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Vi brenner for at våre kunder skal få all den hjelp de trenger 
for å kunne hente ut alt sitt potensiale som skytter. Med 
årelang erfaring og som importør og forhandler av ledende 
merkevarer, har vi kompetansen og utstyret for å hjelpe 
deg til å treffe de rette valgene.

Våre åpningstider: Mandag- Fredag: 10.00-16.30. Torsdag: 10.00-18.00. Lørdag: Stengt.



Forsiden: 12 år gamle Martin Sørlie-Rogne som skyter for Kisen
miniatyrskytterlag er et ungt og lovende talent. Bildet er tatt under NM
luftrifle 2016. Fotograf: Hans Olav Bjelvin

Vi er nå inne i en spennende tid – både samfunnsmessig, på
skytebaner og i lokaler for annen aktivitet. 
I nasjonalstaten Norge kan vi sterkt ane en kommende endring. Jeg
tenker først og fremst på kommunesammenslåing og regionreform,
som er under utvikling, ledet av våre folkevalgte. Går det i den ret-
ning som våre styrende makter prøver å overbevise oss om er den
beste, står vi foran store forandringer. Jeg mener det i mange tilfeller
er sagt store flotte ord uten innhold.
Forandringene det er snakket om her, tror jeg vil komme til å berøre
også vår egen organisasjon. 
I siste Skytternytt hadde Organisasjonsutvalget v/Håvard Larsen et
innlegg om mandatet deres: «Hvordan ville vi organisere Norges
Skytterforbund dersom vi skulle etablere det på nytt»?
Organisasjonsutvalget er på rundtur i landet og diskuterer dette med
våre medlemmer og på hjemmesidene til NSF blir dette presisert
nærmere. Her er NOEN av punktene:
Utvikling av medlemsservice og datastøtte. * Enda bedre integrering
av funksjonshemmede og funksjonsfriske. * Funksjonstid for fag-
komiteene, hvordan få bedre kontinuitet. * Rolle og ansvar for fag-
komiteene med sportssjefsrollen og i forhold til topp/bredde. * Ung-
domsutvalg. * Økt myndighet til fagkomiteene for nasjonale øvelser.
* Antall fagkomiteer. * Antall nasjonale øvelser, spesielt innen pistol.
* Bredere representasjon fra skyttermiljøene på forbundstinget. *
Utviklingen av Skytternytt. * Økt myndighet til styret for NSF. *
Redusere antall medlemmer i styret for Norges Skytterforbund.*
Skytterkretser eller regioner. * Gjøre tydelig ansvar og oppgaver for
skytterkretsene. * Sentral innkreving av medlemskontingenten. *
Økning av medlemskontingenten. * Anleggssituasjonen og kunn-
skap om hvordan bygge/utvikle anlegg.
Det er besluttet kretslederkonferanse 17.-18. juni, hvor fredagens
program vil være innlegg og gruppearbeid knyttet til tema ang.
organisering av Norges Skytterforbund. 
Det er i ferd med å skje store forandringer rundt oss, livet går videre
og vi må følge med. 
Dette innlegget har handlet om noen av de endringer som er i ferd
med å kunne skje i samfunnet og som derfor ligger rett foran vår
egen husdør. Vær våkne og ta del i debattene som foregår!
Jeg ønsker alle lykke til videre med alt det spennende som ligger
foran oss. 

Grete Nilsen

Lederen

Kjære lesere!
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Du vil finne innleveringsfrister på nettadressen: www.skyting.no Hold fristen og
bruk gjerne e-post eller CD (legg da med papirutskrift). Husk: Rett adresse for
stoff og bruktannonser til Skytternytt er redaktøren. Fra 1. januar 2012 har
redaktøren ny e-post adresse: E-post: greten2@online.no 
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Det store
forsidebildet i

Skytternytt nr. 1-2016
er tatt av

Nils Olav Mevatne
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Presidenten har ordet

Nå står vi foran en viktig sesong
når det gjelder skyting. Store
internasjonale og nasjonale
stevner topper seg med OL i Rio
i begynnelsen av august måned!

Jeg er, som alltid, forbauset over
at media stort sett ignorerer
gode og viktige idrettsresultater,
når det gjelder skyting. Vi er en
av Norges største idretter og har
med, i norsk målestokk, en
betydelig tropp i skyting til Rio.
Jeg håper vi lykkes!

Media og svært mange inn-
flytelsesrike innbyggere
av Kongeriket ser ut til å
overse at det finnes
500.000 registrerte
våpeneiere, samt en
god del med (lovlige)
uregistrerte hagler. Det er
1 300.000 våpen blant oss
våpeneiere. 

Vi er godt organisert med 15
ulike organisasjoner som har
interesse for skyting og våpen.

De største er Det frivillige
Skyttervesen (DFS), Norges
Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
samt vår egen organisasjon
Norges Skytterforbund (NSF). At
disse organisasjonene med 100
tusener av medlemmer ikke
synes å ha noen interesse for
media og politikere, synes jeg er

merkverdig. Et hederlig unntak
finnes jo: Landsskytterstevnet
som er i DFS-regi, får bra dek-
ning i NRK TV. Men det koster jo
en del.

La oss slå fast at vi er utøvere av
en av Norges største idretter
som tydelig vis ikke vies særlig
interesse for media, men bare
fra oss utøvere. Dette til tross for
alle gode resultater.

Jeg må moderere meg litt, for
lokalpressen trår til når lokale
utøvere gjør det godt. Men riks-
media, NEI, der når vi ikke frem.
Vi gjør hva vi kan, men det er
noe med vår idrett som ikke
selger så godt som vi skulle
ønske.

Våre organisasjoner fremmer
god våpenkultur, sikkerhet og
disiplin. Vi er meget forsiktige i
omgang med våpen og

praktiserer så vel opplæring
godt organisert som med

oppfølging på våre are-
naer. Vi ønsker å være
mønstre for god
våpenbehandling og
det er vi også.

Sikkerhet og orden er
vårt varemerke.

Noen av våre største
problemer, spesielt i tettbygde
strøk, er adekvate skytebaner.

I mer glisgrente strøk er
problemene med baner mindre
enn i byene. Oslo regionen er et
eksempel på hvor dårlig det står
til. En befolkning på om lag
600.000 med mange skyttere,
spesielt innflyttere fra mindre
steder, savner trenings-
muligheter som Oslo Kommune
overhodet ikke legger til rette for.
Dette gjelder ikke bare tusenvis
av skyttere, men minst like
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For
at vi skal lykkes med
rekruttering og positiv

fremgang, må vi ha gode tren-
ingsmuligheter for en av
Norges mest betydelige

idrettsgrener

Presidenten har ordet

forts. side: 6
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Presidenten har ordet

mange jegere som mangler adgang til
nødvendig trening pga for få og lite tilgjengelige
skytebaner.

Vi som er glade i vår idrett, får stå på for påvirk-
ning og informasjon. For at vi skal lykkes med
rekruttering og positiv fremgang, må vi ha gode
treningsmuligheter for en av Norges mest
betydelige idrettsgrener.

Vi får fremme det gode budskap: HUSK AT VI
ER ALLE SKYTTERE. Korte eller lange løp:
utfordringene er de samme for oss alle!

Jan Tore Berg-Knutsen
President

Presidenten har ordet forts. fra side: 5

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 høy-
oppløselig(e) bilde(r) (JPG -fil) som egne
vedlegg.

3. Legg ved logo av klubb/lag

4. 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 Storfjorden
Sportsskytterlag som er utfordrer og har sendt
stafettpinnen videre til Hafrsfjord pistolklubb.
Dette laget kommer med en reportasje i
Skytternytt nr. 2-2016, men les hva Karoline
Hansen fra Storfjorden Sportsskytterlag
skriver inne i dette bladet.

INFO OM:

”Send stafettpinnen videre”
Siden 2013 har vi hatt utfordringen til klubber og lag om å skrive inn-
legg i Skytternytt og vi fortsetter også i 2016.



Pistol
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Våren er kommet, og det er
snart sol og sommer!
Det har vært en forholdsvis rolig
periode, men internasjonalt er
sesongen i gang, først ut nå er
Anne Cathrine som er ute og
skyter sammen med Petter
mens vi andre har fullt fokus på
NM 10 meter her hjemme. Vi
ønsker alle en flott sesong!
Ellers er FKP i gang med
planleggingen av den fremtidige
satsingen sammen med lands-
lagstreneren og sports-sjefen. 
For ungdommen er Lands-
stevnet for rekrutter og EYL
kvalifiseringen i den nordre
regionen, de store ”eventene”
på vårparten. Til EYL i Finland
reiser: Christoffer Robin Hovd,
Trude Johansen, Thea Haarberg
og Ann Helen Aune som er
nyeste tilskuddet på landslaget.

FKP ønsker å minne dere på
hvilke mailadresser som skal
brukes for innsendelse av
resultatlister og endringer av
stevner. Når ting kommer på feil
e-post, er det fort gjort at mailer
blir oversett eller havner hos feil
person.
Alle resultater må sendes på
resultater@fagkomite-pistol.no
Alle endringer på terminlisten
må sendes på
terminlister@fagkomite-pistol.no
Andre henvendelser gjøres
direkte til forbundet eller til FKP
på post@fagkomite-pistol.no
Ellers vil FKP informere om at
Anne Grethe Rendalsvik har,
pga sykdom, permisjon fra
vervet som fagkomitéleder fra
april til over sommeren. Pål Kris-
tiansen er konstituert komité-
leder, og Lena Ytterdahl har mid-

lertidig rykket opp som
komitémedlem.
Ønsker dere en riktig fin og
solfylt vår med mange fine opp-
levelser på skytebanen.

Anne Grethe Rendalsvik
Leder fagkomité pistol

Fagkomité pistol informerer

VIKTIG!

Hvordan gjøre adresseendringer:
Skytternytt sendes ut til alle medlemmer i NSFs klubber som er registrert i Idrettsforbundets 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.



8 SKYTTERNYTT NR. 1 - 2016



SKYTTERNYTT NR.  1 - 2016 9

Rifle

Landslagsledelse 
Som de fleste har fått med seg,
har det skjedd endringer i lands-
lagsledelsen på seniorsiden.
Anne Grethe Jeppesen leverte
inn sin oppsigelse som lands-
lagstrener primo februar. Dette
kom uventet, men skyldtes
uenighet om kontraktsbeting-
elsene. Fagkomiteen takker
Anne Grethe for jobben hun har
gjort de siste to årene. Hun har
vært en strukturert og god
landslagstrener for rifleskytterne
og har lagt grunnlaget for vår
satsing i OL-året 2016. 
Fagkomiteen har jobbet tett
sammen med sportssjef, Tor
Idar Aune, for å få landet ny
landslagsledelse. Jeg mener at
vi har fått på plass en meget god
løsning med Espen Berg-
Knutsen som hovedtrener og
Vidar Lindstad-Fossmo som
assistenttrener med hoved-
ansvar for ammunisjon og tes-
ting. Dette blir bra!

Internasjonalt
EM 10m er historie, men siden
dette er første utgave av
Skytternytt etter mesterskapet,
ser jeg det som helt nødvendig å
skrive litt om det.
Malin Westerheim beviste nok
en gang at hun er en mester-
skapsskytter vi kan regne med!
Malin ledet gjennom store deler
av finalen og vant til slutt
sølvmedaljen i dameklassen. 

Ole Magnus Bakken fulgte opp
med en flott åttendeplass på
herresiden. Ekstra gledelig var
det selvsagt at denne plas-
seringen holdt til en ny kvote-
plass til OL. Norge har nå fire
kvoteplasser, og det blir spenn-
ende å følge landslaget utover
våren/sommeren og frem til OL i
Rio de Janeiro.
Årets World Cup sesong er også
i gang. Odd Arne Brekne var
nær ved å vinne helmatch-
øvelsen i Bangkok, men ble
nummer fire etter et dårlig sis-
teskudd. Uansett så er det
fantastisk moro å se at denne
sindige sørlendingen nå også er
i verdensklasse også på hel-
match. 
Blant de funksjonshemmede
utøverne er det Paul Aksel
Johansen som har vist seg best
frem hittil i år med en
bronsemedalje på 10m luft 60
ligg (R3). Dette er en
paralympisk øvelse og lover
godt for PL i Rio de Janeiro. 

Nasjonalt
Årets første NM gikk av stabelen
1.-3. april. Kisen Miniatyr-
skytterlag arrangerte NM 10m i
Alfhallen, og Nordstrand Sports-
skyttere NM 15m i Ekeberg-
hallen. Dette var et flott mester-
skap med drevne og dyktige
arrangører. Jeg ønsker å rette en
stor takk til Kisen og Nordstrand

for vel gjennomførte arrange-
menter. Ønsker også å takke
Helge Stubberud (teknisk
delegert), Rune Sørli (juryfor-
mann) og juryen for øvrig. Dere
var alle med på å sikre gode
rammer og kvalitet på mester-
skapet. FKR gratulerer alle
medaljevinnere! Mer om NM kan
leses i artiklene skrevet av Hans
Olav Bjelvin på forskjellige sider i
dette Skytternytt.

Fagkomiteen søker etter
arrangører for alle rifle-NM i
2017 og 2018. Henvendelser
vedrørende NM kan sendes til
Kristina Vestveit Nervold:
kristina _v86@hotmail.com.

Med skytterhilsen

Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer





Viltmål
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Jo da, gulasjen var upåklagelig,
den. Den glade gjengen med
grisegutter og – jente endte opp
på flyplassen i Budapest og
ventet sammen med juniorene til
pistol og rifle på litt transport til
Györ. Etter hvert dukket det opp
en liten buss med verdens
minste tilhenger. Jeg må inn-
rømme at jeg hadde liten tro på
at alle skytterne og bagasjen
skulle få plass. Med hjelp av
skohorn og litt sleggefett gikk
det på et vis, men den stillingen
en fant på flyplassen måtte
holde helt til hotellet. 
Det tunge lasset gjorde ikke
akkurat at doningen stod i fare
for å bryte fartsgrensene. Vi
hadde en liten sightseeing og
Henrik kunne fortelle litt om
strøket vi passerte, ettersom
han hadde vært og trent litt
sammen med Istvan Peni, en
rifleskytter fra Budapest, (faren
har samme navn, men hadde
landslagserfaring fra viltmål).
Blant annet fikk vi se hvor gutta
hadde løpt om kapp og det hele
endte med et forsmedelig tap på
målstreken for Henrik. 
Vel framme i Györ tok viltmål og
pistol inn på hotell Raba, mens
riflegjengen dro videre til sitt.
Tidlig dagen etter tok vi oss til
banen og det må ha vært en av
de flotteste arenaene jeg har
vært på. 80 rifle/pistol skiver og
4 viltmålbaner i en flott sports-
hall som Heidi Løke og Co. van-
ligvis svetter i. Ved siden av en
hall med 10 finaleskiver og 2
viltmålbaner, hvor finaler og

medaljematcher skulle finne
sted. Med tv-dekning og en
veldig profesjonell speaker var
det nesten garantert suksess for
arrangørene. Vi fikk skytterne
gjennom utstyrskontrollen uten
noen problemer og vi fikk gjen-
nomført trening, så alle var
trygge på at ting var på stell. 
Første konkurranse var junior-
enes normalprogram. Espen
Teppdalen Nordsveen åpnet
med en bra langsom-serie 91 +
96 + 91, totalt 278. Ettersom de
andre ble ferdige, så vi at han lå
på en delt 9. plass. Senere på
dagen skjøt gutta hurtig og
Espen fikk et greit resultat, 90 +
85 + 92, totalt 267 og dermed
545, som ikke var så langt bak
personlig rekord. Han avanserte
med det til en 7. plass og synes
vi kunne være fornøyd med inn-
satsen. Til medaljematchen gikk
Ihor Kizyma fra Ukraina med
577, Maksym Babushok, også
Ukraina, med 560 poeng, Iaro-
slav Klepikov fra Russland
hadde 558 mens Nicolas Tran-
chant fra Frankrike fikk siste
plassen på 555 poeng. Det ble
jevne matcher, hvor det endte
med gull til Kizyma, sølv til
Babushok mens bronsen endte
hos Klepikov.
Neste konkurranse var mix-
programmet til seniorene. Kris-
tian Larsson hadde trøbbel både
med langsomme og hurtige
sprang, typisk når det butter i
mot på mixen og fikk 164 på
første runden. Det begynte litt
bedre på annenrunden, men et

par lurvete skudd gjorde nok at
usikkerheten snek seg inn bak-
veien og det ble ikke bedre enn
169, totalt 333 på en rødsprengt
skytter som var tydelig frustrert
over situasjonen. Maxim
Stepanov fra Russland tok gullet
på 385 foran ungarske Jozsef
Sike med 383 mens tre mann
hadde 380 og måtte ut i shoot-
off om bronsen. (Chyrva fra
Ukraina, Czapla fra Polen og
finnen Krister Holmberg). Chyrva
fikk 18 og ble slått i først runden,
fordi begge de andre hadde 19.
Czapla fikk nitten på andre
runden, mens Krister banket inn
20 og knep bronsen.
Vi var også representert blant
damene med Anneline Tangen.
Hun fikk på første runden 138 og
lå på en trettende plass. Vi
snakket litt før annen runde og
hun skjøt mye jevnere og bedre.

Fagkomité viltmål informerer
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Dette ble 160 og totalt 298, som
ikke er så halvgalt i forhold til
hennes personlig beste. Hun
endte på trettende plass, men var
bare 2 poeng bak ungarske
Kortvelyessy. Russiske Olga
Stepanova gjorde som sin bror og
tok seg av gullet på 386 poeng,
Galina Avramenko fra Ukraina fikk
nok et sølv på 379 foran ukrainske
Rybovalova på 377.
Dagen etter skjøt seniorene sitt
normalprogram. Kristian fikk en
heller dårlig, for ham, lang-
somserie på 267 poeng.
Hurtigserien ga 266 poeng og
totalt 533, likt med svenske
Pontus Thuresson. De fire som
kvalifiserte seg til medaljematch,
var: Dmitry Romanov fra Russ-
land på 579, Jesper Nyberg fra
Sverige også på 579, Lukasz
Czapla fra Polen, 578 og Maxim
Stepanov på 577. Det var jevne
og lange matcher som endte til
slutt med gull til Romanov, sølv
til Czapla mens bronsen overras-
kende endte hos Jesper.
Anneline skjøt en fantastisk lang-
som på 174 poeng, langt over
det hun har fått på hjemmebane.
Hurtigserien gikk omtrent som
de beste seriene hjemme med
136 og 310 totalt er godkjent av
en med så kort fartstid. Jeg
synes at hun var fokusert og ikke
lot seg stresse av enkelte lurve-
skudd. Til medaljematchen gikk
Olga Stepanova, 380 foran
Avramenko 376, Vasylyuk fra
Ukraina som vi ikke hadde sett
siden hun sloss mot Therese
Holm i junior dagene, fikk 375
mens Rybovalova fikk siste
plassen på 367. Det gjorde ikke
henne noe, for hun gikk like greit

og vant hele greia, etter en hard
match mot Avramenko, mens
Stepanova var overlegen Vasyl-
yuk i bronsekampen. Om
kvelden koste vi oss litt ekstra,
for Kristian og Anneline vendte
nesen hjemover morgenen etter. 
Siste konkurransen var junior-
enes mix. Espen hadde skutt bra
på pre-event treningen så jeg
følte at vi var så godt forberedt
en kunne være, da konkurransen
startet. På første ti ble det 91,
helt godkjent, men så puttet han
på hele 98 på andre runde og
plutselig lå han på en annen
plass, etter at alle var ferdige
med første runden. Iaroslav
Klepikov hadde 191, mens
Kizyma og Espen hadde 189, et
lite stykke foran de neste som
begynte med 185.
I pausen mellom seriene gikk
Kato og Espen en tur, hvor de
pratet om helt andre ting. Ihor
Kizyma startet sin serie litt før
Espen kom inn på arenaen. Jeg
stod og fulgte litt med og så at
han faktisk økte til 190 poeng.
379 er brukbart på junior, synes
jeg. Så gikk Espen inn på stand-
plass på sin bane og startet opp
med en bra prøveskive. De første
10 i serien var 94 og jeg begynte
vel å bli litt rød i toppen. Han har
jo for vane å øke på andre
tiskudden. Kizyma stod og fulgte
interessert med; etter hvert kom
mange og fulgte med, bronse-
vinneren fra seniorskytingen,
Krister Holmberg stod og fulgte
med på skytinga til Espen, mitt
ansikt og mamma Line som
prøvde å gjemme sitt. 
Spenningen økte på for hvert
skudd som gikk, Krister kom

bort til meg og satte to fingre til
halspulsåren og spurte om jeg
trengte å bli holdt oppe. Det var
ikke behov for medisinsk
assistanse, og Espen fikk 97 på
andre serien. 191 og totalt 380,
rett i ledelsen, når bare en skytter
hadde mulighet til å justere på
pallen. 
Det var Klepikov fra Russland
som begynte sin serie omtrent
når Espens siste skudd gikk. Jeg
tittet på ham, han startet opp like
sterkt, men fikk så tre åttere på
rad og begynte virkelig å slite,
jeg prøvde å regne raskt i hodet
hvordan han lå an og da kom det
jaggu en sjuer og toget gikk på
spor 11. Han endte på 182 og
totalt 373, som så vidt holdt til
bronsen, og gullet gikk til vår
mann. 
Allerede hadde både Kristian og
Anneline vært i dopingkontroll,
det var riktignok på random-
kvoten, men jammen meg vant
ikke Espen en dopingkontroll
også. 
I fjor sommer var en del gutter i
alle aldre på besøk hos British
Sporting Rifle Club. Da hadde
John M. Kynoch, som tok sølv i
OL i München etter å ha sett
Espens store framganger, tatt
med bronsemedaljen på banen,
hang den om halsen på Espen
og sa at han bare skulle vende
seg til å kunne bære mester-
skapsmedaljer. Lite visste vi at
det bare skulle gå sju måneder til
at dette var et faktum. 
I år er det VM viltmål i Suhl, jeg
bare nevner det.
Vi sees på banen.

Øivind Selnes   
Leder fagkomité viltmål
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Siden sist har dette skjedd: Vi
har hatt et utøvermøte for dem
som skyter ISSF øvelsene, på
Idrettens Hus i Oslo og der
møtte det opp 31 stykker. På
møtet presenterte den nye
sportssjefen seg for utøverne og
ga beskjed om sitt 10 års mål,
som er at Norge skal bli verdens
beste skytternasjon. Dermed må
vi i lerdue bidra til å nå dette
målet og da må vi få med flere
som vil satse på bl.a. dobbel
trap i tillegg til at de som i dag er
med på skeet og OL-trap, må få
gode treningsforhold. Det er
også viktig at vi framstår som ett
landslag. På møte var også Dag
Kaas fra Olympiatoppen og han
sa at det var viktig å prestere
godt i de World Cupene vi skal
være med på, med tanke på
støtte neste sesong. Landslags-
trener Harald Jensen informerte
om planene for året.
Årets første World Cup gikk
17. – 25. mars i Nikosia,
Kypros
Her gikk det ikke spesielt godt
for våre tre deltakere. Ole
Undseth åpna veldig bra og lå
på en delt 6. plass etter første
dag Han lå fortsatt an til å nå
finalen før de siste 25 duene,
men med en 19 runde til slutt ble
det kun 34. plass og 114 treff.
Tom B. Jensen endte på en 36.
plass med 113 treff og Frank
Hansen ble nr. 56 med 110 treff.
Det var svært vanskelige forhold
i Nikosia, samt at våre skyttere
er i en startfase med kon-

kurranse skytingen. Så vi må ha
bedre resultater i neste W.C.
som vi skal delta i.
Neste World Cup går i Rio de
Janeiro, Brasil 13. – 25. april,
men dit sender vi ikke noen
utøvere i og med at vi ikke har
noen med i OL som går på
samme sted og at det er svært
dyrt å sende noen til Brasil.
Så går turen til San Marino 1. til
11. juni. Dit reiser tre skeet
skyttere og en OL-trap skytter.  
Så over til litt hjemlig stoff
Terminlista er bra besatt av
stevner i Nordisk Trap og OL
trap, men det burde bli noen
flere stevner i Skeet og Compak
Sporting. Savner at noen flere
arrangører kommer med
stevner.
De som ønsker å arrangere
disse, kan etterapprobere stev-
ner med å sende søknad til meg.
Det vil deretter gå 3 uker før
stevnet kan arrangeres. (iflg.
Fellesreglementet)
For de arrangørene som vil
arrangere NM 2017, er søknads-
fristen innen 20.06.16. 
Minner om årets NM:
7-8/5: Fitasc

SportingKarmøy
12/6: Dobbeltrap Grasåsen
23-26/6: Nordisk Trap Enebakk
7-10/7: Compak

Sporting Løiten
23-24/7: Skeet Bærum
20-21/8: OL-trap Løvenskiold
Nordisk Mesterskap skal i år
arrangeres i Sverige, Trollhættan

25.–28. august. Der er det tre
utøvere i Skeet, OL-Trap og
Nordisk Trap i damer, herrer og
juniorer, som skal kjempe.
Er det noen klubber som ønsker
dommerkurs i ISSF og NSR
øvelsene, gi beskjed til Bjørn
Haug eller Knut Leer om dette.
Når det gjelder regelendringer for
dette året viser jeg til dette på
hjemmesiden til forbundet. Eneste
som er spesiell for lerdue, er at det
er innført en veteran klasse (V55) i
ISSF øvelsene.
I tillegg har fagkomiteen
bestemt at det innføres krav til
gyldig Landslags Kval stevner i
Nordisk Trap.
Disse kravene står på for-
bundets hjemmeside der
terminlista ligger. 
Det viktigste er kravet til min. 3
lag, dvs 12 deltakere på stevnet.
Lykke til med trening og stevner
utover.
Knut Leer
Leder fagkomité lerdue

Fagkomité lerdue informerer
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NM LUFTRIFLE 2016  Av Hans Olav Bjelvin

Alfhallen på Borgen i
nærheten av Kløfta, regnes
som Norges desidert
flotteste skytehall. Alfhallen
har fått sitt navn etter Alf
Eidsæther som har vært en
drivende kraft i å få denne
flerbrukshallen etablert. Det
bør imidlertid ikke stikkes
under en stol, at det her,
også ligger ufattelig mange
dugnadstimer. Skytehallen
rommer skytebaner for
10m, 15m, 25m og 50m.
50meters banene fordeler
seg over 2 etasjer med 12
standplasser i hver etasje.
Når det ikke skytes 50-

Et bilde av hovedbanen under NM 2016 i Alfhallen på Borgen i nærheten Kløfta. Et fantastisk anlegg hvor bildet
ikke gir anlegget rettferdighet, men man kan ane dimensjonene på denne flotte skytehallen.
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metersøvelser, er det plass til over
40 10-metersbaner. Alle baner er
forsynt med elektroniske skiver, ja
noen av banene er til og ned for-
synte med optiske skiveanlegg,
som er noe av det ypperste av
skiveanlegg å oppdrive i dag. At
Alfhallen er en av landets
flotteste, vitner tilflyttingen av
ambisiøse og meritterte skyttere
til kommunen. Her kan man skilte
med et kompetent og ambisiøst
miljø, av så vel skyttere som
trenere, og i Kisen miniatyr-
skytterlag florerer det av norges-
mestere, europamestere og
verdensmester. At det norske
landslaget for rifleskyttere legger
sine treningssamlinger hit, setter
derfor to streker under svaret.
Det er imidlertid ikke nok med
fine lokaliteter om man ikke har
mannskaper til å drifte større
mesterskap med. Årets prikkfrie
avvikling av Norgesmester-
skapet i luftrifle, vitner derfor om
at Kisen kan skilte med kom-
petente personer også her.
Arrangementskomiteen besto
av en glad gjeng med humor og
hvor latteren satt løst. Det
syntes ikke å være den ting
disse entusiastene ikke kunne

fikse i løpet av mesterskapet
med sine lune humor og glimt i
øyet. Men så har da Kisen MSL
erfaring å skilte
med. Siden
Alfhallen sto
ferdig i 2010,
har man arran-
gert mellom 3
og 4 norges-
mesterskap
her. Antallet
strides de
lærde om, i
den travle NM-
helga, men sier
man fire, tar en

utsendt medarbeider fra Skytter-
nytt det for god fisk.

Sekretariatet holdt kontroll på alle øvelsene under årets NM.

Vi lar bildet fra utstyrskontrollen stå som symbol på
NM-helgas gode stemning. Her er det Anita Utse som
kontrollerer at børsa holder seg innenfor regelverket.
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SH KLASSER NM 2016
v/ Hans Olav Bjelvin

Skytternytt beklager at vi ikke klarte å fremskaffe bilde av Thomas Peelen, som tok gull og ble norges-
mester i klassen SH3R11.
I klassen SH2R4 60 skudd var det igjen Sonja Tobiassen fra Kalotten MSL som stakk av med gullet foran
Heidi Sørlie-Rogne, Kisen MSL, sølv og Kristbjørg Dale Bolstad, Storfjorden SSK, som kilte seg inn foran
Jostein Mehl, Elverum Rifleklubb og kapret bronsen.

SH1R3 SH1R2

Gullmedalje og norgesmester Paul Aksel Johansen fra
Ørland PK. Her flankert av Monica Lillehagen, Aasa MSL
til venstre som tok sølvet og Nils Erik Nilsen, Nordre Land
Sportsskyttere som kapret bronsen.

I tillegg til å vinne sølvmedaljen i klasse SH1R3, sikret
Monica Lillehagen seg også gullet i klassen 
SH1R2 40 skudd.

SH2R4 60 SKUDD SH1R3 LAGSKYTING SH2 30 SKUDD

Sonja Tobiassen, Kalotten MSL, tok
nok en gang gull og sikret seg
derved nok en NM-tittel foran Heidi
Sørlie-Rogne, Kisen MSL til venstre
på bildet, som tok sølvet. Kristbjørg
Dale Bolstad, bronse, var ikke til
stede da bildet ble tatt.

Laggullet i SH1R3 var det Nordre
Land SSK som tok. Her
representert med vinnerne fra
venstre, Bjørnar Gudmundstuen,
Ezana Zerai og Nils Erik Nilsen.

I klassen SH2 30 skudd var det
utrolig jevn og kun 3 poeng skilte
tetgruppa. Heidi Sørlie-Rogne,
Kisen MSL til høyre sikret seg førs-
teplassen med fullt hus 300poeng.
Jostein Mehl tok 2. plassen med
299 poeng og Kristbjørg Dale Bolstad
tok 3. plassen med 298 poeng.
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NM LUFTRIFLE 2016
v/ Hans Olav Bjelvin

Fra venstre Heidi Sørlie-Rogne sølv, Sonja Tobiassen gull og ny norsk rekord og Jostein Mehl bronse.

Med sterke 210,7 ble Sonja Tobiassen fra Kalotten
Miniatyrskytterlag i Tromsø, norgesmester i
klassen SH2R5. Det ble en meget spennende
kappestrid mellom Sonja og Kisen MSL sin egen
Heidi Sørlie-Rogne. Heidi, som mange hadde som
favoritt til å ta gullet, endte fattige 0,2 poeng bak
Sonja og sikret seg derved sølvet foran Jostein
Mehl fra Elverum Rifleklubb. 

Jostein startet sterkt og pustet lenge de to jentene
i nakken. Etterhvert ble Sonja og Heidi for sterke
og den gode Jostein måtte se seg frakjørt i
kampen om de to edleste medaljene, og endte
derved opp med bronsen.
Vi regner med at både Sonja Tobiassen og Heidi
Sørlie-Rogne blir å se under Paralympics i Rio i år.

Sonja Tobiassen, Kalotten MSL i Tromsø, ble norgesmester i klasse
SH2R5 med ny norsk rekord.

Reportasje
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U-16: JENTENES SUVERENE DOMINANS
Den desidert største klassen under årets
NM luftrifle var ungdomsklassen U 16 og
det er gledelig, ikke minst med tanke på
rekrutteringen, at det gror i riflemiljøet.

Sterk skyting bærer også bud om at nasjonens stolte tra-
disjoner på riflefronten, synes å bli ivaretatt av den kom-
mende generasjonens skyttere. Da samtlige skyttere i
ungdomsklassen hadde gjort opp seg imellom, stod Julie
Paulsen Johansen fra Fredrikstad MSL igjen som gull-
vinner og norgesmester. Sølvplassen erobret Mari
Løvseth, Elverum Rifleklubb. Som, vi hadde nær sagt,
eneste hane i kurven, havnet Jon Ola Vermundsdammen
på bronseplassen. Interessant er det imidlertid å legge
merke til, at blant de 10 beste i klassen, var det bare en
gutt som klarte å blande seg inn. En interessant problem-
stilling som reiser en del spørsmål. For øvrig resultatliste
viser vi til Kisen MSL sin hjemmeside.

NM LUFTRIFLE 2016
v/ Hans Olav Bjelvin

I midten norgesmester og gullmedaljevinner Julie
Paulsen Johannessen . Til venstre og sølvmedalje
Mari Løvseth.På høyre flanke Jon Ola
Vermundsdammen med bronsen.
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Med en landslagsskytende mor var det naturlig at eplet ikke falt så langt fra stammen. Allerede som 8-
åring begynte nå 12 år gamle Martin å traktere luftrifla. Det har vist seg etter hvert at Martin er et talent
utenom det vanlige. Den muskelsyke 12-åringen
skyter og hevder seg i klasse U-12 sammen med
funksjonsfriske jevnaldrene, noe en pers på 291 (30
skudd) bærer sitt tydelige budskap om.
Martin trener vanligvis to ganger i uka med sin kjære
Feinwerkbau, og skyter i likhet med mor, Heidi
Sørlie-Rogne, for Kisen miniatyrskytterlag.
Mor Heidi Sørlie-Rogne er som sagt på landslaget i
klasse SH og er en sterk kandidat til å kapre en plass
til OL i Rio. Far Stian er ladehjelp til mamma og
fungerer eller som familiens ”oppmann”.
Det skal bli spennende å følge Martin Sørlie-Rogne
videre. Det er bare å merke seg navnet til denne
talentfulle 12-åringen med en gang.

MARTIN SØRLIE-ROGNE

Mamma Heidi i dyp konsentrasjon, mens pappa Stian
følger opp.

UNG OG LOVENDE
Av Hans Olav Bjelvin

Reportasje
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Victoria Nyfløt, Gudbrandsdal Sportskyttere, tok ledelsen ganske tidlig i finalen som skulle vise seg å bli
i overkant spennende. Ragnhild Haugen som lå på andre plass, måtte etter hvert se seg forbigått av
Jenny Stene, Kisen MSL, men Regine Nesheim, Meråker Idrettsgymnas Rifle, ville det annerledes. Med
solid skyting tok hun først tredjeplassen før hun avanserte opp i teten. Jenny Stene falt etter hvert fra og
da det gjensto 3 skyttere, var det Regine Nesheim som
var i føringen, foran Ragnhild Haugen og Victoria Nyfløt.
Regine skjøt en ”dårlig” 8,1 noe som gjorde at Victoria
tok ledelsen med en sterk 10,0.
Regine Nesheim kapret bronsen og da kampen om
gullet skulle avgjøres, var det helt likt mellom Ragnhild
og Victoria. Det skulle imidlertid vise seg at det var
Victoria Nyfløt som trakk det lengste strået og gikk
seirende ut av bataljen. Hun vant dermed gullet og
norgesmestertittelen, mens Ragnhild Nesheim tok
sølvmedaljen. Særlig hyggelig var det at Victoria kronet
juniorkarrieren sin med å ta dette norgesmesterskapet.
Til neste år er hun senior, så bare se opp.

NORGESMESTER RIFLE KVINNER JUNIOR
Av Hans Olav Bjelvin

Reportasje

Victoria Nyfløtt avslutter juniorkarrieren sin som
norgesmester. Til neste år er hun seniorskytter. Det
er bare å merke seg navnet..

Den ferske juniornorgesmesteren i øvelsen rifle kvinner ble Victoria Nyfløtt, Gudbrandsdalen Sportskyttere, her
flankert av til venstre sølvmedaljevinner Ragnhild Haugen, Meråker Idrettsgymnas Rifle og bronsemedaljør Regine
Nesheim NTG - Lillehammer. Flotte jenter som vi regner med å høre mere til i fremtiden.

Victoria Nyfløtt norgesmester kvinner junior
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Da det gjensto tre skyttere, var Vegard Sveen
Nordhagen, Elverum Rifleklubb i føringen
foran Herman Hystad, Fredrikstad MSL og
Mats Røthe Bøen, også han Fredrikstad MSL.
Denne stillingen holdt seg gjennom siste del
av finalen, og da siste skudd var falt, stod
Vegard Sveen Nordhagen igjen som gull-
medaljevinner og norgesmester i klassen

menn junior. Sølvmedaljen gikk til Herman
Hystad. Mats Røthe Bøen vant bronse-
medaljen. For de øvrige resultatene viser vi til
arrangørklubbens hjemmeside:
www.kisen.no

NM LUFTRIFLE 2016
FINALE MENN JUNIOR
Av Hans Olav Bjelvin

Medaljevinnerne i årets norgesmesterskap rifle junior menn. Til venstre og sølvmedalje Herman Hystad, Fredrikstad
MSL. I midten årets nybakte norgesmester og gullmedaljevinner Vegard Sveen Nordhagen, Elverum Rifleklubb. Til
høyre brosemedaljevinneren Mats Røthe Bøen, Fredrikstad MSL.

Vegard Sveen Nordhagen ble norgesmester.



22 SKYTTERNYTT NR. 1 - 2016

Reportasje

Marte Torvik, Meråker Idrettsgymnas Rifle gikk
sterkt ut og tok kommandoen fra start i de inn-
ledende rundene. Det ble en triller av en finale der
det vekslet fra skudd til skudd mellom Marte Torvik,
Malin Westerheim Krapfoss Sportskytterlag, Rikke
Rise Halset, Elverum Rifleklubb, Anette Thingbø,
Klepp MSL og Andrea Wick, Kisen MSL.
Etter en litt treg start kom Malin Westerheim
grusomt tilbake og kapret ledelsen foran Marte

Torvik. Den gode Marte Torvik måtte etter hvert se
seg forbikjørt av både Andrea Wick og Anette
Thingbø og endte til slutt opp på en fjerdeplass. Til
slutt sto alt mellom Malin, Andrea og Anette i den
rekkefølgen, noe som også ble sluttresultatet. 
Malin Westerheim var utilnærmelig på slutten og
tok norgesmestertittelen og gullmedaljen i luftrifle
senior kvinner. Andreplass og sølvmedalje gikk til
Andrea Wick, mens Anette Thingbø endte opp

med bronsen. Verken Sina
Busk, Kisen MSL og Kathrine
Aannestad Lund, Elverum rifle-
klubb, som hadde de beste
resultatene før finalen, fikk det til
å klaffe og endte opp på
henholdsvis syvende og
åttendeplass. Anne Ingeborg
Sogn Øiom, Kisen MSL endte
på femteplass og Rikke Rise
Hallset, Elverum Rifleklubb
endte på sjetteplass.

NM LUFTRIFLE SENIOR KVINNER
Av Hans Olav Bjelvin

Norgesmesterskapet gikk til Malin Westerheim
Finalelaget under premieutdelingen.

Norgesmester og gullmedaljevinner Malin Westerheim, Krapfoss Sports-
kytterlag, flankert av, til venstre, Andrea Wick, Kisen MSL som tok
sølvmedaljen og Anette Thingbø, Klepp MSL som endte på bronseplassen.
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NM 2016 RIFLE SENIOR MENN
Av Hans Olav Bjelvin
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Fra en relativt beskjeden start, skjøt Are Hansen,
Krapfoss Sportskytterlag, bare bedre og bedre. Da
det gjensto 3 skyttere, ledet Øyvind Solbrekken
Flatla fra Kisen MSL foran
Are Hansen med Odd
Arne Brekne også han fra
Kisen MSL på tredje-
plass. Før det gjensto to
konkurranseskudd var
det relativt jevnt mellom
disse tre, hvor en av dem
garantert ville stikke av
med tittelen. 
Da Are Hansen dro til med
sterke 10,8 og 10,2 på de
to siste skuddene, klarte

verken Øyvind Solbrekken Flatla og Odd Arne
Brekke å svare. Krapfoss-skytteren gruset dermed
ethvert håp om gull som Kisen MSL måtte ha.

NM gullet gikk til Are Hansen, Krapfoss Sportskytterlag

Norgesmester og gullmedaljevinner Are Hansen, Krapfoss Sportskytterlag, her
flankert av henholdsvis sølvmedaljevinner Øyvind Solbrekken Flatla, Kisen MSL til
venstre og bronsevinner Odd Arne Brekne, også han fra Kisen MSL til høyre.

Finalelaget senior menn under årets Norgesmesterskap i luftrifle.
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NM LUFTRIFLE 2016 ALFHALLEN
NORGES BESTE VETERANER
Av Hans Olav Bjelvin

Veteran 70, noe man slett ikke skulle tro, disse spreke
«ungdommene» tatt i betraktning. Da klassen hadde
gjort opp seg imellom, sto følgende igjen på vale. Fra
venstre og sølv, Ragnar Lund, Numedal SSK. I midten
gullmedaljevinner Lars Lømo, Kisen MSL. Til høyre og
bronse Bjørn Fremstad, Rælingen Miniatyrskytterlag.

Veteran 65 representeres av gullmedaljevinneren Bjørn
Egil Hansen fra Nøtterø SKL avd. NSF. Bernt Finsveen,
Gudbrandsdal Sportskyttere og sølvmedalje, samt
Svein-Erik Tosterud, Kisen MSL, og brosemedalje, var
begge fraværende da bildet ble tatt.

I klasse V 55 var dessverre gullmedaljevinneren Knut
Bakken fra Meråker Idrettsgymnas Rifle fraværende.
Sølvmedaljen gikk til Harald Dalen, Stange Sports-
skyttere, mens Lill Torjesen fra Blinken Miniatyr og pistol
kapret bronsen, etter meget sterk skyting.

Ungdommen i veteransirkuset V 45, her representert
med de to beste i klassen. Geir Magne Rolland fra
Åsane Sportskytterlag, til venstre, sikret seg sølvet mens
gullet gikk til Terje Busk fra Kisen MSL. Håvard Eriksen
fra Nordre Land Sportsskyttere som kapret bronsen, var
dessverre ikke til stede da bildet ble tatt.

V70 V65

V55 V45
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Det filosofiske hjørnet

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 opp-
daget 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 brød-
mat. 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 brød-
skiver”. Med store øyer ble posen
forsiktig lukket og hun sa bestemt:
”Jeg vil ikke ha så stor mave som
bestefar, mamma”. Unger er her-
lige 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 fortært av familie og venner
etter alle kunstens regler. Jeg opp-

daget en ny god smakskom-
binasjon: Julebrus 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 varme-
apparatet 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 Nesnalobber - 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
smultringer 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 tis-
semann 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. 

DET FILOSOFISKE HJØRNET.
AV JON-TORE GRAN.
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«Vi må ta vare på ildsjelene våre
og dugnadsånden. Når ildsjelene
og dugnadsånden blir borte, dør

aktiviteten også»
Gyda Ellefsplass Olssen

Som leder av fagkomité rifle var det naturlig at
Gyda Ellefsplass Olssen var til stede og kastet
glans over årets NM luftrifle. Skytternytt fikk da
naturlig nok, en prat med den alltid blide og
sjarmerende fagkomitélederen. 
Så hvordan har gjennomføringen av dette NM
vært, etter din mening? Jeg er meget tilfreds med
årets NM-arrangør, som har gjennomført et prikk-
fritt norgesmesterskap. Nå må det jo legges til at
lokalitetene i Alfhallen ikke står tilbake for noe.
Kisen miniatyrskytterlag kan således oppvise et av
de fineste, om ikke det fineste anlegget for skyting
i landet. Arrangementskomiteen har med humor
og godt humør løst sine oppgaver til fagkomiteens
fulle tilfredshet og da kan man ikke annet enn å
være strålende fornøyd. Landslaget bruker jo også

dette anlegget som fast treningsarena, så da skulle
vel det meste være sagt, sier Gyda. 
Jeg og fagkomiteen er veldig fornøyd med at Kisen
MSL tok på seg denne oppgaven. Det er ikke lett å
finne klubber, som er villige til å påta seg et så vidt
stort arrangement, som et norgesmesterskap er.
Utfordringene ligger naturlig nok i det å finne NM-
arrangører og det er synd, at vi ikke har tilfreds-
stillende anleggskapasiteter utenfor det indre øst-
landsområdet, sier Gyda og legger til, at i et slikt
arrangement ligger det veldig mye dugnad og vi er
avhengige av ildsjelene. Blir ildsjelene og
dugnadsånden borte dør også aktiviteten, sier
hun. Vi har også et regelverk som trenger en del
presiseringer, noe vi har opplevd under årets mes-
terskap. Regelverket legger opp til at utenlandske

GYDA ELLEFSPLASS OLSSEN leder fagkomité rifle
Av Hans Olav Bjelvin
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skyttere kan delta, men ikke bli norgesmester.
Under dette mesterskapet har en svensk dame-
skytter gått helt til topps. Regelverket er ikke
tydelig nok på dette området, da den svenske
skytteren kan gis adgang til å skyte i finalen, med
den følge av at en norsk skytter, som ellers ville
skutt finalen blir skjøvet ut. Jeg har hatt møte med
juryen og vi er blitt enige om, på bakgrunn av
protest fra de norske skytterne, at det bare skal
være norske skyttere i finalen, sier Gyda. Det blir
derfor nødvendig med en tydelig presisering i reg-
elverket, slik at uheldige omstendigheter ikke får
opptre. Som et apropos til dette, kan det jo nevnes

at årets sølvmedaljevinner, Andrea Wick, som var
nummer 8 inn i finalen, ikke hadde fått skutt,
dersom vi hadde tillatt den svenske skytteren å
skyte finalen, avslutter fagkomiteens leder Gyda
Ellefsplass Olssen.

Fortsettelse fra side: 26
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I mørketiden er refleksjonen i øynene på ville dyr
synlig lenge før du ser kroppen og refleksjonen i
øynene kan sees på opp til 100 – 150 meters
avstand med en kraftig hodelykt. Det er til stor
hjelp og jeg fant mange villrein, ryper og polarrev,
takket være refleksjonen. De er så tamme at du
neste kan gå bort og klappe dem, da de ikke har
mange naturlige fiender på Svalbard. Heldigvis
møtte jeg ikke isbjørn da jeg var ute og fotograferte
i mørket, men en kveld mente noen å ha sett ferske
bjørnespor som gikk i min retning. 
Da valgte jeg å vente til neste dag med å
fotografere på dette stedet, for det er ikke smart å
utsette seg for unødvendig risiko. Den kvelden
hentet jeg også en polsk turist
som hadde valgt å campe i telt på
campingplassen. Turisten skjønte
ikke hvor viktig det er med
bevæpning under slike forhold og
manglet erfaring fra arktiske strøk.
Han hadde nettopp spist middag
og kastet matrestene utenfor
teltet. Campingplassen lå like ved
stranden der isbjørnen kunne pas-
sere, og hvis bamse kom på
besøk, ville ikke turisten vært i
stand til å forsvare seg. Turisten
sikret teltet med snublebluss og
hadde en signalpistol i teltet, men
han manglet en rifle. Han kunne
laget et vakkert fyrverkeri, hvis
bamse bestemte seg for å gå til
angrep, men hadde kanskje ikke
overlevd, siden han var helt alene
på den is- og snødekte camping-
plassen. Isbjørner har en fantas-
tisk luktesans og matrestene ville

sannsynlig vis ført bjørnen til campingplassen.
Jon Aars er isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt
og en av Norges fremste spesialister.
– Isbjørnen kjenner lukt på veldig lange avstander,
og på flere hundre meters avstand lukter den sel
gjennom snøen, forteller Aars. Det er jeg helt sikker
på, fordi sporene viser at når isbjørnen går bort-
over isen og så vrenger til siden noen hundre
meter, når den har de fått lukten av noe, for
deretter å grave seg ned en meter eller to nøyaktig
ved et selhull. De lukter sel på veldig lang avstand,
også gjennom snø og is. Når det ikke er snø mel-
lom dem og selen, kan de lukte på vesentlig lengre
avstand.

Sikkerhet og våpenkultur på Svalbard 
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.

Seniorrådgiver Paul Lutnæs og sysselmannsførstebetjent Ståle Nylund har
full kontroll på den utstoppede isbjørnen hos Sysselmannen.
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Paul Lutnæs er seniorrådgiver for naturforvaltning
ved Sysselmannen på Svalbard, og spesialist på
isbjørner. Sysselmannen har gitt ut flere nyttige
informasjonsbrosjyrer om isbjørn og sikkerhet. 
– Vi oppfordrer alle som kommer i
kontakt med isbjørn om å holde
god avstand, sier Lutnæs. For å
skremme isbjørnen er det viktig å
gjøre seg til kjenne ved å lage lyder,
og samle seg i en gruppe. En større
gruppe kan for eksempel rope og
slå på metall. Reiser en i båt, kan
det å starte opp påhengsmotoren
være nok til at bjørnen løper vekk,
eller at man starter opp snøscoot-
eren på vinterstid, fortsetter
Lutnæs. 
En må til enhver tid ha oversikt over
hvor vinden kommer fra for å opp-
dage bjørnen tidligst mulig. Den er
en mester til å bruke landskapet og
vinden til sin fordel. I de aller fleste
tilfellene oppdager bjørnen men-
nesker uten selv å bli oppdaget og
han er flink til å gjemme seg. Hvis
en oppdager en isbjørn, skal en

ikke sette seg selv eller
isbjørnen i en vanskelig
situasjon. Det er til
syvende og sist isbjørnen
som får unngjelde for
vårt uvett og vår mang-
lende forståelse. 
– Isbjørnene er oppor-
tunister som benytter
seg av de mulighetene
som byr seg, forteller
Lutnæs. De er veldig
nysgjerrige og oppsøker
teltleire, hytter og både
gamle og nye objekter.
Det at bjørnen oppsøker
teltleire eller hytter, betyr

ikke at han vil spise mennesker, men er genuint
nysgjerrig – og vil utforske muligheten for å finne
mat.

Treffsikre damer på kurs: Ane Fossnes, Kristine Myrbostad, Siri Tjetland, Emma
Johansson-Karlsson, Åse Manengen. Ane Fossnes har ved to anledninger sett isbjørn
både fra kjøkkenvinduet og stuevinduet i boligen i Longyearbyen, så beskyttelses-
behovet er høyst reelt.

Frede Lamo fra UNIS har vært nære 300 - 400 isbjørner og deler sin
erfaring med kursdeltakerne.
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Hvis en ikke kan håndtere våpen og skremme-
midler på Svalbard, utsettes en for ekstra fare. Pis-
tol er ikke ansett som tilstrekkelig for-
svar, det er kombinasjonen av
storviltrifle og signalpistol som gir for-
svarlig beskyttelse. Signalpistolen er
ikke et skarpt forsvarsmiddel, men
benyttes for å skremme isbjørnen.
Gummislugs til hagle kan også brukes
til skremming, men man må alltid ha
med storviltrifle i tillegg. Hvis isbjørnen
ikke lar seg skremme og det oppstår
en livstruende situasjon, så er et
grovkalibret gevær (kaliber 30-06 eller
kraftige) siste forsvarsmiddel.
Signalpenn er svakeste lovlige
skremmemiddel, men en signalpistol
anbefales på det sterkeste. 
Praktisk skytetrening på Svalbard er
avgrenset til skytebanen noen

kilometer utenfor Longyearbyen.
Denne dagen har lærere og
ansatte ved Lokalstyret (det vil si
kommunen) på Svalbard skyte-
trening. De ansatte må jevnlig
holde ved like ferdighetene og
dette er et populært tilbud. Det er
Universitetet på Svalbard som
gjennomfører kursene og i årenes
løp har mange tusen mennesker
fått grunnleggende skytetrening
og lært om isbjørnbeskyttelse. 
– Du skal ikke skyte med geværet
før alle andre alternativer er
utprøvd, sier Frede Lamo. Lamo
er skyte- og sikkerhetsinstruktør
ved Universitetet i Svalbard
(UNIS). Etter en karriere som
skarpskytter i politiet og militæret
vet han hva som skal til for å treffe
målet. Hvert år gjennomfører
1600 deltakere sikkerhetskurset
til UNIS, hvor både tilreisende
forskere og studenter - samt

lokalbefolkningen får opplæring.

Treffpunkt ved nødverge.

Åse Manengen avfyrer signalpistolen mens hun får grundig instruk-
sjon av Fred Hansen fra UNIS.
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– De fleste isbjørnene er lettskremte og stikker av
hvis du avfyrer en signalpistol, forteller Lamo. Vi
ønsker ikke at bjørnen skal komme nærmere enn
100 meter, og hvis den gjør det, så avfyrer vi et
skudd med signalpistolen, fortsetter han. Du må
skremme bjørnen langt vekk og ikke godta at den
legger seg ned 200 - 300 meter vekke. Derfor
avfyrer du 2 - 3 skudd for å være sikker på at den
stikker av.

– Signalpistolen bæres aldri ladd, da den kan gå av
om den faller i bakken, forteller Fred Hansen - den
andre sikkerhetsinstruktøren ved UNIS. Ved avfyring
av signalpistolen er det viktig å vende hodet vekk,
for det kan komme ut kruttslam ved avfyring. Vi
benytter signalpistolen for å skremme og geværet
for å drepe, fortsetter Hansen. Hvis bjørnen er
nærmere enn 100 meter, skyter en rett opp i luften
for å unngå at signalskuddet går av bak bjørnen og
skremmer den mot oss. Signalskuddet flyr omlag
100 meter på noen få sekund og avsluttes med et
høyt smell. Det fortoner seg nærmest som en nytt-
årsrakett, og prosjektilet med en kraftig rødfarget
hale eksploderer med et høyt smell.

Kombinasjonen av lys og lyd gjør signalpistolen
effektiv til å skremme isbjørn, mens det å avfyre et
skremmeskudd med geværet, har langt mindre
effekt. Isbjørnen hører høye smell i naturen når
isbreene kalver, når det går snøskred eller når det
tordner, og det kan være grunnen til at smellet fra
et gevær ikke er så effektivt som en gjerne skulle
tro. Svalbard er et spennende øyrike og svært lett
tilgjengelig til å være i arktisk. Naturen og
dyrelivet, det spesielle polarlyset - samt det unike
samfunnet gjør et opphold til en opplevelse for
livet. De som kan håndtere en grovkalibret rifle,
stiller med et stort fortrinn så snart de forlater
selve Longyearbyen, for da er det obligatorisk
med bevæpning. Den ville og uberørte naturen
med to isbreer og flotte fjellparti ligger i gang-
avstand fra Longyearbyen. Om en vil oppleve
isgrotter eller nordlyset utenfor bebyggelsen, må
en ha med et gevær, selv om det er svært lite
sannsynlig at en vil få bruk for det.

FAKTABOKS
- For å redusere lukt pakkes maten inn i plast eller

oppbevaringsbokser, når en er ute i felten.

- Matavfall lagres et stykke unna leirplassen.

- Leirplass omringes av snublebluss i to høyder (30
cm og 70 cm høyde).

- Ha alltid med et gevær og en signalpistol når du
forlater Longyearbyen. 

- Geværoljen kan fryse og hindre funksjon, når det
blir kaldere enn 20 minusgrader, så sørg for at alle
bevegelige deler er tørrpusset. Parafin er velegnet
som smøremiddel på bevegelige deler, da parafin
ikke fryser/stivner før det blir ekstremt kaldt. 

- Unngå leirplasser hvor det er sannsynlig å møte
bjørn. 

- Isbjørnen kan overleve i åtte måneder uten mat.

- En voksen isbjørn trenger mellom 50 – 75 sel i året
for å dekke energibehovet. 

- Voksne bjørner veier vanligvis mellom 400 og 600
kilo. Største isbjørn fanget av jegere, var på over
930 kilo. Unge og utsultede individ kan være helt
nede i 100 kilo, og hvis de er desperate etter mat,
må en vise stor aktsomhet. Ungdyr, utsultede
bjørner og binner med unger er farligst for
mennesker, og en bør holde ekstra god avstand.

- Isbjørnen er en utmerket svømmer og tilbringer det
meste av livet på havisen. Den livnærer seg nesten
utelukkende av sel.

- Kan tilbakelegge over 5000 km i året.

- Kan bevege seg i 30 km/t over kortere avstander
og er overraskende smidig.

- Har en fantastisk velutviklet luktesans.

- Bjørnen oppdager mennesker i 9/10 tilfeller, mens
mennesker kun oppdager bjørnen i 1/10 tilfeller.  

- Barentshavsbestanden består sannsynligvis av
over 3000 isbjørner.

- Isbjørnene er individualister som jakter på egen
hånd.

- Isbjørnen er verdens største kjøtteter. 

- Les brosjyrer om sikkerhet på Svalbard:
http://www.sysselmannen.no/Annet/Brosjyrer/
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Litt etter litt, gikk det opp for meg at det var alvor,
smiler han. - Det er et stort, positivt sjokk!
50 personer av smått og stort møtte opp i lokalene
til Bergen skytterlag, hvor Laksevåg Sports-
skytterlag trener, for å hylle han som har blitt
utnevnt til årets skyttersjel. Det han ikke vet, er at
sekretær i klubben, Ellinor Sælensminde, også har
planlagt å markere at Gunnar har rukket å feire 70
år. Her er disket opp med kaker, kaffe og brus og
stemningen er på topp!
Det var Ellinor som nominerte meg, helt uten å
spørre meg først! smiler Gunnar.
Gunnar selv begynte med bedriftsskyting på
70-tallet. Videre gikk veien innom Laksevåg
Miniatyrskytterlag, og DFS-skyting i
Laksevåg skytterlag.
Etter et krafttak har Laksevåg Sports-
skytterlag vokst fra 0 til ca. 20 medlemmer.
Klubben har det siste året avholdt 8 stevner,
arrangert skyting for funksjonshemmede og
har ivrige ungdommer som synes luftgevær-
skyting, 15 meter og 50 meter er moro. 
Det er utrolig kjekt å se at våre ungdommer
trives med denne sporten og de begynner å

bli virkelig gode, forteller Gunnar
synlig stolt.
Premiepengene på kr 10.000,-
skal gå til kjøp av nytt luftgevær. Vi
har i dag 8 stk. luftvåpen av type
Feiwerkbau 300-serie. Gunnar
beskriver at disse våpnene var helt
topp på 70-tallet, men at de for
lengst er blitt slitte antikviteter og
kan sammenlignes med bruke
Krag i DFS-skyting.
Gunnar understreker at utnevn-
elsen «Årets skyttersjel» er en

anerkjennelse for det arbeidet sportsskytterlaget
driver.
- Å være leder for et lag med godt miljø og foreldre
som følger opp sine unge, må vel sies å være den
største drivkraften for meg. Man blir ikke lei når en
er leder i et lag med et velfungerende styre og
medlemmer som alltid stiller opp når en har behov
for hjelp.  
Vi ønsker Gunnar og hele Laksevåg Sports-
skytterlag lykke til videre!

Gunnar Fiksdal med statuetten for «Årets skyttersjel» og sjekk på kr
10.000,-. Han er her omringet av glade skyttervenner.

Gunnar Fiksdal - en sann skyttersjel
Tekst og foto: Siri Vaggen Kanedal

- Da jeg så at jeg var tildelt prisen som Årets skyttersjel, var jeg sikker på at det var noen
som drev ap med meg! Dette forteller Gunnar Fiksdal fra Laksevåg Sportsskytterlag.
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Siden det ikke fantes noe miljø på riflesiden av
NSF i Møre og Romsdal fra før, så har ikke det vært
det enkleste å starte opp et lag. Men ved å hanke
inn de som har prøvd litt før, og andre habile
skyttere fra DFS, så har vi klart å skape en liten
gjeng som trener og reiser på stevner i lag. Men
med medlemmer i 9 kommuner i et område hvor
en må ta ferger nesten uansett hvor en skal, så er
det ikke lett å få til felles treningskvelder. Vi har
heller ingen fast bane enda, men er heldige og får
låne Ørskog skytterlag (DFS) sin 15m bane, hvor vi
kan bygge om til 10m eller skyte på 50m simulert.
Vi har hatt noen felles treninger i helger, men håper
å få til mange flere, når vi etter hvert forhåpentlig-
vis får en egen fast bane. 
Storfjorden SSL har også i planene å bygge en fast
50m kombinert utendørs- og innendørsbane, som
kan brukes hele året, men foreløpig mangler vi en
del midler for å få til det. Vi søker på det meste av

midler, legat og støtteordninger og har allerede fått
litt. Så bane, det skal det bli tilslutt! Men frem til det
får vi greie oss med en midlertidig bane vi har og
som kan settes opp sommerhalvåret.
Det laget også har gjort i løpet av vårt første år, er
å, blant anna, arrangere introduksjons- og tren-
ingssamling for skyttere i området. På denne sam-
linga fikk vi besøk av Malin Westerheim som delte
sin kunnskap og fortalte om hvor langt en kan nå
om en bare vil det nok. En samling som fikk flere til
å ville skyte mer NSF og noen kjøpte til og med seg
ny rifle etter denne motivasjonsboosten av en helg. 
Av de 16 medlemmene vi har, har vi to SH-lands-
lagsskyttere, to tidligere juniorlandslagsskyttere og
to ivrige ungdomsskyttere som allerede etter kort
tid har oppnådd gode plasseringer i NM. I NM luft
og 15m nå i april var vi 7 skyttere på tur, mange
med gode resultater. Men mest imponert og stolt
er vi over Andreas Oldeide(14) som i sitt aller

første NM 15m
kom på 2.plass
i standardgevær.
SH skytterne
viser også god
form inn mot
denne seson-
gens Paralym-
pics, og vi gle-
der oss til å
følge dem vid-
ere på veien
mot Rio.
De funksjons-
hemmede skyt-
terne er noe vi

Storfjorden Sportsskytterlag
v/Karoline Hansen

Storfjorden Sportsskytterlag (SSSL), ble stiftet 1. desember 2014 og er vel med det et av
Norges Skytterforbund sine ferskeste lag. Vi har base i Ørskog kommune på Sunnmøre
og teller i dag 16 medlemmer fra 9 forskjellige kommuner rundt om i Møre og Romsdal.

Fra et av stevnene vi arrangerte i fjor, der vi også fikk besøk av noen pistolskyttere. På bildet
ser dere banen vi låner av Ørskog skytterlag og som vi kan bygge om til 10m ved hjelp av
enkle stativ til å henge skivene på.

I serien: ”Send stafettpinnen videre”
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vil satse på fremover også; både de to vi har, men
også flere, nye skyttere med nedsatt funksjons-
evne. Storfjorden SSL har vært så heldig å få
tildelt to luftrifler fra NSF til bruk i rekruttering av
funksjonshemmede skyttere. Noe vi setter stor
pris på, og som garantert vil komme til god nytte,
når vi har fått en skikkelig bane opp å gå. I tillegg
til disse to våpnene har lederen i laget kjøpt et
våpen som kan lånes ut til medlemmer. 
Kort oppsummert har vi greit med aktivitet og
skyttere som ønsker å bli bedre og vi har et mål
om å få bygd opp en fast bane. Med en fast bane
blir det også enklere å få til rekruttering, men med
godt samarbeid med DFS-laget skal vi klare å
bygge opp stein for stein, selv uten bane nå i
starten.  
Og i fremtiden håper vi på å kunne invitere skytter
Norge til et fantastisk NM på Sunnmøre!

Den ferskeste ungdomsskytteren vår, Andreas Oldeide, som
tok sølv i NM 15m i begynnelsen av april. Han er 14 år.

Storfjorden Sportsskytterlag utfordrer
Hafrsfjord pistolklubb i Stavanger til å skrive i
Skytternytt nr. 3-2016.

Leserinnlegg

Bemerkning til Klette sin eminente artikkel om «the Field
trials i 1907» i «Ladehjørnet», Skytternytt nr. 1-2016

DWM sendte 2 stk. av disse til “konkurransen”
mellom Colt, Savage og Luger i begynnelsen av
1907. Luger hadde i forkant sendt 1000 stk. i 7.65
med skulder og noen få i 9mm Parabellum (Luger).
Savage hadde for mange forkilinger og droppet ut
av racet. Amerikanerne var fascinert av de to Luger
pistolene i .45 og ville ha flere, men DWM nektet å
være med å konkurrere videre om kontrakten, da
de fikk inn store ordrer fra den tyske armeen. 
Det ble som sagt laget 2 eksemplarer i .45 auto-
matic colt pistol kaliberet og en av dem ble auk-

sjonert bort i 2010 til den nette sum av $494 500,-.
Pistolen ble testskutt i et amerikansk håndvåpen
blad midt på nitti tallet; jeg har det ikke foran meg i
skrivende stund. Den andre ligger muligens på et
loft i Louisville Kentucky og ruster?

Louis Schadenberg
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Vel overstått påske! Her i vest går det mot vårvær
og mer felttrening. Det ser vi frem til og starter
sannsynlig uke 14. Det har vært spennende tid,
hvor mye av tiden fra sist har gått til å vente på til-
bakemelding på ulike søknader. 
Forhåndsuttalelse - tippemidler/tilskudd.
Vi sendte blant annet en søknad om forhåndsuttal-
else på ramme for tilskudd for de planlagte
lokalene til skyting og øvrig til Kulturdepartementet
(KUD). Bakgrunn for dette var heftet hvor det står
hvor mye tilskudd som kan søkes til ulike forhold,
var noe uklart på arealene til skyting, selve
skytebanene. For å ha en kvalifisert oversikt over
rammer knyttet til finansieringsplan, har det derfor
vært viktig å få god oversikt. Det tok heldigvis ikke
så veldig lang tid og hjalp nok litt med et par
telefoner/e-poster med forklaringer, respektfull og
høflig forespørsel om mulighet for rask behandling.
Dette ble gjort i samarbeid med idrettsenhet og
konsulent i Haugesund kommune. Vedlagt
søknaden ble det lagt ved ulike vedtak, godkjenn-
else av politiet (mottatt tidligere), tegninger/skisser
med forklaringer m.m. Vi har nå mottatt til-
bakemelding fra KUD med positiv tilbakemelding
på ramme vi kan søke om på selve pistolbanene. I
overenskomst med idrettsenheten i kommunen vil
vi nok også søke om tilskudd til andre formål i
bygget og som står klart satt opp i tilskudds hefte.
Bindende forhåndsuttalelse fra skatt vest (BFU) på
opprettelse av driftsselskap knyttet til unntak av
mva og momskompensasjon. Dette er et sentralt
forhold å ha avklart før en oppretter driftssel-
skapet. På forhånd har vi hentet inn kopi fra andre
lokale aktører som i samarbeid med andre, har
bygget opp idrettsanlegg med driftsselskap. Her

har vi hatt god hjelp fra Norges Skytterforbund og
mottatt støtte og bistand fra advokatfirma til-
knyttet forbund og NIF. Vi har sendt dem de kopier
vi selv har mottatt og forespurt om tilsvarende BFU
på våre vegne til skatt vest. Her venter vi enda på
svar, men er lovet fra skatt vest tilbakemelding
innen 29.04.16. Vi har bedt om BFU på opprettelse
av Haugesund pistol & curlinghall AS og tenker
således at vi etablerer et eget AS eid av våre 2
klubber med hver våre 50/50.
Driftsselskap, styre og vedtekter – er noe vi
således forutsetter går OK, har forberedt og lagd
klar til BFU mottas. Vi foretar da ev. endringer og
raskt derfra etablerer selskapet. Dette er sentralt,
for at vi kan gjøre de økonomiske disposisjoner
riktig.
Tildeling av tomt har vært forberedt og søkt om
i Haugesund kommune. Saken kom opp politisk
til behandling i formannskapet den 16. mars og ble
enstemmig vedtatt. Hvis noen ønsker å se saken
bli omtalt og vedtatt i vår kommune sitt formann-
skap, så kan dette gjøres gjennom å gå inn på
haugesund kommune.no, politiske møter, velge
formannskap og deretter dato. Det var kjekt å se at
alle politiske parti i fellesskap omtalte prosjekt-
arbeidet positivt og godt, og at de videre i felles
enstemmighet vedtok å tildele oss kommunal
tomtefeste for kommende 30 år. Dette er sentralt
for å kunne søke om tippemidler/tilskudd og videre
ift øvrig økonomi, plan m.m. Egen sak om kom-
munal garanti for tippemidler kommer opp til
politisk behandling på senere tidspunkt. Under
møtet i formannskapet ble dette også omtalt
positivt og som angitt del av hva kommunen ved
vedtak her også forutsetter blir vedtatt knyttet til

Reportasje

Haugesund Pistolklubb
og prosjektering av nye lokaler.

Del 6: Veien mot nye lokaler
v/Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund pistolklubb
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kommunal garanti, når dette blir søkt om. Som del
av dette arbeidet må det også sies at det fra vår
side har vært målrettet innsats i form av kontakt
med de ulike politiske parti forut politisk behand-
ling. Dette gjennom å ha bedt oss inn til
gruppemøter, ytt informasjon, ivaretatt åpenhet,
hatt egen presentasjon for naboer/interesserte,
idrettslag, media og politikere. Dette mener vi har
bidratt til at vi har gode medspillere i å lykkes gjen-
nom politisk prosess, støtte og vedtak.

Neste ledd i selve prosjektarbeidet på bygg nå er
mer i detalj å gå gjennom bygget sammen med
prosjektleder og «brekke tall ned» gjennom de for-
hold vi skal ha, tilpasse og ev. ta bort. Dette har
ligget på vent, med bakgrunn i utsjekk på en del
forhold knyttet til mulighet for kobling på
fjernvarmeanlegg i kommunen og levering av
kjøleremedie til isflaten som curlingandelen har
behov for. Sammen med en del andre forhold på

materialvalg osv vil det være potensiale for å
kunne ta ned kostnader noe og er selvfølgelig
relevant.

Fasene vi går gjennom nå i prosjektet er kjempe-
spennende og mer konkrete. Det gir energi og
inspirasjon for å lykkes. Vi er avhengig av godt
samarbeid med flere parter og opplever at disse er
med oss for at vi skal få det til. Ha en flott vår med
nye gode sportslige resultater i vår felles idrett!

Fortsettelse følger…..

Reportasje

Filosofens lille mathjørne.
På en konferanse på Hell Rica hadde de en fantastisk middags-
buffet. En gang fant jeg potet-risk der. ”Hvorfor”, måtte jeg spørre.
Kjøkkensjefen hadde sagt at hvis det var noen lærlinger som hadde
en spesiell rett fra hjemstedet, som de ville servere, så vær så god
og server. Lærlingen var i slekt med en kollega i avisen jeg jobbet i.
Altså Østerdal Finnskogskost.

Potetrisk.
Du trenger 10 poteter, 2 egg, 2dl melk, salt og mel. Smør eller steke-
flesk til steking.
Rasp potetene. Ha i to egg og pisk de inn i potetene. Ha i melk og salt.
Ha i mel, slik at konsistensen blir som pannekakerøre. Stekes som
pannekaker. Bruk smør eller helst stekefett til steking. Potetrisk
serveres med tyttebær eller sukker.

BON APPÉTIT
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I 2006 kom den da nye CZ 75 SP-01 Shadow på
markedet. Det viste seg snart at den skulle komme
til å dominere produksjonsklassen innen praktisk
skyting. 
10 år etter introduksjonen av CZ 75 SP-01
Shadow, kommer nå etterfølgeren Shadow 2, som
er videreutviklet i samarbeid med konkurranse-
skytterne på CZ Shooting team. 
Dette ble da også behørig markert med høy
sjampagne-faktor under døpingen av pistolen, på
året IWA-messe i Nürnberg
Shadow 2 har fått en face-lift på ramma, som gjør
at skytterens hånd kommer nærmere pistolens

kjernelinje. Ny nettskjæring på ramma, både foran
og bak, skal bidra til et bedre grep om pistolen.
Avtrekksmekanismen er også forbedret og skal gi
glattere gange, lavere motstand og kortere reset.
Shadow 2 har også fått nytt justerbart baksikte.
Pistolen leveres standard med blåelokserte greps-
plater i aluminium, men gummigrep à la SP-01 kan
skaffes om man ønsker et noe fyldigere grep.

CZ 75 SP-01 SHADOW 2

På IWA-messa: Hans Olav Bjelvin
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OPPDAG DENNE NYE LUFTPISTOLEN

FEINWERKBAU P8X
På IWA messa: Hans Olav Bjelvin

Det første man legger merke til på
Feinwerkbau sin nye luftpistol P8X, er
den ekstremt lave siktelinjen. Dette
har vært av de tingene som har vært
kritisert på Feinwerkbau sin tidligere
modell P44. Det er helt tydelig at
Feinwerkbau har lyttet til skytterne,
når de nå kommer med sin nye P8X.
Ikke bare er siktelinjen blitt lavere,
men du kan også forlenge siktelinjen
fra 330 til 400mm ved å løsne en
skrue a la Steyr LP 10, og så trekke
siktet bakover. 
På P44 måtte du fysisk fjerne grepet
og så løsne skruer på undersiden av
siktemidlene for å få til denne ope-
rasjonen. Nytt er også at du kan jus-
tere skjeftevinkelen med skjeftet på
pistolen, noe bildet til høyre viser. Her
ser du hullene hvor du fører inn egnet
verktøy og foretar justeringen. For
ordens skyld legger jeg til at det
finnes to justeringshull på baksiden

av skjeftet også. Skjeftejusteringen
har en memoryfunksjon som gjør at
justeringen forblir den samme, selv
om du tar skjeftet av pistolen. Videre
kommer du til alle justerskruer for
avtrekket uten å måtte fjerne grepet.
Absorberen, som skal fjerne rekylen,
er også forbedret. Kornet kan justeres
trinnløst i lengderetningen uten at du
behøver å skyte pistolen inn på nytt.
Avtrekkeskoen er justerbar på alle
måter også i høyden. Pistolen leveres
også med 4 løpsvekter à 15 gram,
som skyves inn i et spor på hver side
av løpet. Feinwerkbau sin nye luftpis-
tol P8X er et spennende og friskt pust
inn på den internasjonale kon-
kurransearenaen. Pistolen lanseres i
april og kommer til Norge i begynn-
elsen av mai. ABS Shooting i
Haltdalen har lovet oss den første pis-
tolen som kommer til landet for tes-
ting og vi kan knapt vente.

Feinwerkbau lanserte sin nye luftpistol under årets IWA messe i Nürnberg. En
luftpistol som designmessig skiller seg ut fra den tidligere Feinwerkbau P44.

Reportasje

Her ser du tydelig alle
justeringshullene for
skjeftejusteringen. Når
du har foretatt jus-
teringen, forblir den den
samme, selv om du tar
skjeftet av og på igjen.
Videre kommer du til
alle justerskruer for
avtrekket, uten å måtte
fjerne grepet.
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En av de store nyhetene i 2016 er Pardini sitt kon-
verteringssystem ”all in one”. Dette systemet
består av ei universalramme, som gjør at du kan
skyte både kaliber .22 LR og .32 S&W Long WC
med samme ramme, skjefte og
avtrekksmekanisme.
Nå er jo dette, i og for seg, ingen
revolusjonerende nyhet, men
desto hyggeligere, da vi her
snakker om en av de mest
benyttede og populære pistoler
på den internasjonale kon-
kurransearena. 
Konverteringssettene selges
separat, basert på ønske og
behov og passer til siste genera-
sjon SP og HP pistoler fra
Pardini.  Så, sagt på den enkle

måten, og for at jeg skal få litt mer å skrive om. Har
du en Pardini SP i kaliber .22 LR, kan du kjøpe
konverteringssettet i kaliber .32 S&W Long WC, og
vips så har du en Pardini HP.

Reportasje

På IWA-messa. Hans Olav Bjelvin



Av Browning sin nye kon-
kurransebørse B725 Pro Trap,
har jeg valgt å kaste øyne på
B725 Pro Trap High Rib. En av
grunnene til dette er, at det
synes som om konkurranse-
børser med høy sikteskinne, blir
stadig mer populære innenfor
skytegrener de ikke direkte er
designet for. Jeg tenker da
spesielt innen jegertrap, nordisk
trap og sporting. Hva årsaken til
dette kan være, skal jeg ikke
fabulere noe om.  Tøft er det
mange som synes det er, og
mange mener sågar, at de skyter
bedre med høy sikteskinne. 

Dette bringer tankene bakover i
tid til mine 18 år, sertifikat og
nyervervet boble. Det første som
sto på ønskelisten var såkalt
effektanlegg. Det gikk ikke noe
fortere, men det så og hørtes
tøffere ut.
Vel, nysgjerrig som jeg er, kunne
jo dette være en interessant ting
å teste ut, og en liten uke senere
ankom en Browning B725 Pro
Trap High Rib med gode ønsker
fra Nordskog as på Moi. Når
sant skal sies, er jo dette bare
halve sannheten. Jeg må inn-
rømme at jeg lenge har gått
svanger med et ønske om å klå

litt nærmere på denne flotte
børsa som kommer i akkurat
den konfigurasjonen du måtte
ønske deg. Høy eller lav siktes-
kinne, varierende løpslengder
og med eller uten justerbar
stokk.
Browning er et navn som gjen-
nom tidene har hatt en egen
klang i ørene til så vel skyttere
som jegere. Uten å gå så veldig
dypt i historien, kan det bare
konstateres at John Moses
Browning sine kreasjoner for-
tsatt lever i aller beste
velgående. Når så kvalitet og
finish er outstanding, som det

Reportasje

BROWNING B725 PRO TRAP
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av Hans Olav Bjelvin
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heter på godt norsk, kan man
ikke ønske seg noe mer.
Den nye Browning B725 Pro
Trap serien kombinerer
legendarisk kvalitet og funk-
sjonalitet med tilpasninger som

imøtekommer den kresne kon-
kurranseskytters ypperste krav
til redskapen sin.
B725 Pro Trap leveres med
balansevekter for så vel kolbe
som løp, et system som Brow-

ning har valgt å kalle The Pro
Balance system. Systemet
setter skytteren i stand til å
fintune våpnets balansepunkt
helt etter eget ønske for en best
mulig balanse og børseføring. 

Reportasje

Browning B725 Pro Trap kommer i en flott koffert, med esker med choker og ekstrautstyr, og ikke minst nødvendig
verktøy og manual på forskjellige språk, bl.a. engelsk.

Innholdet i de to eskene som sees på bildet av haglekofferten. I esken til venstre sees deler som chokenøkkel, dis-
tansestykker til den justerbare kolben, løpsvekter og balansevekter til kolben, utskiftbare avtrekkere, pose med
fiberoptiske korn i diverse farger og verktøy for montering/demontering. I esken til høyre 6 stk. utskiftbare choker i
ulike trangboringsgrader.



Stokken er justerbar, som seg hør og bør, og tillater
skytteren å finne den perfekte posisjonen på
stokkens kam, cast og drop. Hagla leveres også
med to bakkapper av forskjellig størrelse. Den jus-
terbare løpsskinna – Pro Rib, som den heter, gjør
det mulig for skytteren å heve/justere hagles-
vermen til å passe eget ønske og
siktebilde. Videre leveres B725
Pro Trap med tre utskiftbare
avtrekkere som skal tilfredsstille
skytterens ønske og behov hva
angår kontakten mellom
avtrekker og avtrekkerfinger.
Avtrekkeren er også justerbar i
lengderetningen.
Den lavere låsekassen på B725
bidrar til en lavere kjernelinje med
mindre følt rekyl og munnings-
vipp. Følelsen av å være ett med

våpenet bidrar til følelsen av at hagla er en forleng-
else av kroppen. Rekylopptaket er følgelig meget
godt. I og med at låskassen er blitt lavere, har man
også modifisert avtrekksmekanismen noe.
Resultatet er at man har oppnådd å utvikle en av
markedets korteste responstider mellom avtrekk

Reportasje
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Et knippe Browning B725 Pro Trap i forskjellige utførelser. Som man ser, kan man få hagla i nærmest akkurat den
utførelsen som man ønsker. Man kan ikke annet enn å imponeres over standarden på trekvaliteten på stokkene til
Browning.

Pipa med den høye sikteskinna og påmontert løpsvekter. Løpsvektene kan monteres
nesten hvor som helst på pipa, også slik at de er skjult bakom forskjeftet.



44 SKYTTERNYTT NR. 1 - 2016

og skuddløsning.  Løpene til Browning B 725 Pro
Trap er av Vector Pro type og såkalt Back Bored
med Invector DS choker. Kort sagt er dette en
betegnelse på Brownings modere løpskonfigura-
sjon med innvendig diameter større enn hva som
er vanlig i tradisjonelle hagleløp i kaliber 12. Dette
er teknologi utviklet av Browning, med den
hensikten å gi større utgangshastighet, mindre
deformering av haglene og jevnere og bedre
skuddbilder.

Browning B725 Pro Trap
High Rib er ei flott hagle å
se på. Treverket er fantas-
tisk flott, med valnøtt som
lever foran øynene på deg.
Pistolgrepet er bratt,
nydelig og akkurat slik jeg
mener det bør være.
Tilpasningen mellom tre
og metall er av førs-
teklasses kvalitet, likeså
våpenet ellers. Her er
absolutt ingenting å sette
fingrene på. Blåneringen
er dypblå og speilblank og

maskineringsmerker finnes ikke. Den håndskårne
nettskjæringen er tett, skarp og fin og meget
smakfult utført. Tradisjonell og praktisk og uten
moderne dilldall.
Forsiktet er av fiberoptisk type og leveres med
flere staver i forskjellige farger, som er innbyrdes
utbyttbare.
Browning B725 Pro Trap kan leveres med
pipelengde 76 og 81 cm og kommer med 8 stk.
utskiftbare Invector DS extended choketuber.

Testet børse er i kaliber
12 med 76 cm lange løp.
På skytebanen oppleves
børsa som meget
behagelig å skyte med.
Rekylopptaket er, som
jeg tidligere har vært
inne på, meget godt og
munningsvipp nesten
ikke eksisterende. Vekt
og balanse bidrar også
til en jevn og fin børsefø-
ring. Jeg synes at det
bratte gode pistolgrepet
er medvirkende til at
børsa er lett å montere,
svinger lett og er lett å
peke med. Avtrekket er
av mekanisk type og

Reportasje

Avtrekkerskoen som lar seg justere i lengderetningen. Ved å løsne på setskruen på
selve avtrekkerskoen, kan avtrekkeren justeres fram og tilbake i lengderetningen.

Pipemunningen med de forlengede Invectorchokene. På toppen av sikteskinna troner
forsiktet som du kan se. De fiberoptiske stavene er utbyttbare og kommer i forskjel-
lige farger.



meget godt. Dette innebærer at begge løpene lar
seg avfyre uavhengig av om første løp har gitt
avfyring eller ikke. Dette til forskjell fra en rekylope-
rert avtrekks-mekanisme, hvor rekylen bidrar til at
det neste skuddet lar seg avfyre. 
Personlig ville jeg nok valgt ei børse med lav
sikteskinne. Jeg har alltid skutt med lav, eller van-
lig, sikteskinne på mine konkurransebørser.
Gammel vane er vond å vende, som det heter.
Dette må imidlertid på ingen måte hindre andre fra
å prøve børse med høy sikteskinne.
Browning B725 Pro Trap er ei konkurransebørse
som føyer seg pent inn i det øvre sjikt, sammen
med hagler som Krieghoff, Blaser, Perazzi, og
Beretta, men som prismessig burde være
særdeles attraktiv. Med sine kr 52.990,- er Brow-
ning B725 Pro Trap et relativt rimelig alternativ,
sammenliknet med de hagler som allerede er
nevnt. Dette faktum, kombinert med Browning sin
kvalitet, finnish og funksjonalitet, har også bidratt
til at Nordskog har strevd med å tilfredsstille etter-
spørselen etter denne flotte konkurransebørsa,
som har en tendens til å forsvinne ut like fort som
den kommer inn.
Hvis du er ute etter et konkurransegrvær i det øvre
sjikt, er Browning Pro Trap et spennende alternativ
som absolutt er verd å ta i betraktning.

Reportasje
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FAKTARUTE:
Produsent: Fabrique Nationale,
Belgia

Produkt: Browning B725 Pro Trap
High Rib

Kaliber: 12

Løpslengde: 76 cm

Stokk: Oljebonet valnøtt

Stokklengde 375mm

Forskjefte: Trap

Vekt: 3,9 kg

Choker: utskiftbare – 8 stk. leveres
standard

Pris: kr 52.990,-

Importør: Nordskog as

Øvrevollveien 6, 4460 MOI

www.nordskog.com

Forskjeftet av beavertail type er kraftig og meget godt å holde i. Legg også merke til den fine nettskjæringa.
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Forfatteren av Ladehjørnet har ladet .45 ACP
patroner i mange år, men nylig oppsto noe ube-
hagelig. Jeg hadde som vanlig sluppet noen
hundre hylser opp i MA-hylsecollatoren, fylt røret
med store pistol tennhetter, fylt krutt i mess-
ingkoggeret og startet å lade på mitt The Star of
San Diego progressive lademaskin. I motsetning til
semi-progressive ladeapparater, som billige Dillon
o.a., så foregår ladeprosessene samtidig på alle 6
stasjonene, når ladearmen senkes. 
Mesteparten av kraften som aktiverer ladearmen,
går med til sizing, isetting av projektil og crimping,
bare få prosent går med til isetting av tennhette.
Plutselig lot ikke hylseplaten seg rotere. Jeg løsnet
den runde mutteren og hevet hylseplaten og fant
en stor pistol tennhette klemt sammen til en høyde
på 1 mm med det hvite pulveret i tennsatsen
presset ut. Årsaken så jeg straks. Det hadde
sneket seg inn en .45 ACP hylse av fabrikkmerke
Blazer, som var utstyrt med lomme for små tenn-
hetter. Diameteren på store tennhetter er 1 mm
større enn på små tennhetter. Så det som skjedde,
var at tennhetten med diameter 5.45 mm ble klemt
flat i forsøket på å få den inn i en tennhettelomme
med diameter 4.45 mm.
Jeg har hørt at det sirkulerer .45 ACP hylser for
små tennhetter (SP) i USA. Lader en på en Dillon
1050 Progressive lademaskin, oppstår mye
plunder og heft om en SP hylse kommer inn i lade-
prosessen. Men i Norge har en vært forskånet for
.45 ACP hylser for SP. 
De første som begynte å produsere .45 ACP hylser
for SP, var Federal på starten av to tusen tallet.
Grunnen var at blyfrie tennhetter gjorde sitt inntog.
Den klassiske tennhetten inneholdt bly stibnit. Den
blyfrie tennsatsen (ofte kalt ikke giftig eller NT) er
mer brisant enn tidligere tennsatser. Det betyr at
det produserer mer kraft pr. masseenhet mot støt-
bunnen i sleiden i en pistol. CCI- Speer (den opp-

rinnelige designeren av blyfri tennsats i tennhetter)
registrerte at enkelte pistoler ble ødelagt av blyfrie
tennhetter. Det ble laget groper i støtbunnen og
hullet for tennstemplet ble ødelagt. Det skjedde
bare med store tennhetter (LP) pga. større masse
med tennsats og større areal, sammenliknet med
SP.  Grunnen var at sleidene bare var overflate
herdet og ikke gjennomherdet. Men våpen fab-
rikantene var ikke interessert i å forandre sine
våpen og gjennomherde sleidene, så ammuni-
sjonsprodusentene måtte finne en måte å unngå å
ødelegge våpnene på. Dette ledet til å bruke små
tennhetter i .45 ACP hylser. Noen fabrikanter
(Federal og Winchester) tok også å crimpe tenn-
hetten på plass, for i tillegg å sikre seg at tenn-
hetten holdt seg på plass og også reduserte
trykket mot støtbunnen. Ladere av .45 ACP bør
være observante i fremtiden og se litt nøye på
hylser, som de plukket opp på skytebaner og i
feltløyper.
Epilog: Patronene som forsvaret bruker, 5.56 mm
NATO, er utstyrt med blyfrie tennhetter. Der ser jeg
at det er to hull i hylsebunnen som for Berdan (men
uten ambolt) mens det brukes Boxer små Rifle
tennhetter. En sammenheng kan være at NT er mer
brisant enn Pb stibnit.

Ladehjørnet

Ladehjørnet klette@broadpark.no, 66 99 14 44
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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

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

                 
           
                    
                 

                   
         

       
           
                     

               
              

                    
           

                 
     

             
               

       
              

            
         
                     

Returadresse: Norges Skytterforbund, Sognsveien 73, 0840 Oslo
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