med faktor RS 130. 
Browning designet og patenterte
det som fikk navnet Colt Model
1900 automatic pistol, i 1897, og
patronen ble .38 Automatic Colt
(i.e. .38 Rimless Smokeless) I 1928
skjønte Colt at .38 Automatic
kunne bli forbedret vesentlig om
den ble puttet inn i en adskillig
sterkere Modell 1911 pistol og
ladet til høyere trykk. Resultatet var
.38 Super Automatic (i.e. Colt
Super .38 Automatic, .38 Super
Automatic +P, .38 Super). Opp-
rinnelig var headspace på en smal
semihylsekrave mot bakkant av
kammeret, men i 1986 bestemte
Colt at headspace skulle være på
hylsemunningen ved å endre
kammerkanten, noe som økte
presisjonen til .38 Super
dramatisk.
Springfield pistolen min ble bygget
i sin tid av den eminente engelske
pistolsmeden Ian C. Brown. På

1980 tallet arbeidet han i buret sitt i
butikken til Toms Gunshop, som lå
vis a vis Soria Mora kino i Oslo.
Pistolen min er forkrommet, har 6
tommers Clark løp, Bomar bak-
sikte, skrått korn, smalt magasin,
dobbeltsidig sikring, brønn, perfekt
tunet avtrekker og med kraften 16
Newton.
Diene til The Star lademaskin er
fingjengede med oddetalls stig-
ning og er smalere enn nåtidens
dier, som har partalls gjengestig-
ning (i.e. 7/8*14 tomme). Hylsene
til .38 Super er sylindriske og ikke
av-smalende fra forenden av rimen
og til hylsemunningen som for
9*19/21/23 mm. Hylseplaten til .38
Super er imidlertid den samme
som for 9 mm. Til lading av .38
Super på The Star brukte jeg
Lifetyme WC sizing dien merket
.38 A.C.P., Star expander tapp,
isetting av
projektil med
.38 Special Star
die og lett taper
crimping (3 mm)
med en WC die
fra Phelps, jus-
tert maksimalt
opp. Phelps var for
øvrig en konkurrent
til The Star.
Det er også laget
revolvere i caliber .38
Super. Smith & Wes-
son revolveren i .38
Super er laget på N-
rammen, fikk koden
627-4 og er blitt laget
på the Performance
Center fra 2002. Det

er riktignok en semi hylsekrave (.38
Super’s puny excuse of a rim), men
den kunne en ikke stole på og en
valgte derfor full-moon clip
system. 
På siden med ladedata kan en se
test av både svake og sterke lad-
ninger med blyprojektiler. Der er
interessant og registrer at med 8.1
gr Hercules Blue Dot og 158 gr RN
Pb oppnådde enn en faktor på
201. Det tilfredsstiller kravet til
Magnum 1, Men hylsen på 23 mm
er ikke lang nok.
Skal en bruke disse ladningene i
en .38 Super pistol, må en
begynne med den svakeste lad-
ningen og øke med fornuft.
Ekvivalente ladninger i en pistol vil
vel ha høyere hastighet enn i en
revolver, siden noe kruttgass
energi tapes mellom tønne og løp.
De kraftigste ladningene er kun

Av Willy KletteLadehjørnet
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egnet til våpen med suported
kammer. Leserne har sikkert nå fått
med seg at under ingen
omstendigheter må en bruke en
Colt Model 1900 automatic pistol

som testvåpen. Kan hende er det
samlervåpen, hvor eierne ikke
ønsker å bruke det til skyting??
Jeg har noe pakker med Win-
chester 130gr .38 Super Automatic

+P patroner, hvor det står at de
ikke må brukes i pistoler merket
.38 Automatic. Lade dataene i
Lyman sine ladebøker sier det
samme.
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Det filosofiske hjørnet

Så er elgjakta over for noen. Min
gode venn Pramm, med to mm-er
og P i starten, kom fra jakt og for-
talte at han hadde måttet legge inn
nitroglyserin piller under jakta. Han
skiftet ut flere årer for 12 år siden,
så det kom ikke som noen over-
raskelse på ham. En tøff liten jæ...
Jeg skal ikke male noen under-
jordisk på veggen, for helse-
vesenet er der når du trenger det. I
hvert fall her i fylket. Jeg har selv
merket det da jeg hadde prostata-
kreft og ble frisk.  
Pramm kontaktet fastlegen og fikk
time omtrent på dagen. Etter en
EKG ble han sendt til en hjerte-
spesialist og han sa: «Feiring
hjerteklinikk neste». Da var det gått
snaue to uker og i dag, vi skriver
30.okt., fikk han blokket ut fire årer
i hjertet. 
Jo, jeg liker helsevesenet vi har.
Etter min kreftbehandling fikk jeg
noe som kalles fatigue. Slå det opp
på nettet. Det er en vanlig bivirk-
ning av strålebehandling av flere
kreftformer. Også en vesentlig
grunn til at jeg ikke syntes på felt-
stevner de senere årene. Trist, men
fakta. Akutt energitap er en av
bivirkningene. 
I skrivende stund er det en uke til
fagkomité pistol sin konferanse.
Jeg skal dit. Jeg får bestandig
spørsmål om: «Har du fått noe
stoff til Hjørnet»? Derfor blir det nå
skrivepause til etter konferansen. 
Da er pistolkonferansen over. Som
vanlig bra. Bra hotell. Litt sen
servering av middag første kvelden

og for mye salat med lange stilker.
Den var vrien å få på gaffelen, så
fingrene ble et brukbart redskap.
Ellers god mat. 
Av forslag som var grunnlag for
gruppeoppgaver, var det ikke
mange som ville ha endringer. De
fleste var enige om at i feltskyting
kunne vi ha det som det er. Noe
diskusjon ble det om Ørland Pis-
tolklubb sitt maraton-NM i 2016.
Etter en spenstig presentasjon av
mesterskapet kunne vi bare kon-
statere at etter mesterskapet må
det en grundig evaluering til for å
avgjøre om dette er en måte å
arrangere NM i fremtiden. Jeg er
også i tvil om noen andre har en
slik dugnadsånd at de greier å
arrangere i 14 dager. Fagkomiteen
etterlyste framtidige NM
arrangører i årene som kommer. 
Noen ganger føler jeg meg dum
med stor D. Jeg hadde ymtet på at
jeg kunne plukke opp min kjære
redaktør og gode venn Oddvar fra
Svolvær på flyplassen. Vær-
utsiktene var som det har lett for å
være på denne tiden, tåket. Jeg
tenkte forsinkelser med spreng-
ninger på vegen. Det står skilt der
ennå, så jeg var ute i god tid. På
veien inn til fly plassen ser jeg en
rasteplass full av biler og folk. Ok,
jeg kjørte videre og fant en plass
på korttidsparkeringen og tok en
billett. 
Da jeg kjørte ut med passasjerer
og betalte, sto det 120 kr på reg-
ningen, for en time og et kvart. Vi er
en gjeng som møtes til kaffe og

slarv mandag, onsdag og fredag.
Jeg fortalte om prisen og da sier en
at: «Så du ikke rasteplassen før du
kjører inn på flyplassområdet?»
«Jo», sa jeg, «fullt av biler». «Ja»,
sa han, «de står der til flyet de
venter på har landet og de som de
skal hente, ringer når de har
kommet ut av ankomsthallen». Da
følte jeg meg dum. Like dum som
da jeg ikke fikk lesebrettet til å ta
inn fb og dro til butikken og eks-
perten vred rundt en bryter som
skulle stå på en og ikke tre. 
I skrivende stund går det fort mot
jul. Når det leses, er det jul. Jule-
brus og marsipan kom tidlig i
oktober. Pinnekjøttet og ribba er
på plass i butikken, så da er det
bare å sette seg ned å vente på
nissen. 
Min gode venn Pramm og jeg satt
og mimret, og som gode fag-
foreningsmenn, ble fagforenings-
arbeid på sekstitallet emne. Vi har
vært LO medlemmer i 100 år til
sammen. Han er rørlegger og jeg
er trykker. Oslo Typografiske For-
ening var min forening. 
Formannen var kommunist på sin
hals og sto på for sine medlemmer.
Da var lønnsforhandlinger en
spesiell seanse. Klubbformann
sendte den dårligst betalte for-
eningsmedlemmet opp til dis-
ponenten og ba om kr 10 mere i
uka. Han fikk selvsagt nei. En
telefon til foreningsformann
resulterte i at om to dager kom for-
mannen opp til disponenten og
fortalte at han hadde hørt at det var
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lønnskonflikt i bedriften. «Å», sa
disponenten, «den tieren ja. Nei
den kan de ikke få». Da sa for-
eningsformannen: «Herr Dispo-
nent! Har ikke gutta på golvet her ti
kroner mere utbetalt på fredag, er
det ingen på golvet her mandag
morgen». Det var tider det. 
Som læregutt var lønna slik: Første
halvår kr 47,50 i uka. Andre halvår
kr 63,70,-. i uka. Tredje halvår kr
83,00 Fjerde halvår kr 89,50. Tredje

år kr 97,00 og fjerde år kr 101,00
pr. uke. Da læretiden var over, ble
du tildelt minste svennelønn som
da var kr 300,00 pr. uke. Når en
obligatorisk fagprøve var avlagt,
ble lønna kr 25,00 høyere. 
Siden jeg var hjemmeboende, ble
en del av inntekten delt med min
salige moder som var husets
finansminister. Mat og hus kostet
da som det gjør i dag. Noen priser
i den tiden: Krone is, 1 kr,    brus

kr 0,67, halv pils kr 1,25 pluss pant
som var ti øre. 
Det nærmer seg jul og fra Dag
Evjenth sin bok «Veien blir til mens
du går deg vill», fra kapitelet: «Uten
mat og drikke, spiser helten ikke»:
Ribba, Pudding, Fattigmann.
I jula går det faktisk an
å finne en rekke beviser
på at mann er det mann spiser.
Ha en velsignet jul og et treffende
nytt år.
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