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Ringtunveien 1 • N-1712 Grålum • Norway • Phone +47 69 13 90 35

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.
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Forsiden: Vinnerne fra NM luftpistol i Eidsberghallen Mysen. Fra venstre
sølv til Thea Christine Haarberg, Ørn Sportsforening, gull og norges-
mester Trude Johansen, Mysen Pistollag og bronse til Loise Olsen,
også fra Mysen Pistollag. Foto: Hans Olav Bjelvin.

Idrett er folke-eie i Norge og «nesten alle» har vært innom den
organiserte idretten i løpet av oppveksten. Nå som det nærmer
seg OL og Paralympics i Rio, kan det være på sin plass å nevne
den norske Idrettsmodellen som handler om fire ting:

1) Folk er med 2) Frivillig innsats
3) Bredde og topp 4) Inkludering

Jeg vil gå mer inn på nr. 3 og nr. 4 som defineres slik:
3) Breddeidretten gir trening, glede og felleskap for mange.

Samtidig er det breddeidretten som gir grunnlaget for topp-
idretten vår. Når Norge på tross av lavt folketall, klarer å hevde
seg så godt internasjonalt, er det nettopp fordi vi har en
idrettsbevegelse som er opptatt både av å rekruttere bredt og
dyrke talentene.

4) Norge er et forbilde internasjonalt i forhold til hvordan funk-
sjonsfriske og funksjonshemmede er likestilt i idretten. Alle
anlegg som mottar spillemidler, har universell utforming og
toppfolkene våre trener til OL og Paralympics side om side på
Toppidrettssenteret.

Særforbundene har ansvaret for talentutviklingen og den sports-
lige satsingen i hver enkelt idrettsgren, mens Olympiatoppen har
ansvaret for å støtte og videreutvikle de aller beste i alle idretter -
på tvers av særforbundene.
Norges Skytterforbund jobber godt etter denne modellen og vi er
et eksempel for mange andre idrettsgrener på god inkludering og
resultater i verdensklasse. Et bevis på dette er at vi vil være en stor
tropp til sammen, som vil delta i OL og Paralympics. Se side 23.
Det kanskje ikke alle vet, er at skyting er den sommeridretts-
grenen som gjennom tidene har skaffet Norge flest medaljer i
OL, og vi lever i håpet om at våre fantastisk flinke skyttere vil
fortsette trenden. Skytternytt ønsker alle deltagerne – både til OL
og Paralympics - lykke til!

Så over til noe helt annet:
Det har vært noen henvendelser ang. EUs våpendirektiv og mang-
lende info i Skytternytt. Ting skjer fort mht dette direktivet og det
kommer stadig endringer. Derfor vil det som kommer i Skytternytt,
være gammel nytt eller til og med feil ved utgivelsesdato. 
Info om EU-direktivet står hjemmesiden til NSF og denne er et
bedre forum for løpende oppdateringer.
Vi ber dere alle om å gå inn på hjemmesiden vår for å holde dere
orientert.

Grete Nilsen
Redaktør

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 

ANSVARLIG REDAKTøR:
Jan Tore Berg-Knutsen 

REDAKTøR:
Grete Nilsen

Mariabakken 8-403
4034  Stavanger
Mobil 906 50 608

e-post: greten2@online.no

NSF, POSTADRESSE:
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TELEFONER:
Arild Groven: 21 02 98 52
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HARTZ  OFFSETTRYKKERI
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Tlf: 909 18 413
E-post: post@hartz.no

STOFF TIL SKYTTERNYTT
kan sendes på CD, i Word el. Excel,

(Legg alltid med papirutskrift!)
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videresender det til bladet.
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Til salgs
Smith & Wesson halv aut. pistol modell 46. kal 22, i
original eske med 2 magasiner, kr 4 500,-som i ny
stand, med ammo.

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

Til salgs
Walther GSP .22 sett med 2 løp - det ene er kort og
lett for bruk til hurtigpistol. Det andre har standard
lengde og vekt.
Forsikte med fiberoptikk, grønn fiber som kan
skiftes ut. God hjelp ved dårlige lysforhold.

2 magasin med kapasitet 5 skudd
2 magasin med kapasitet 10 skudd 
.32 sett medfølger 2 stk 5 skudds magasin 
Skjeftet er nytt, størrelse M, laminert og med
fargene blått og treverk. 

Erik Paasche, er-alpa@online.no   mob. 93 08 13 39

Til salgs
Kimber ombyggingssett i kal. 22 for mod 1911.
Sannes Våpen og Amm. tlf 71 22 11 71. E-post:
sannesva@online.no

Til salgs
Winchester mod 12, pumpe, kal 12/70, full choke,
strøken, m/original eske og tags.
Tlf. 905 70 341/ 712 51628.

Brukthandelen
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Presidenten har ordet

Vi er nå i en fase med mange
utfordringer.

Vi har 
1) Våpenloven - EU direktiv
2) Skytebaner
3) OL i Rio de Janeiro
4) SFF, Særforbundenes Felles-

organisasjon

Vi har igjen hatt møte med
våpenorganisasjonen for å
drøfte utviklingen. NJFF ved
Vidar Nilsen har omtrent hel-
dagsjobb med oppfølging av
EU-direktivet som er under
arbeid. Her fremkommer det
stadig justeringer, og jeg håper
til det bedre. Vi tror ikke
forslag om ny VÅPEN-
LOV blir fremmet før
EU-direktivet er ved-
tatt, og det er i EU en
meget komplisert
prosess. Svært mye
av det som foreslås, er
allerede implementert her
hos oss.

At enkelte politidistrikter utfor-
mer egne skjemaer i forbindelse
med søknad om kjøpetillatelser
for våpen, forbauser oss. Også
lokale feiltolkinger forekommer.
Her trengs det en skikkelig opp-
rydding fra politiets side. Vi bør
ha èn praksis i Norge og ikke en
som er utformet av enkelte
politidistrikt etter eget forgodt-
befinnende. Likhet for loven er
et nedarvet og godt begrep, og
da skal det ikke forskjells-
behandles mellom politidis-
triktene, for vi har dessverre

mange eksempler på at det
skjer.

Skytebaner, spesielt i tettbygde
strøk, er et STORT problem.
Oslo er vel kanskje verst, for her
tukles det til slik at tidligere
vedtak smuldrer bort i ingenting.
Kommunen tar ikke hensyn til
idrettskretsens prioriteringer og
det er skammelig. Oslo Idretts-
krets har vært krystallklar i sin
prioritering av skytebane i Oslo
Sør-øst, men det er overhodet
ikke tatt hensyn til. Vedrørende

Løven-
skioldbanen mangler det fortsatt
medvirkning fra grunneier om å
bygge nødvendige og nyttige
miljø voller. Disse vil kunne
dempe lyden fra skytingen
betraktelig for omgivelsene. Jeg
forstår ikke motiveringen for ikke
å godta våre gjennomarbeidede
planer for miljøforbedring av
Løvenskioldbanen. Vi, det vil si,
Norges Skytterforbund, eier
banen og vi vil fortsette vår
aktivitet til tross for manglende

medvirkning til positive end-
ringer.

Når dette leses, har vi tatt ut
landslaget til Rio. Noen er

sikkert skuffet, mens andre
jubler. Slik er det dessverre.
Vi ville gjerne hatt med
flere, men det gammel-
dagse, utrangerte kvote-
systemet setter pussige

begrensninger, dog også
muligheter. Vi håper det vil

endres for kommende OL.

Våre skyttere er vel forberedt og
har vist imponerende interna-
sjonale resultater. Men OL er all-
tid den største utfordringen en
idrettsutøver har. Skyting er, slik
jeg alltid nevner, den sommer-
idrettsgrenen som gjennom
tidene har skaffet Norge flest
medaljer, og vi lever i håpet om
at våre eminente rifleskyttere vil
fortsette trenden. Lykke til.

Vi er med i en organisasjon som
heter SFF (Særforbundenes
Fellesorganisasjon). Jeg har ikke
skrevet så mye om den gjennom

SKYTTERNYTT NR. 3 - 2016 5

Jeg
forstår ikke

motiveringen for ikke å
godta våre gjennomarbeidede
planer for miljøforbedring av

Løvenskioldbanen.

Presidenten har ordet

forts. side: 6
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Presidenten har ordet

årene, men den er verd vår opp-
merksomhet. Vi har 54 særfor-
bund innen NIF (Norges Idretts-
forbund) og 52 av disse,
inkludert NSF, er medlemmer av
SFF. Organisasjonen er spesielt
viktig for et mellomstort forbund
som oss. Sekretariatet i SFF
med Terje Jørgensen som leder,
binder sammen forbundene. Vi
har felles møter med stor
takhøyde, og NIF ved President
og Generalsekretær er vanligvis
til stede og deltar i debatter med
synspunkter og innspill av
høyverdig karakter. Jeg tillater
meg å sitere årsmøtets ens-
temmige vedtak om SFFs virk-
somhetsidé:

SFF skal arbeide for gode
rammevilkår for særforbundene.

SFF skal arbeide for demokrati
og en fremtidsrettet idretts-
organisasjon.
SFF skal være en aktiv bidrags-
yter til godt samarbeid oss imel-
lom og med NIF.
SFF skal tilby særforbundene
verdiskapende møteplasser og
være idrettspolitisk verksted.
SFF skal være sekretariat for
saksutredning, spesielt i idretts-
interne høringer.
SFF skal bidra til samordning av
våre felles saker i NIFs
ledermøter og på Idrettstinget.

SFF skal bruke de store for-
bunds løsninger, slik at de kan
benyttes av oss.

SFF skal arbeide med full
åpenhet og gi innsyn der det er
mulig.

Disse punktene er noe endret av
meg, men det er det som er
vedtatt for fremtidig arbeid. Vi
lener oss til SFF i tunge idretts-
politiske utredninger. Vi setter
stor pris på innspill som kommer
før NIFs ledermøter og Idretts-
ting.

Jeg synes igjen det er riktig og
takke for all nytte vi har av SFF
og også takke for at vi har dette
flotte forum for meningsutveks-
ling. Nyttig for NSF på alle
måter.

Til slutt: HUSK at vi er alle
SKYTTERE og vi ønsker våre
OL-deltagere all mulig suksess i
RIO.

Jan Tore Berg-Knutsen
President Norges Skytterforbud

Presidenten har ordet forts. fra side: 5

Fredag ettermiddag 13. mai avsluttet Simon 
Kolstad Claussen en helt vanvittig uke i Danmark
med seier på 300 meter 60 skudd liggende i
Europacupens første runde. Med 599 av 600
mulige poeng sikret han seg både individuell seier
og seier i lagkonkurransen sammen med Harald
Stenvaag og Ole-Kristian Bryhn.

Torsdag vant Kolstad Claussen 300 meter hel-
match med 1187 poeng – åtte poeng over gjeld-
ende verdensrekord og tidligere i uka skjøt han 595
poeng under elimineringen på 300 meter halv-
match standardgevær – seks poeng over verdens-
rekord – og ble nummer to i selve konkurransen.
Simon Kolstad Claussen er 24 år gammel fra Set-
skog i Akershus. Han skyter for klubben Kisen

MSL på Kløfta og vant
Europacupen sam-
menlagt på 300 meter
i 2015.

- Jeg er veldig fornøyd
med alt. Dette er min
beste uke på skyte-
banen noensinne og
gir meg både ro og
selvtillit. Det ligger
mange treningstimer
bak dette og det er fint
å få bekreftelser på at jeg er på riktig vei, sier
Simon Kolstad Claussen på telefon fra Danmark. 

Simon Kolstad Claussen i verdensklasse
Simon Kolstad Claussen skjøt resultater i verdensklasse og vant både helmatch og
liggende under Europacupen på 300 meter rifleskyting i Århus.
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Landsstevne for rekrutter.
Årets store begivenhet for
rekruttskytterne gikk i år i
Alfhallen med Kisen MSL som
arrangør. Etter litt flytting og jus-
tering på standplasser og
skytebord, gikk resten av
skytingen greit. Under premie-
utdelingen hadde det vært greit
for alle at flest mulig hadde møtt
opp, slik at skytterne hadde
sluppet å oppleve at det
manglet folk på flere plasser på
pallen i mange klasser.

Forholdene for skytterne i
Alfhallen er gode, men opp-
levde, som utsending fra pistol,
at det tas litt for lett på visse
rutiner omkring det å gjen-
nomføre et stevne/mesterskap. 

Det gjelder spesielt å sjekke at
alle skyttere har rett antall
tellende skudd på, før
resultatene sendes fra ML-Leder
til kontor, at skytterne må
kvittere på resultater etter endt
skyting og at endelig resultat-

liste med protesttid skal henges
opp på resultattavle med under-
skrift av klassifikasjonsjury.

Dette er helt enkle kvalitetssik-
ringstiltak, slik at en lettere kan
oppdage feil som av og til gjøres
underveis.

NM luftpistol
Årets NM gikk den 30. mai i
Eidsberghallen med Mysen PL
som arrangør. Dette var først
NM på pistol med de nye 3D-
Score skivene fra Megalink. Se
stor reportasje inne i bladet.

Mye positiv tilbakemelding fra
arrangør, men eneste som
fungerte litt dårlig, var at noen
monitorer låste seg, slik at
skyttere måtte flyttes underveis i
skytingen.

Arrangør til neste års NM-er.
Fagkomiteen søker etter
arrangører for NM-er både for
2017 og 2018.  Så langt har fag-
komiteen arrangører til NM
spesialfelt i 2017 og NM felt i
2018, resten mangler. 

ønsker alle en god sommer på
skytebane og spesielt de som
skal delta på NM-ene på ørland.
Her er det også innlagt uttak til
Landskamp mot Sverige og
Nordisk feltlandskamp. 

NB! Pr. 19. juni er nyheten
kommet at Anne-Cathrine
Krüger fra Mo pk er tatt ut til å
representere Norge under
Paralympics i Rio i august. Vi
gratulerer og ønsker henne lykke
til!

Pål Anders Kristiansen
Konstituert leder for
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.
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Rifle

Olympiske Leker og
Paralympics

De beste skytterne våre har i
lengre tid fokusert på å skaffe
Norge kvoteplasser til OL og PL.
Kvoteplassene er ikke person-
lige, og det er derfor alltid
spenning knyttet til hvem som
blir tatt ut til å representere
Norge i lekene. Som ved uttaket
til OL i London for fire år siden,
var det også denne gangen
knyttet stor spenning til hvem
som skulle tas ut på herresiden.
Det var ikke mulig å skille mel-
lom Odd Arne Brekne og Stian
Bogar på liggende, og de måtte
derfor skyte amerikansk uttak
om den siste plassen til OL. Odd
Arne gikk seirende ut av duellen,
og Stian kom heller ikke denne
gangen med på OL-laget. Stian
viste særdeles stor idrettsånd
ved å la seg intervjue på tv og
unne konkurrenten OL-plassen
umiddelbart etter uttaket. Du er
et forbilde for alle oss andre,
Stian! 

Det er Olympiatoppen (OLT)
som foretar det endelige uttaket
til OL og PL etter innstilling fra
Norges Skytterforbund (NSF).
Følgende utøvere er tatt ut til å
representere Norge under
lekene i Rio de Janeiro:

OL: Ole-Kristian Bryhn, Malin
Westerheim, Odd Arne Brekne
og Are Hansen.

PL: Amanda Dybendal, Paul
Aksel Johansen, Monica
Lillehagen, Heidi Sørlie-Rogne
og Sonja Tobiassen. 

Alle utøverne våre er gode nok til
å kjempe om finaleplasser i
mesterskapene, og i en finale
kan som kjent, alt skje. Dette blir
spennende og jeg gleder meg
enormt til å følge med på
rifleøvelsene i Rio de Janeiro! 

Junior og ungdom
Juniorene har mange kon-
kurranser på kalenderen i år, og
har så langt prestert godt både i
inn- og utland.  

Sesongens største gjenstående
konkurranse er EM 50m som
arrangeres i Estland medio juni.
Følgende skyttere er tatt ut:
Regine Nesheim, Jenny Stene,
Jenny Vatne, Benjamin Karlsen,
Henrik Larsen og Vegard Nord-
hagen.

Nordisk mesterskap for juniorer
arrangeres annet hvert år
og  samler utøvere fra  de nord-
iske landene og Storbritannia.
Alle internasjonale mester-
skapsøvelser står på pro-
grammet og juniorene skal skyte
uttak ifm Elverum Open. Nordisk
er for alle grener og arrangeres i
Sverige i slutten av august. 

Juniorene har skutt kvalifisering
for European Youth League
(EYL) i Finland; EYL er en lag-
konkurranse på 10m luft. Norge
ble ikke kvalifisert til finalen

direkte, men kom med som
beste «treer-lag» fra de tre
regions-kvalifiseringene. Finalen
arrangeres i Italia medio oktober. 

Nasjonalt
For de av oss som ikke skal til
OL eller PL, er muligens årets
største konkurranse NM 50m og
300m, som arrangeres på Ter-
ningmoen 9.-11. september. På
grunn av kollisjon med
Paralympics har Elverum Rifle-
klubb lagt til rette for at NM for
funksjonshemmede gjen-
nomføres 26.-28. august. Nytt
av året er at det arrangeres NM-
bankett på lørdag kveld, noe
som vil sette en ekstra ramme
rundt mesterskapet.

Fagkomiteen søker fortsatt 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
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Vi er stort sett ferdige med
innendørssesongen, men har så
langt sluppet myggplagene ute.
Første 50 meter stevne på
Løvenskioldbanen kunne sågar
by på snø. Seniorklassen ble
vunnet av Espen Krogstad,
Blaker JFF med 384 på mix og
576 på normal. Tor Heiestad var
ikke så langt bak med 377 og
575. Ingeniørstudent Nordsveen
glimtet til med 341 og 561 og
snek seg foran lillebror med
normalresultatet sitt. Hørte en
hostet om nødvendigheten av å
trene så mye. Junior Nordsveen
fikk 348 og 555 med et for ham
nytt våpen som bare vil komme
til å vokse sammen med ham.
Det var også tøff konkurranse
blant veteranene. Undertegnede
fikk 330 og 511 mens Tor Egil
Mauseth endte på 329 og 495.
Kato Nordsveen fikk 309 og 513.
John H. Larsen kom rett etter
akademisk kvarter og ble møtt
med følgende velkomstord.
«Jammen bra du kom, så jeg
slipper å bli sist.» Larsen ble sist
på normalen med 435, men ble
nok litt irritert på velkomsten og
slo til med 315 på mixen. 

Et tradisjonsrikt stevne vi pleier
å stille med en stor delegasjon,
er Grand Prix of Liberation i
Plzen som i år gikk av stabelen
5. mai til 8. mai. På 10 meter
normal kom Jan Kristian Larsson

på en 41. plass med 536 mens
Espen Teppdalen Nordsveen
kom på 43. plass med 533.
Martin Larsson kom på en 54.
plass med 465 poeng. Yehor
Chyrva fra Ukraina fikk 587,
Czapla fra Polen 581, Niklas
Bergstrøm, Sverige 578
sammen men russiske
Azarenko. Disse havnet i
medaljematch hvor Czapla vant
foran Azarenko med Niklas på
en tredje. Anneline Tangen kom
på 22. plass blant damene med
265 poeng. Russiske Olga
Stepanova hadde 386,
ukrainske Galina Avramenko
378, Irina Izmalkova fra Russ-
land 377, mens junioren fra
Ungarn, Veronica Major snek
seg med i medaljematchen på
368. Der vant Olga foran Irina
mens Galina måtte nøye seg
med bronsen. 

Damen skjøt også mix.
Stepanova vant som vanlig,
denne gangen med 376 poeng
foran Izmalkova med 371 mens
Major tok 3. plass med 371, men
hadde færre innertiere. Anneline
kom på 21. plass med 304
poeng, hadde en litt svak avslut-
ning på første runden sin, men
slo allikevel Musilova fra
Tsjekkia. Nytt av året skjøt alle
kara (stort sett i hvert fall) også
mix. Her vant lille Azarenko med
386 foran Niklas Hyvärinen med

overraskende 386 mens Bedrich
Jonas fra Tsjekkia kom på tredje
med 385. Best av våre ble Espen
T. på 35. med 355, mens Kristian
kom på 45. med 342. Martin fikk
315, ny pers og det holdt til en
47. plass. 

Gutta var ikke ferdig med det.
Villsvinet stod igjen. Mange
sterke resultater. Dmitry
Romanov fra Russland vant på
596, likt med verdensrekorden,
foran svensken Emil Martinsson,
593 og Jesper Nyberg også
Sverige med 591. Espen kom på
31. med ny pers 571, Kristian
34. med 570, Kato på 52. med
520, øivind 53. med 510 og
Martin 490 på 54. plass. 

21. mai samlet vi oss nok en
gang på grisebanen på Løven-
skiold. Heistad vant mix på 380

Fagkomité viltmål informerer
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med Espen Krogstad på 378. Thomas Sæteråsen
fra Hernes MSL fikk 364. Espen T. Nordsveen fikk
365. Sjøl fikk jeg 335 med Kato på 325. Normalen
ble vunnet av Espen Krogstad med 574 med
Sæteråsen på sterke 568. Espen T. fikk 570, dog
med en skanse. Kato trakk det lengste strået blant
veteranene med 519. Jeg sitter lissom med en føl-
else av at flere rekorder vil komme i år. Noen av
dem har stått ganske lenge, synes jeg.

I år er det VM viltmål i Suhl, jeg bare nevner det.

Vi sees på banen.
Øivind Selnes
Leder fagkomité viltmål

ELGHAKK
Kraft, grovmalt kjøttdeig av elg. Hakket løk. Hvor mye du skal ha, kommer an på hvor mange som skal spise.
Men si en kilo kjøttdeig. To løk og en liter kraft. Etter å ha putret i en kjele i et par timer er hovedingrediensene
ferdig. Smak deg fram med salt og pepper. Noen har som skikk at de har opp i potetterninger og terninger
av gulrot. Det gjør ikke jeg. Jeg foretrekker å ha poteter kokt med skallet på, ved siden av. Gjerne med gulrot
og tyttebær og flatbrød. Dette var den ekte og tradisjonelle oppskriften. 

Så kommer en falsk oppskrift: Jeg har sett og smakt den. Blæhh. Jeg kaller den «catering» utgaven. Den
ser grå og stygg ut og smaker der etter. Kjøttdeig, løk, potet og gulrot. Potet og gulrot og løk hakkes til små
biter og kokes sammen til en grå masse. Ikke gjør dette hjemme og server det ikke til noen du kjenner og liker
godt.

Så har vi nødløsningen: Den er ok: Elgkjøttdeig. Løk. Så var det kraft. Her er dagens pristips. På butikken
har det de siste årene dukket opp noe som heter found. Kommer i utgaver som kylling, kalv, okse og vilt.
Koster i Norge kr 69 pr. flaske. De er ikke store, men hvis du tar en ”Harrytur”, så har søta bror de samme til
halv pris. Kjøp vilt fond og lag deg kraft. Ca. en tredel av fond flasken blandes i en liter vann. Det smaker
utmerket og funker bra, hvis du ikke har elgben. Hvis du ikke har elgkjøttdeig, men spanderer på deg en fin
karbonade av okse og bruker viltfound, kan du lure de fleste som ikke er så bevandret i elgkjøtt. 

En litt kraftig rødvin eller øl fra et lokalt østerdals bryggeri passer godt til som drikke.

BON APPÉTIT

Filosofens lille mathjørne
Elghakk er festmat her i distriktet og stort sett i østerdalen forøvrig. Det finnes
mange oppskrifter. Ekte og « me har fuske litt», som Inger Espelid sa. For å få
til «ekte» hakk er det en forutsetning å ha kraft kokt på ben av elg. Kok kraft på
bena, kjøl kraften ned og frys den. Holder i årevis. Så kommer lista: 

En glad gjeng på Løvenskioldbanen

Fagkomité viltmål informerer forts.
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Gratulerer til Magne Gusland,
Ann Synnøve Arnestad, John-
Ole Nordskog, Rune Sundli og
Knut Harald Fredriksen som
NM vinnerne i Fitasc Sporting  

Årets NM i Fitasc Sporting gikk på
Karmøy 7. og 8. mai. Det var 84
deltakere.

I senior klassen ble det jevn kamp
om gullet, men Magne Gusland
gikk av med seieren, ei due foran
Tom Nalum og Morten Aakre. Det
måtte omskyting til for å skille
Tom og Morten i kampen om
sølvet.

I klassen for junior seiret John-Ole
Nordskog med to duer på
Christian Rød Karlsen og Simen
Johannessen. Også her måtte
Christian og Simen ut i omskyting
for å skille dem i kampen om
sølvet.

Ann Synnøve vant suverent i
dameklassen, det samme gjorde
Knut Harald Fredriksen i super
veteran.

Mens det i veteran klassen bare
skilte ei due mellom gullet til Rune
Sundli og sølvet til Geir Ståle Vie,
Vidar Bonnegolt fikk bronsen.

EM i Compak Sporting i Ungarn

Her ble det sølv til junior laget,
som besto av Henrik Fylling,
John-Ole Nordskog og Christian
Rød Karlsen, slått av Frankrike og
med Danmark på bronse plass.

Individuelt fikk Christian Rød
Karlsen en flott fjerdeplass etter å
ha tapt omskyting om bronsen.

Seniorene havnet litt ned på
resultatlisten.

Den neste WC går i San Marino 1.
til 11. juni. Førts ut er OL-trap
gutta og siste gjengen ut er skeet
gutta. ønsker alle vår utøvere
lykke til der. (denne konkurransen
har gått når dette nr kommer ut,
men ikke når jeg skriver dette).

Gratulerer til alle som har skutt
topp resultat i Nordisk Trap
hittil.

Må ta med her at det har vært
skutt meget bra resultater i Nord-
isk Trap så langt denne
sesongen. Det er hele 6 som har
skutt fullt hus med 100 på
stevner, det er Andreas Stausland
med 100 to ganger, Ole Johan
Sæternes, Pål Høines, Frank
Andersen, Bjørnar Jensås og
junioren Filip Rasmussen.

Vil også nevne at det er to damer
som har skutt hele 98 av 100 på
stevner i år. Det er Eva Kristin
Knudsen og Sally Jane Haugland.

Ellers er det meget god oppslut-
ning om Nordisk Trap for tiden,
flere av stevnene er fulle og det
blir skutt meget bra. 

Til det forestående NM i Enebakk
er det pr. nå påmeldt over 440
deltakere som er ny rekord for
Nordisk Trap.

Minner om årets NM:

NM i dobbeltarp er blitt flyttet til 9.
juli pga av arrangøren ikke ble
ferdig med baneanlegget til den
oppsatte fristen.

Flyttet til 9. juli
Dobbeltrap Grasåsen
23.-26. juni
Nordisk Trap Enebakk
7.-10. juli
Compak Sporting Løiten
23.-24. juli
Skeet Bærum
20.-21. aug.
OL-trap Løvenskiold

For neste års NM har vi nå kun
arrangør til Nordisk Trap, så det
er bare å søke for de andre
grenene.

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.

Til slutt: Lykke til med trening
og stevner utover.

Knut Leer
Leder fagkomité lerdue

Fagkomité lerdue informerer
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Reportasje

Fra venstre sølvmedaljevinner Thea
Christine Haarberg, Ørn Sportsfor-
ening. Gullmedaljevinner og norges-
mester Trude Johansen, Mysen Pis-
tollag og bronsemedaljør Loise
Olsen, også hun fra Mysen Pistollag.

En bukett flotte representanter for
skyttersporten og som vi venter å
høre mere fra i fremtiden,

NM FINALEN JUNIOR KVINNER 40 SKUDD
v/Hans Olav Bjelvin

Det hele startet ut relativt jevnt. Etter de tre første
skuddene ledet Thea Christine Haarberg knepent
foran Trude Johansen med henholdsvis 28.7 foran
Trude sine 27.2 poeng. Loise Olsen lå nå på tredje
plass foran Lise-Marie Nygård Olsen. Etter den
neste tre-skuddsserien hadde Trude Johansen
snudd det hele til sin fordel, og ledet nå med 4.4
poeng på Thea Christine Haarberg. 

Man gikk så over til å skyte enkeltskudd og Trude
startet med en sterk 10.3 poenger og befestet
dermed ledelsen sin. Etter dette dro Trude i fra og
vant til slutt finalen foran Thea Christine, med
Loise på tredje plass og Lise-Marie på fjerde. 

Selv om Thea Christine var oppe og pustet Trude i
nakken, vant Trude relativt komfortabelt.

NM luftpistol 2016 Eidsberghallen Mysen

Finalelaget junior kvinner like før start. Fra venstre Loise Olsen fra
Mysen Pistollag, Lise-Marie Nygård Olsen fra Halden pk, Thea 
Christine Haarberg fra Ørn Sportsforening og Trude Johansen fra
Mysen Pistollag
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UNGDOM 40 SKUDD, SH1 60 SKUDD OG LAGSKYTING JUNIOR KVINNER

NM LUFTPISTOL 2016
v/Hans Olav Bjelvin

Klasse ungdom 40 skudd

Fra venstre Ann Helen Aune, Mysen Pistollag som ble nummer 4. Ludvik Hembre, Bærum pk, som kapret sølvet og
Erik Eknes, Kongsberg pk som vant bronsemedaljen. Gullmedaljevinner og norgesmester i klassen ungdom, Mattis
Hembre, reiste rett etter finalen på klassetur og måtte derfor naturlig nok stå over premieutdelingen.

Klasse SH1 60 skudd Lagskyting junior kvinner 40 skudd

Mysen Pistollag med storeslem i lagkonkurransen for kvinner
junior. Fra venstre Loise Olsen, som også vant bronse i den
individuelle konkurransen, Ann Helen Aune, som normalt
skyter i ungdomsklassen hvor hun ble nummer 4 og Trude
Johansen, som ble norgesmester individuelt. Vi kan ikke
annet enn å gratulere.

Gullmedaljevinner og norgesmester i klassen
SH1, Asbjørn Nikolaisen fra Bodø Sports-
skyttere.
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Reportasje

NM LUFTPISTOL FINALE KVINNER

De var ikke med i fjor, men kom desto sterkere tilbake i år, Gunn Heidi S. Haugen og Ingeborg Gran, som
ble henholdvis norgesmester og bronsevinner under årets NM luftpistol i Eidsberghallen på Mysen. Fjor-
årets norgesmester Siv Marit Løvhaug befestet sin stilling som en av landets fremste kvinnelige luftpistol-
skyttere med en solid sølvmedalje.

v/Hans Olav Bjelvin

NM LUFTPISTOL LAG JUNIOR MENN
v/Hans Olav Bjelvin

Fra venstre nummer 2 og sølvmedaljevinner Siv Marit Løvhaug, Dokka pk, Norgesmester og gullmedaljevinner
Gunn Heidi S. Haugen, Numedal SSK og bronsemedaljevinner Ingeborg Gran, Steinkjer pk.

Mysen Pistollag med full klaff under lagskytingen for junior menn. Det er bare å gratulere arrangørklubben Mysen
Pistollag med disse flotte juniorene. Norgesmestrene i lagskyting for juniorene ble Kristian Engen, Bendik Enger og
Roy Gunnar Johansen.

SKN#3-16_Norges Skytterforbund  24.06.16  20.45  Side 16



SKYTTERNYTT NR. 3 - 2016 17

NM LUFTPISTOL 2016

Han har allerede klart å gjøre seg bemerket, både
nasjonalt og internasjonalt, den gode Christoffer
Robin Hovd.

Christoffer Robin er til daglig 2. årselev på
videregående skole, hvor han har valgt program-
område Bygg- og anleggsfag med spesialisering
innen treteknikk, og i august venter lærlingeplass.

I og med at pappa Lasse Hovd også er en habil
pistolskytter, kan man vel trygt si at eplet ikke har
falt så veldig langt fra stammen.

Christoffer Robin skyter for Bærum pistolklubb, og
er allerede en bereist herremann i pistolskytingens
tjeneste. I 2015 deltok han i EM i Slovenia med en

respektabel 11. plass i VM fin og i Plzen i Tsjekkia
samme år, tangerte han likegodt sin personlige
rekord på 562.

At Christoffer Robin Hovd er et skytetalent, er
hevet over enhver tvil. Den sympatiske junior-
skytteren er en anstendig skytter som i beskjed-
enhetens navn sier at han selv synes han har fått
det bra til. Et utsagn vi ikke har problemer med å
slutte oss til. Det skal bli spennende å følge denne
talentfulle skytteren framover. Nasjonalt eller
internasjonalt, vi sier som Ole Brum «ja takk begge
deler». Han har jo bare så vidt begynt.

Juniornorgesmester Christoffer Robin Hovd

Reportasje

v/Hans Olav Bjelvin
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Reportasje

Numedal SSK sitt lag som kapret gullet under
årets norgesmesterskap i luftpistol, besto av Tone
Kopås, Gunn Heidi Sønsterud Haugen, som for-
øvrig ble norgesmester individuelt for kvinner og

Målfrid Vannebo. Sølvet var det arrangørklubben
Mysen Pistollag som kapret, her ved Veronika
Aune, Anne Grethe Rendalsvik og May Caroline
Borgaas.

NM LUFTPISTOL LAG KVINNER
Av Hans Olav Bjelvin

Numedal SSK til topps i lagskytingen for kvinner
under årets NM luftpistol på Mysen.
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Lite ante de vel, Pål Hembre, over til venstre og
Eirik S. Ekeberg at slik de sto under den inn-
ledende skytingen, slik ble også den endelige
plasseringen i årets NM luftpistol.

Eirik S. Ekeberg gikk tidlig opp i ledelsen, og der
holdt han seg under hele finalen. 

Morgan Bunes skjøt seg tidlig ut av finalen og
havnet på 8. plassen. Terje Arnesen fulgte deretter
på en 7. plass. 6. plassen kapret Thomas
Sverdrup, slått med et fattig halvpoeng av Roar
Hembre, som nå lå i faresonen sammen med
Johan Haarberg. En katastrofal 7,2 på neste
skudd, sikret Roar Hembre 5. plassen. Pål Hembre
var nå kommet opp på 2. plass 0,5 poeng bak Eirik
S. Ekeberg. Johan Haarberg måtte nå ta til takke
med 4. plassen og da det gjensto tre skyttere, var
det helt likt mellom Eirik S. Ekeberg og Pål
Hembre, med Ole-Harald Aas 3 poeng bak på 3.
plassen som han beholdt. 

Kampen om gullet var helt jevn til det gjensto ett
skudd. Da Eirik S. Ekeberg avsluttet med 8,8
poeng på siste skudd, kunne Pål Hembre kruse inn
til seier med sin avsluttende 10,7 poenger. Seieren
satt imidlertid langt inne og spenningen var til å ta
og føle på, da ingenting var avgjort før siste
skuddet hadde falt i denne spennende NM-finalen.

Pål Hembre måtte slite for seieren i en spennende herrefinale under
årets NM luftpistol på Mysen.

NM LUFTPISTOL FINALE MENN

Reportasje

Fra venstre sølvmedaljevinner Eirik S. Ekeberg, Aron Skyteklubb, norgesmester og gullmedaljevinner Pål Hembre,
Bærum pk og bronsemedaljevinner Ole-Harald Aas, Porsgrunn pk.

Av Hans Olav Bjelvin
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Lite ante han vel der og da, den gode Tom
Lauritzen, at fredagens resultat med 366
poeng på 40 skudd, satt under fuksjonær-
skytingen, skulle holde til gull og norges-
mester tittel i klassen for veteraner 60 år, V-
60.

Tom, som de fleste kjenner som vise-
president i Norges Skytterforbund, er også
en habil pistolskytter, noe han til fulle beviste
under årets NM Luftpistol på Mysen. Tom
representerer Bodø Sportsskyttere, og
sørget under helgens NM for å kapre den ene
av to gullmedaljer som ble Bodøklubben til
del.

NM LUFTPISTOL V60

Reportasje

60-årsveteranene på pallen. Gullmedaljevinner og norgesmester i V-60, Tom Lauritzen fra Bodø Sportsskyttere
flankert av henholdsvis sølvmedaljevinner Rune Hammer, Aron Skytterklubb til venstre på bildet og
bronsemedaljevinner Frank Haugland, Oppegård Skl, til høyre.

MED BLIKKET VENDT MOT STJERNENE
Av Hans Olav Bjelvin
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NM PISTOLKLUBB V50 og V70
V/Hans Olav Bjelvin

Vinnerne i klassen veteran 50. Fra venstre sølvmedaljevinner Jonny Skevik, Nedre Eiker pk, Gullmedaljevinner
og norgesmester Ole Morten Valø, Askim pk og brosemedaljevinner Roald Stallemo, Kristiansand pk.

Vinnerne i kassen veteran 70. Fra venstre sølvmedaljevinner Asmund Broks, Farris Sportsskyttere, gull-
medaljevinner og norgesmester Tor Inge Brodtkorp, Stavanger pk og bronsemedaljevinner Marianne Mysen, Mysen
pistollag.
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Reportasje

Årets norgesmesterskap luftpis-
tol gikk av stabelen i Eidsberg-
hallen på Mysen lørdag 30. april
– 1. mai. Arrangørklubben,
Mysen Pistollag, kan si seg for-
nøyd med et godt gjennomført
norgesmesterskap.

Arrangementet så ut til å gå på
skinner. Skytternytts utsendte
kunne i hvert fall ikke oppdage
noe å sette fingeren på, med
unntak av egen innsats på
skytebanen. Frivillige fra
arrangørklubben sørget for at alt

gikk smertefritt for seg, at folk
trivdes og at Norges «billigste»
stevnekafeteria var operativ til
enhver tid. Min medbrakte 100-
lapp syntes å vare i evigheter.

NM LUFTPISTOL 2016 MYSEN
v/Hans Olav Bjelvin

NM luftpistol 2016 i Eidsberghallen på Mysen

Sekretariatet i full sving (over).

Til venstre et oversiktsbilde over
årets NM arena.

Uten mat og drikke, duger helten
ikke. Anders Dingstad fra venstre,
Øivind Johansen, Bente Karin
Bruaseth, Thomas Krüger Monsen
og Helge Talberg, sørget for at alt
fungerte som det skulle.

Deltakerne koste seg og slappet av
mellom slagene med kaffe og
traktement. De gode historiene,
stemning og latteren syntes å ligge
på lur hele tiden.

Årets norgesmesterskap er over.
Lyset er slukket og folk har reist
hjem. Vel blåst Mysen Pistollag.
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Våre deltagere i OL og Paralympics (PL)
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PL: Over fra venstre: Anne-Cathrine Krüger og Amanda Dybendal.
Under fra venstre: Monica Lillehagen, Paul Aksel Johansen, Heidi Sørlie-Rogne og Sonja Tobiassen.

OL: Ole-Kristian Bryhn, Malin Westerheim, Are Hansen og Odd Arne Brekne.
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Reportasje

Hafrsfjord Pistolklubb 
v/ Henning Harry Thorsen, leder

En god gjeng samlet før stevnet Vinterserien 2015/2016
7FG hurtigpistol, arr. Sandens pk. Fra venstre: Lars Erik
Fjelldal, Hafrsfjord pk, Andre Kolle Neverdal, Sandnes
pk, Øyvind Stolt, Hafrsfjord pk og Christoffer Bugge
Aase, Hafrsfjord pk.

Fra Sandnes Pk. stevne, hurtigpistol og vinterserien.
Deltakere fra Hafrsfjord pk venter spent på start. Fra v.:
Kristian Lund, Vidar Hansen, Lars Erik Fjelldal, Dag
Saxeide og Øyvind Stolt.

IDet var en liten gruppe
entusiastiske og ikke
minst karismatiske per-
soner som stiftet klubben
som ganske raskt vokste
på seg. 

I den første tiden holdt
klubben til i lokaler i Bjerg-
stedparken i Stavanger,
sammen med blant annet
Stavanger Pistolklubb,
Boganes Pistolklubb og
Stavanger Helsesportlag –
skyttergruppen. Lokalene
er et gammelt demobilisert tilfluktsrom, bygget for
å holde kuler og bomber ute og fungerer dermed
også utmerket til å holde det samme inne i kon-
trollerte omgivelser.

Etter noen år, en gang
på 80-tallet, fikk
Hafrsfjord Pistolklubb
tilgang til et annet
lokale ute i Grannes-
veien på Hinna.
Lokalet var en
gammel gjødselkjeller
i en låve på Hinna
Gård, tilhørende
Stavanger kommune.

Jordgulv og bare
murvegger, samt
diverse etterlaten-

skaper etter tidligere tiders bruk, ble ved iherdig
dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer omgjort
til et greit klubblokale med oppholdsrom og en 10
meters luftbane med ca. 10 standplasser. Ganske

Hafrsfjord pk sin bane, ligger naturskjønt til i flotte
omgivelser i Bjergstedparken i hjertet av Stavanger. Ved
bilen står Øyvind Stolt, leder materialforvaltning og en
meget potent skytter som er på A nivå i flere program.

Hafrsfjord Pistolklubb ble stiftet 13. november 1984 og er hjemmehørende i Stavanger
kommune. Klubben ble dannet av et utspring av medlemmer fra Stavanger Pistolklubb
og etter sigende så ble konstituerende møte avholdt av stifterne hjemme i stua til
våpenhandler Roald Ludvigsen, innehaver av Våpenhuset AS i Stavanger. 

I serien: ”Send stafettpinnen videre”
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raskt vokste det frem et meget bra luftskytter-miljø
og klubben gjorde seg bemerket med gode
resultater innenfor grenen. Klubben samarbeidet
også med Stavanger kommune på et prosjekt for
ungdom med spesielle behov her ute som også
ble svært vellykket. Klubben hadde et aktivt luft-
skyttermiljø i lang
tid, men dessverre
så falt interessen en
del tilbake utover på
2000-tallet og rundt
2011 var det i
praksis ikke noe
miljø igjen for luft-
skyting. Klubbens
styre måtte dess-
verre innse at
gammel storhetstid
innenfor luftskyting
var historie, sam-
tidig var det også en
utfordring å drive
pistolklubb på to
lokasjoner, dermed
endte det opp med
at vi sa fra oss
lokalene på Hinna

og konsentrerte oss om driften av
skytebanen i Bjergsted.

Det er ikke kjent hvor lenge Bjergsted
Pistolbane har eksistert, men basert
på hva vi kan spore tilbake av
dokumentasjon, er det sannsynlig at
banen ble tatt i bruk en gang på 80-
tallet. Banen har blitt bygget om ved
flere anledninger etter hvert som
behovet har meldt seg og ikke minst
økonomien har tillatt det. Bjergsted
Pistolbane har vært Hafrsfjord Pistol-
klubb sitt hovedsete i mange år, selv
om banen disponeres av flere
klubber, det er imidlertid i all hoved-

sak Hafrsfjord Pistolklubb som står for drift og
vedlikehold av banen. Banen er relativt liten, gitt at
den kun har 6 standplasser og en må nok også
legge litt godvilje til, når en står på standplass, for
målene på disse er nok litt i snaueste laget de

Reportasje
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To gode karer som straks er klar for å starte i feltstevne i regi av
Sandnes pk. Til.v. Henning Harry Thorsen, til høyre Peder A. Andersen.

Klar for start på feltstevne, Pinsesmellen 16/5-16 hos Birkenes og Lillesand ssl. Fra v: Erik
Andre Eriksen, Lars Erik Fjelldal og Henning Harry Thorsen.
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også, men som det sies, der det er hjerterom er
det husrom. Banen er en 25 meters bane og er
godkjent for bruk av de vesentligste pistol/revol-
verkalibre, i praksis opp til kaliber .500 S&W
Magnum. Det er et forholdsvis stort oppholdsrom i
direkte tilknytning til banen, noe som er godt å ha,
for det kan til tider være ganske så lang kø for å
komme til å skyte. Et stort oppholdsrom og en liten
skytebane er ikke nødvendigvis bare en negativ
ting, det er også sosialt og er det en ting vi skyttere
er gode til, så er det å sosialisere. 

I de senere årene så har vi i Hafrsfjord Pistolklubb
rettet stor fokus mot det sosiale innen idretten vi er
så glad i. Det har vært et bevisst mål for styret i
klubben i de siste årene at vi skal bygge opp en
klubb som alle kan trives i, enten en er ung eller har
levd noen år lenger enn de fleste. I tråd med sunne
idrettslige interesser, hvor prinsippet om at idretts-
glede er det viktigste, har det i mange år blitt
fokusert på at klubben skal være en inkluderende
klubb. Om en sikter mot stjernene og ser seg selv
på toppen av
pallen eller om en
bare ønsker å
kjenne på rekylen
fra et tyngre våpen
i ny og ne, så skal
alle bli tatt like godt
vare på hos oss.
Det skal være en
klubb hvor avkob-
ling fra hverdagens
jag og mas står i
fokus. Skulle målet
med et besøk en
kveld bare være å
skifte stue og
kanskje fortelle en
røverhistorie eller
to, så er det også
helt flott.

Med denne filosofien i stammen for det vi jobber ut
ifra, så er det vår påstand at vi har hatt stor
suksess. Hafrsfjord Pistolklubb har vokst til å bli en
av distriktets største pistolklubber og i skrivende
stund teller klubben hele 386 medlemmer.
Medlemstallet har hatt en stor positiv utvikling i de
senere årene og vi er en god gjeng. Samtalene,
smilene og de gode historiene sitter løst og til-
bakemeldingene fra gjester er utelukkende
positive. Selvsagt er det veldig gøy og bekrefter at
det vi har jobbet for i lang tid, realiseres og at vi
gjør ting riktig. Det har ikke alltid vært slik, for en
skal ikke gå særlig mange år bakover i historien før
en nok finner at inntrykket av klubben fra utenfor-
stående nok var noe mer rufsete. Vi huleboerne i
Bjergstedparken i Stavanger holdt oss mest for
oss selv inne i fjellet vårt og slike ting som å være
ute og konkurrere, var «ikke noe for oss».  Trenden
har imidlertid blitt snudd de siste årene og nå om
dagen er konkurranse en av de tingene vi setter
stor pris på. Selvsagt har vi fokus på å beholde det

Hafrsfjord Pistolklubb forts.

Pinsesmellen Birkenes og Lillesand ssl. Deltakerne fra Hafrsfjord pk. Fra v.: Lars Erik Fjell-
dal, Øyvind Stolt, Henning Harry Thorsen og Erik Andre Eriksen.
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miljøet som kanskje ikke er like interessert i å kon-
kurrere, men det er en rar ting med målrettet tren-
ing og ikke minst en målskive som er delt inn i for-
skjellige verdier for treff. Det skal ikke så veldig
mye til før konkurranseinstinktet våkner og vips så
er en i gang.

Hafrsfjord Pistolklubb har lagt ned ganske mye
arbeid i å få til et sunt og godt miljø, hvor skytterne
våre kan utvikle seg. Vi har prioritert å lære opp
interne krefter til viktige oppgaver og derfor har
klubben pr. i dag 5 trenere på trener 1 nivå. Vi har i
tillegg en rekke personer som er godkjente
nasjonale pistoldommere; tallet er over 10. Det
foregår også en kontinuerlig tilpasning av trenings-
opplegget og det er satt ned en egen gruppe som
skal jobbe med utvikling av skyttere og trenings-
opplegget vi bruker. Gruppen består av en bland-
ing av våre trenere, våre erfarne skyttere og andre
som bare har en genuin interesse i å delta i
utviklingen. Klubben har også satt ned et eget
utvalg for materialforvaltning som i samarbeid med
vårt sportslige team, har til oppgave å tilpasse
fasiliteter og utstyr til klubbens utvikling. Det er et
engasjement og en stor giv i klubben og vi har
mange forskjellige tilbud både med tanke på
personlig utvikling av våre skyttere, men også
tilbud som henvender seg til allmenheten. Blant

annet driver vi med teambuilding aktiviteter, hvor vi
er verter for teambuildinger. Foruten å være en
kjærkommen inntektskilde, er det også en fantas-
tisk mulighet til å få markedsført vår fine idrett og
dermed kanskje også rekruttere ytterligere
medlemmer.

Hafrsfjord Pistolklubb er også svært heldige med
tanke på at vi har et relativt stort og aktivt pistol-
skytter miljø i vår krets. Innenfor en radius av en
drøy times kjøring finner en flere andre store pistol-
klubber med flotte arenaer og et aktivt positivt
miljø, hvor det skjer mye hver eneste uke. Så for
den som vil, så er det alltid mulighet for å dra ut et
sted og konkurrere. Nivået på konkurransene er
også relativt høyt; distriktet har flere norgesmestre
i pistolskyting like i nærheten og ikke minst er
miljøet genuint opptatt av at vi skal ha det gøy
sammen. Egentlig er vi vel å regne som en stor
familie, hvor smilet og latteren konstant ligger på
lur.

Hafrsfjord pistolklubb utfordrer
Ørsta/Volda Pistolklubb til å skrive i

Skytternytt nr. 4-2016

Fra oppholdsrommet inne på Bjergsted Pistolbane og
opplæring i våpenpuss. Fra venstre: Agathe Vaaland,
Øyvind Vaaland, Lars Erik Fjelldal og Kjell Reidar
Jonassen.

Klargjøring Hommeland og feltstevne 1FGRMSRSP
hos Sandnes pk. Bak t.v. Peder A. Andersen, i til
høyre: Erik Andre Eriksen og Øyvind Stolt i midten
foran.
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”Send stafettpinnen videre”
Siden 2013 har vi hatt utfordringen til klubber og lag om

å skrive innlegg i Skytternytt og vi fort setter også i 2016.

Skytternytt vil gjerne at klubber og lag rundt om i Norge skriver litt om
aktiviteten sin – liten eller stor. Det ønsker vi å gjøre ved at den som skriver et innlegg, utfordrer en
annen til å gjøre det samme i neste nummer («send stafettpinnen videre»). 

Gi gjerne utfordringen til en person/klubb eller lag fra en annen skytegren enn den du selv tilhører!
Denne personen/klubben eller laget kan også gjerne komme fra en annen skytterkrets enn din egen.

Vedkommende som blir utfordret, blir kontaktet av siste skriver av innlegg og spurt om han/hun vil

ta i mot stafettpinnen, før navnet hans/hennes kommer på trykk i bladet. Den som blir utfordret, får

info fra utfordreren med forklaring om prosedyren i denne serien.

Klubben eller laget som lager innlegget gjør dette:

1. Finner et lag eller en klubb som bekrefter at de kan skrive i neste Skytternytt.

2. Deres egen artikkel sendes til redaktøren: greten2@online.no - Husk å legge ved  høy-

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

4. Legg ved logo av klubb/lag.

3. Legg også ved info om hvor neste utfordrer er å treffe via e-brev og/eller tlf./adresse.

PS: I dette nummer av Skytternytt er det Hafrsfjord pistolklubb som er utfordrer og har sendt stafett-
pinnen videre til ørsta/Volda Pistolklubb. Klubben kommer med en reportasje i Skytternytt nr. 4-
2016, men les hva Henning Harry Thorsen, leder fra Hafrsfjord pistolklubb skriver inne i dette bladet.

INFO OM:

Skytternytt ønsker alle sine lesere
en riktig god sommer!
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Med et ønske om å skape noe, bidra i
skytterfamilien og være en aktiv klubb, tok vi på
oss oppgaven med å arrangere KM lørdag 18. og
søndag 19. juni 2016. Uten en eneste godkjent
dommer i klubben og kanskje det minst erfarne
mannskapet som har arrangert KM noensinne, blir
det vanskelig å surfe på rutine. Men med lang for-
beredelsestid, kan man kompensere for mye. 

Vi skjøt Fin og Grov på lørdag med til sammen 63
startende og Militær og Revolver på søndag med
54 startende. 

Kretsvinnerne i øvelsene fikk utdelt en gravert vik-
ing-øks.

Kretsvinner, og eier av viking-øks i Finfelt ble
Roger Solvang fra Mosjøen PK. Kretsmester i
Grov, Militær og Revolverfelt ble Torbjørn Johnsen
fra Brønnøysund PK, men først etter omskyting i
Revolverfelt mot Roy Blokhus fra Mo PK. Det var
disse tre som tronet i toppen i alle øvelsene, unn-
tatt i Grovfelt, der Ivar Sætrang tok bronsen.

I Veteran var det en deltager, Bjørn Åge Orø fra
Bodø SSK. Han tok naturligvis gull i sin klasse,
men var bare et poeng bak kretsvinner i både
militærfelt og grovfelt.

I Kvinneklassen ble medaljene mer jevnt fordelt.
Finfelt
1 Rikke Johansen Brønnøysund pk 86 
2 Unn Tove Djuplasti Mo pk 85
3 Svanhild Blix Mosjøen pk 79
Grovfelt
1 Svanhild Blix Mosjøen pk 74
2 Linda Hågensen Mo pk 68

3 Liss-Kristin Olsen Saur Mo pk 59
Militærfelt
1 Liss-Kristin Olsen Saur Mo pk 80
2 Linda Hågensen Mo pk 76
3 Trine-Lise Rosenvinge Brønnøysund pk 75
Revolverfelt
1 Svanhild Blix Mosjøen pk 79
2 Linda Hågensen Mo pk 73
3 Liss-Kristin Olsen Saur Mo pk 68

KM felt i Nordland 
v/Ivar Sætrang

Brønnøysund ligger midt i landet, helt sør i skytterdistriktet,
skytterkretsen og fylket Nordland. Det tar like lang tid å kjøre
Oslo-Brønnøysund, som å kjøre Nordland fylke. Grisgrendt er
vel et ord som dukker opp, og ja, det er avstander mellom folk
og klubber, og det gir noen utfordringer, men KM felt ble

arrangert av Brønnøysund pistolklubb.

En glad Torbjørn Johnsen fra Brønnøysund pk ble
kretsmester i Grov, Militær og Revolverfelt!

SKN#3-16_Norges Skytterforbund  24.06.16  20.46  Side 29



30 SKYTTERNYTT NR. 3 - 2016

Reportasje

Sommeren er nesten her og
mye har skjedd siden sist! Vi

har nylig avviklet feltstevne, som tilbakemeldt også i
år var vellykket. Vi har flinke og engasjerte folk i
klubben vår og kjekt å se at medlemmer deltar for å
skape et flott stevne for deltakerne. Vi har vært
heldige med vårværet og varmen har slått til over
flere uker. Akkurat under stevnet var det noe grått og
vått, men stemningen var ingenting å si på allikevel.
Vi har vært bevisste på valg på stevnet vårt for å
gjøre flere erfaringer og skape godt grunnlag frem
mot stevnet over sommeren, og hvor vi koblet
sammen, også skal være teknisk arrangør av Nord-
isk Feltmesterskap. Det betyr at skyttere til vårt høst-
stevne får mulighet til å konkurrere i samme feltløype
som de nordiske landslag. Forberedelser til dette er
godt i gang!

Vi har nå mottatt den bindende forhåndsuttalelsen
(BFU) til opprettelse av Haugesund pistol- & cur-
linghall AS (HPC AS). Den første vi mottok, hadde en
feil i grunnlaget og faktum som gjorde at vi ble nødt
til å sende den tilbake og vente på en ny korrigert.
Feilen som var gjort, var at de hadde tatt utgangs-
punkt i at våre 2 klubber skulle søke om
spillemidler/tilskudd og etablere driftsselskapet HPC
AS som skulle prosjektere og bygge flerbrukshallen.
Vi hadde søkt om BFU på bakgrunn av at det var
driftsselskapet som skulle stå for alt og hvor våre 2
klubber, som da eier 50/50 % sammen, eier HPC
AS. Deriblant også å søke om spillemidler/tilskudd,
gjennom kommune og politisk behandling. Den
korrigerte BFU er mottatt og bekrefter dette og vi er
nå klar til å etablere vårt felles AS. Det signeres og
gjøres i denne uken, i slutten av mai.

Som leder er jeg opptatt av kvalitet gjennom det vi
foretar oss og selvfølgelig mer. Å borge for kvalitet
handler også om viss grad av kontinuitet og noe jeg
legger vekt på, i planarbeid for å lykkes med best

mulig vilkår. Dette er også noe vi i HPK har lagt vekt
på. Vi har hatt et personskifte i vår interne prosjekt-
gruppe ved at Gunnar Orthe etter lang og tro tje-
neste i prosjektet nå går mer tilbake til våre skyte-
aktiviteter og hvor John Lothe, som har overtatt
Gunnar sin rolle i HPK sitt styre som nestleder, har
tiltrådt sammen med meg i prosjektgruppen. God
mann inn og god mann tilbake til utgangspunkt og
fokus på idrett. Vi takker Gunnar for godt arbeid, og
velkommen til John som god ressurs videre! Gunnar
har også sagt ja til å være vår back-up hvis noe
skulle oppstå, slik at vi sikrer deltakelse og gjennom-
føring hele veien. Han er også sentral ift forbered-
elser for avvikling av det Nordiske mesterskapet vi
skal være teknisk arrangør av.

Noe av det mest spennende som har vært siden sist,
har vært forberedelser og møter med ulike banker
knyttet til finansieringstilbud. På forhånd hadde vi
fått trykket opp innbundne presentasjoner som viste
tegninger, skisse, budsjetter, politiske vedtak, god-
kjenninger, BFU, kostnadsoverslag og finansierings-
behov. Vi har hatt møte med 4 aktuelle banker og tar
muligens den 5., noe avhengig av tilbudene som
mottas. Vi har villet ha et byggelån hvor vi har finans-
ering på ramme, men kun må betale for det som blir
brukt etter hvert som prosjektet stiger fremover.
Videre å ha avdragsfritt på de spillemidler vi søker
om og håper å kunne få vedtak på, for slik å ta disse
til direkte avtrekk, når kommer (om en stund/noen
år), for deretter å betale mer avdrag. I ett av møtene
var vi representert fra begge klubber og de andre har
jeg enten stilt alene, eller som i ett sammen med pro-
sjektleder. Det har vært gode møter og interessant å
informere, redegjøre for og svare på spørsmål for at
bankene kan få den informasjon som har vært
nødvendig. Vi venter på tilbudene som vil komme.
God egenkapital, særtilskudd og sponsorinn-
tekter/gaver står sentralt i finansiering. Vi søker ut de

Haugesund Pistolklubb
og prosjektering av nye lokaler.

Del 7: Veien mot nye lokaler
v/Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund pistolklubb
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muligheter vi ser og har ressurs
til å få til under veis.

I forarbeidet til vårt felles HPC
AS har vi satt opp vedtekter for
selskapet, avklart styresam-
mensetning og mer. Jeg har
vært klar på at vi bør ha en
styresammensetning, hvor vi
som nå i prosjektgruppen har
med begge ledere og nestledere
fra våre 2 klubber i driftsstyret,
for slik å sikre de idrettsmessige
formål og mer i den fremtid vi
går inn i, uavhengig av oss som har disse rollene i
dag. Dette også for at klubbene hele tiden kan ha
nær kontakt til driftsselskapet, ivareta felles enighet
ift klubber og selskap og ha en drift som sikrer dette.
Underveis i dette har det vært ønskelig at jeg skulle
ivareta rollen som første styreleder i HPC AS og er
noe jeg har sagt ja til i periode til bygget skal stå

ferdig. Tiden derfra får vise hva som vil
være det beste videre. Ut fra dette har
det også vært naturlig at jeg har hatt
ansvar ift møter med banker og mer.

Det skjer mye hele tiden og tiden som
står foran oss blir like spennende som
den vi har passert. Tidslinja i pro-
sjektering til bygg ferdig er forlenget, og
vi anslår nå at vi til høsten 2017 skal ha
bygget ferdig. Fasene vi går gjennom nå
i prosjektet, er kjempespennende og
mer og mer konkrete. Jeg tror jeg har
tålmodighet i mye og noe har jeg også

mindre i. I arbeid med mennesker og i prosjekt som
dette, er den til stede og klart nødvendig som for-
utsetning. Ha en super sommer med gode sportslige
resultater!

Fortsettelse følger…..

Kjell Olav Nuntun, leder i
Haugesund pistolklubb

www.landro.no

KR 20.950,- KUN KR 1.265,-

KR 14.950,-

ANSCHÜTZ MOD. 8001 JUNIOR
Godt egnet til klubbvåpen med gode justeringsmuligheter

ANSCHÜTZ MOD. 8002
Ypperlig våpen for viderekomne skyttere

SKYTTERJAKKE
Str: 152 - 176 og 48 - 62

Finnes i oransje, lilla og blå

KUN KR 358,-

SKYTTERHANSKE 
Med og uten �ngre

Str. XS - XXL
Finnes i oransje, lilla og blå

KR 175,-
MEC SKYTEBREM ISSF

WWW.LANDRO.NO
NETTBUTIKK FOR KONKURRANSESKYTING
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Fratelli Tanfoglio S.N.C er et italiensk selskap, etab-
lert av Giuseppe Tanfoglio like etter 2. verdenskrig. I
starten drev firmaet med produksjon av våpendeler.
Etter hvert gikk man også over til å produsere egne
våpen samt replikavåpen. Deres versjon av CZ 75 er
viden kjent og fabrikken produserer om lag 90.000
eksemplarer i året, hvorav 85 % går til eksport.
Tanfogliofabrikken er situert i Gardone dalen i Bres-
cia i Italia, hvor man for øvrig finner flere våpenfab-
rikker som Famars og Beretta.

Pistolen i dette nummer av Skytternytt er en
Tanfoglio, utlånt fra Nordskog våpen på Moi i Roga-
land. Pistolen er en Tanfoglio Gold Match i kaliber
9x19, eller bare 9mm, for enkelthets skyld. Det er en
ren single-action pistol, bygget for konkurranse-
skyting, og er en meget populær pistol blant felt-
skyttere over det ganske land. Grunnen til denne
populariteten er pistolens gode skyte egenskaper
og ikke minst suverene kvalitet. 

Pistolen har 6 tommers polygonriflet pipe for bedre
presisjon. Denne pipen sitter i en like lang sleide.
Denne sleiden har 4 avlange hull som tar seg godt
ut og gir pistolen et flott og tøft utseende. Nå er ikke
disse hullene der bare for utseendets skyld, men for
å lette sleiden og derved gi pistolen bedre balanse.

Magasinutløseren er forstørret for bedre til-
gjengelighet og lar seg lett flytte over til høyre side,
hvis du er venstrehendt.

Baksiktet er en LPA-produksjon og vitner om
Tanfoglios sunne innstilling. Hvorfor ta bryet og
kostnadene med å utvikle noe selv, når andre har
gjort det for deg? Baksiktet oser kvalitet og har
tydelig merking i hvilken retning du skal skru for å
justere.

Frontsiktet er utbyttbart ved hjelp av en liten skrue
som sitter på kornfoten. Det er ikke bare utskiftbart
i forskjellige bredder, men kan også byttes ut med et
fiberoptisk korn. Lettvint og spesielt praktisk for oss
med alderstillegg og sviktende syn. Jeg vet selv
hvor problematisk det kan være og se det sorte
kornet mot ei svart skive. Med Tanfoglioen behøver
ikke dette å være noe problem og du kan bestemme
om du vil ha et rødt, gult eller grønt korn.

Ramma har god og tydelig nettskjæring både foran
og bak. Likeledes skjefteplatene i tre som i tillegg

TANFOGLIO GOLD MATCH
Av Hans Olav Bjelvin

Testskive skutt sittende med anlegg på
25 meter. Jeg mener seriøst at pistolen
har potensial langt ut over det den fikk
vist her. De to fluene tilskriver jeg det
«dårlige» avtrekket. Det burde være
unødvendig at et avtrekk i denne
klassen er 1 kilo tyngre enn det behøver
å være.
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har en flott liten utskåret Tanfoglio logo nederst på
hver side. ønsker du imidlertid skjefteplater i
aluminium kan du få dette også, men det koster
ekstra.

Tanfoglio Gold Match er ingen billig pistol, men
hvilke high-end konkurransepistoler i dette
segmentet er det? 10 kroner unna 18000 er prisen
jeg finner på Nordskog våpens hjemmeside. Det
som imidlertid skuffer en del, er avtrekket. 2300
gram er i tyngste laget, når men vet at vektgrensa er
1360 gram. Jeg har vært inne på dette tidligere, og
mener fortsatt, at i denne prisklassen burde det
være unødvendig med en avtrekksjobb hos bør-
semaker i tillegg. Forrige generasjon Gold Match
hadde et bra avtrekk rett ut av kofferten, så spørs-
målet er hvorfor det er blitt så mye dårligere nå.

Når dette er sagt, bør det ikke hindre deg i å gå for
en Tanfoglio Gold Match, hvis dette er pistolen du
drømmer om. Tanfoglio Gold Match har kvaliteter
som absolutt lar seg høre.

Som testskiva viser, er det ingenting å si på med
presisjonen. At pistolen har potensiale i denne
sammenhengen, vitner tre skudds serien til venstre
for 10er’n. De to fluene tilskriver jeg avtrekket.

Serien er skutt sittende med anlegg og
avstanden er 25 meter.

Presisjon som vist, skyte egenskaper og funk-
sjonalitet er dyder som skyttere setter aller
høyest. Funksjoneringsfeil synes å være et
fremmedord i Tanfoglioskytternes vokabular. At
pistolen er flott å se på og har en suveren
kvalitet og finnish, er en bonus som absolutt
kommer godt med. I denne sammenhengen vil
jeg også trekke fram kofferten som pistolen
leveres i.

Kofferten er en gedigen Negrini koffert, med
egen lomme i lokket for manual etc. Made in
Italy, også denne. I kofferten kommer altså pis-
tolen sammen med nødvendig verktøy for jus-
teringer, et ekstra magasin og to rekylfjærer av
ulik styrke. Disse kan byttes i forhold til hvor
sterk/svak ammunisjon du bruker. 

Tanfoglio Gold Match er lett å atskille for puss.
Først fjerner du magasinet. Du drar så sleiden

bakover til overensmerkene bakerst på ramma og
sleiden faller overens. Deretter trykker du ut
sleideutløseren og sklir sleiden av ramma. Når dette
er gjort, fjerner du reylfjærstang og rekylfjær og
plukker ut pipa og du er klar for puss. Sammenset-
ningen skjer i motsatt rekkefølge, enkelt og greit. Da
gjenstår det bare å si:

”Tanfoglio pistola probabilmente non state andando
a rimpiangere l’acquisto. Congratulazioni.” 

Reportasje

Baksiktet er et LPA sikte med tydelig merking i hvilken
retning du skal skru for å justere siktet, som naturligvis
er justerbart i både høyde og side.

Denne flotte pistolen fortjener å bli vist fra sin andre side også.
Legg merke til hvordan baksiktet er nydelig nedfelt i sleiden. På
toppen av denne sees også to av de fire utsparringene foran
på sleiden. Disse er ikke bare til pynt, men for å gi pistolen så
optimal balanse som mulig. Foran og bak skjefteplatene har
ramma fått skikkelig nettskjæring og foran og bak på sleiden er
det reale utfresninger som gjør at du får et godt tak på denne
ved lading.
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Reportasje

Faktarute:
Produsent: Fratelli Tanfoglio S.N.C
Land: Italia
Våpen: Tanfoglio Gold Match
Kaliber: 9x19mm (9mm)
Løpslengde: 6 tommer polygonriflet
Antal magasiner. 2 stk.
Pris: 17990,-
Importør: Nordskog as, 4460 Moi
www.nordskog.com

TANFOGLIO GOLD MATCH forts.

Her ser vi tydelig den forlengede magasinutløseren.
Denne lar seg bytte om fra venstre til høyre side, for å
tilfredsstille links-skyttere. Legg også merke til den reale
nettskjæringen som du ser litt av foran på ramma.
Hullet i avtrekkeren er avtrekksstoppen. Gjennom dette
hullet kommer du til med en liten unbrakonøkkel og kan
da justere denne til - til din tilfredshet.

Her sees pistolen adskilt for puss. Demonteringen er
enkel. Når overensmerkene på ramme og sleide faller
overens, fjernes sleideutløseren og sleiden tas av ramma.
Sleideutløseren kan være litt vanskelig å få ut. Et lite triks
i denne sammenhengen er å gi den et lite kakk fra høyre
side med magasinbunnen, og vips har du tak på den og
kan trekke den ut. 

Tanfoglio Gold Match kommer i en gedigen koffert fra
italienske Negrini. Den er rød og fager og et blikkfang i
seg selv der du måtte troppe opp. I lokket er det eget
rom for manual og diverse papirer som du ønsker å ha
med deg. I kofferten finner du foruten pistol, et ekstra
magasin, pussesaker, nødvendig verktøy og to rekyl-
fjærer av ulik styrke. Disse kom dessverre ikke med på
bildet, men ei fjær er nå ei fjær og har du sett ei, har du
sett alle.
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I skrivende stund, fredag den 13.
mai, har sommeren vært på en
ukes visitt, Nå er det kaldt som
f……  Var hos tannlegen i dag. Det
kom ikke noe fram som tydet på at
det er fredag 13. Null hull i egne
tenner. Ja en og annen krone har
det blitt, men, men. Jeg spurte
tannlegen om den nye Colgate
tannkremen som reparerte gamle
skader. Hun lo og sa at hvis du har
ei gammel boble og kjøper vas-
kemiddel til en Mercedes, har du
enda bare ei boble. Men man kan
bli forvirret.   

Det er pinse om to dager. Her på
tundraen planter man ikke ut noe
før pinse, Noen modige stemor er
satt ut, men de tåler noen minus-
grader. Det var Pinse som var
starten på teltlivet i unge dager.
Hvitt pyramidetelt uten bunn og
stang i midten. Vi måtte sette det
opp under et tre med ei solid grein
som vi kunne på en måte henge
det opp i. Masse ferskt granbar i
bunnen. Soveposer var over vårt
budsjett, men store papirsekker
var samleobjekter. Fellesslakteriet
på Grønlandstorg hadde og noen
bakerier. Med et ullteppe nedi tålte
vi flere kalde grader. Og så godt
som du sov. Jeg kan enda huske
lukta av granbar og skog. 

Nordmarka rundt Oslo var og er et
paradis for de som liker seg i skog
og mark. Mange små fiskevann
som ikke stod på noe kart på
slutten av 1950 tallet. Nå er de nok
på trykk alle som en. Det var mulig
å dra opp flere ørreter på 500gr
etter hverandre. Da tok vi bare opp
den fisken vi skulle spise og litt

fersk fisk hjem til mutter’n. Det
satte hun pris på. ørret surret i
rømme var ikke det som stod på
menyen ofte på Grünerløkka. 

Jeg tenker mye på de som er unge
i dag og skal få seg et levebrød og
en plass å bo. Jeg er glad jeg ikke
er ung i dag. Det var i grunn lettere
før. Du kunne bo hjemme, det gjør
jo de fleste nå og, men noen må ut
på hybel for å gå på videregående.
Kan bli en tøff periode for noen. Vi
bodde hjemme, fikk mat og hus og
rene klær. 

Som læregutt var ikke lønna stor.
Kr 63,05 det første halve året. Da
skatten var betalt, var det kr 47,00
igjen og av det ville min salige mor
ha kr 20. Det holdt til en kino og
røyk til neste lønning. Det var andre
priser. Kino 2 kr. Røyk 1.70 for en
tipakning. Brus 50 øre. Krone is kr
1.00 øl og vin vet jeg ikke pga
alderen. I 1963 kostet en halvliter
pils kr 3,00. Eksporten kr 3,50 i
Oslo sentrum. Tok du bussen til
Huk på Bygdøy, fikk du ølet for kr
2,25, for der måtte du hente den
selv. Der hadde du sikkert Norges
lengste ølkø. De gikk i kø mens de
drakk. 

Jeg begynte i Aftenposten i Akers-
gata 3. desember det året. Noen er
det vel som husker det store
vinduet ut mot Akersgata. Da fikk
jeg følelsen av å jobbe i et
akvarium. Vi jobbet skift. En uke
dag og to uker natt. Ekstra betaling
for nattskift var kr 25 pr. natt. Det
kom opp på ei ukelønn på kr 405.
Overraskelsen var stor første søn-
dagskveld på nattskift. Alle fikk ei

halv pilsflaske. Den kunne drikkes
til nattmaten eller ta med hjem. 

Til nattskiftet fulgte nøkkelen til
Magneten. Nattkafe for natt-
arbeidere i Oslo. Drosjesjåfører og
postfolk og avisbud vanket der. De
hadde nydelige smørbrød. Jeg
husker godt stekt fiskepudding på
hjemmebakt loff. Vi begynte kl.
23.00 og jobbet til vi var ferdige.
Dagskiftet begynte 09.00 og holdt
på så lenge det trengtes, men var
vi ferdige før arbeidstiden, kunne vi
gå.

Litt skyting. Nesten. Folk vil selge
på tryneboka for tiden. Mye fint,
men jeg har egentlig det jeg
trenger men…. 

I skrivende stund er det klart for
vårfelten på Terningmoen. Håper
de får fint vær. 

De fikk regn. Dette hjørnet er ikke
skrevet i en bolk. Over flere dager,
ja rett, uker, men i dag bestemte
jeg meg for å gjøre det ferdig. På
min 72. fødselsdag er det registrert
over 80 hilsener og gratulasjoner.
Jeg er overrasket og ydmyk. TAKK
IGJEN. I morgen vil jeg slå ut håret
med familie og noen kjente. 

Min gode venn Pramm med to m-
er og skog nær Sverige, er på hytta
i helga, men fyren går bort og
melder seg inn i V70 om 9 dager.
Når han kommer hjem, blir det fest
nr. 2, men da drar han, for på
dagen stikker han til hytta. På
menyen står parmaskinke, speke-
hval og litt hjemmespeket elg.
Mulig rakfisk og til det blir det
saker fra Løiten og nærbrygget øl.
Flatbrød, lefse og potetsalat. Jeg

DET FILOSOFISKE HJØRNET.
AV JON-TORE GRAN.

forts. side 38
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Reportasje

 Vi tror de e er verdens beste skive for 10 meter lu , 15 og 50 meter ri e 
 Forblø ende presisjon – det beste som nnes på markedet?  
 Godkjent av NSF og DFS for hhv 10 meter lu , 15 og 50 meter ri e (søknad inne hos ISSF) 
 Teknologien bak 3D-Score er helt ny, og patentert. Den patenterte teknologien innebærer blant annet at  

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

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

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

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

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

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

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

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

www.megalink.no salg@megalink.notelefon: 64 93 34 12
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De fleste pistol/revolver-patroner
er greie å lade og resultatet er for-
utsigbart. Har en et passende
ladeapparat hvor diene er riktig
justert og strammet med settmut-
tere, kruttmålet justert med riktig
krutt og masse og tennhetten jus-
tert til riktig dybde, så blir
resultatet bra.

Gjennom tiden har jeg ladet svært
mange patrontyper med gode
resultater; Det har vært:

.32 S&W Long, .380 ACP, .38
Super Automatic, .38 S&W, .38
Special, .357 Magnum, .41 Rem-
ington Magnum, .44 Russian, .44
S&W Special, .44 Remington
Magnum, .45 ACP, .45 S&W
Schofield, .45 Colt og  .500 Smith
& Wesson. Jeg har aldri ladet .40
S&W/10 mm, men har et fabrikk-
nytt 4 die sett med Star fingjenger
til Star of San Diego liggende. En
Star eier med 9 mm/.40 S&W
hylseplate, som ønsker å lade .40
S&W, kan ta kontakt. 

Tilbake til listen over greie patron-
typer, så er ikke 9*19 mm alias 9
mm Parabellum og 9 mm Luger å
finne på den listen. Jeg synes det
er en vanskelig patron å lade, den
er ikke forutsigbar. Av og til går
patronen ikke helt inn i kammeret,
noe som medfører funk-
sjoneringsfeil. Det er en rekke
parametere som skyldes det. 

Trykket i patronen er svært høyt,
NATO spesifikasjonen for 9*19
mm er 300 MPa. Hylser skutt i
romslig kammer i en pistol eller
maskinpistol, vil gi overdimen-
sjonert hylse, som så skal
presses tilbake til SAAMI

standard med sizedien. Har en
ikke supported kammer, så vil en
extra kraftig ladning gi mave ved
rimen. Siden hylsen ikke har noen
support ved laderampen, så får
en mave der. Det er et eget for-
bund som bedriver USPA/IPSC
skyting. Navnet har endret seg
med årene fra Stridsskytterligaen,
Forbund for praktisk skyting og
nå Dynamisk skyting. Det er fris-
tene å kalle det anemisk skyting
siden faktorkravet er gått mye
ned siden den gangen det ble
bedrevet stridsskyting med 175 i
faktor. De fleste skyter nå .40
S&W, men de som skyter 9*19
mm, må fortsatt gå langt over 300
MPa med lette projektiler og
dagens faktor.
Hvert fall så
produseres det
hylser av og til
som er over-
d imensjonerte,
med antydning til
buling nær rimen.

Hva er likheten
mellom tyttebær-
plukkere og
hjemmeladere?
Svaret er at
begge går med
bøyet rygg, og
ladere plukker
hylser med ukjent
forhistorie.

Når en skal size
hylser, så kommer
en ikke lenger ned
en der sizedien
støter mot hylse-
holderen. Er hyl-
sen overdimen-

sjonert, vil messingen flyte mot
rimen og danne en kant. Vider så
kommer ikke sizedien langt nok
ned til å fjerne en mave i hylsen.
Prøver en å lade en patron med
anomal hylse, stopper patronen
1-2 mm ut av kammeret og en får
funksjoneringsfeil. Eneste måten
å unngå funksjoneringsfeil på
tvilsomme patroner er å bruke en
9*19 mm patrontolk. Bakkant på
hylsen skal flukte med kanten på
tolken.

Hylser fra fabrikkladde patroner
med moderat ladning kan også gi
problemer. Ni mm hylser fra MRP
- CBC og IMI hylser er kjent for
tykke hylsevegger, egentlig et

Ladehjørnet
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kvalitetsstempel, men en ulempe er at messing kan
flyte mot rimen og gi en kant ved sizing. 
KONKLUSJON

Hva gjør så kommersielle produsenter av omladd
ammunisjon ved bruk av brukte hylser?  Brukere av
Ammo Load maskiner og Camdex maskiner med
kapasitet på 4000/5000 patroner i timen, må ha
perfekte hylser etter sizing. Det de gjør er at de
helsizer hylsene. En dor går ned i hylsebunnen og
presser hylsen med bakenden først gjennom en
sizing die. Forutsetningen er at rimen har samme
diameter som den maksimale diameteren for hylse-
kroppen. De hylsene som oppfyller kravet er:

.380 ACP, 9*19/21/23 mm, .40 S&W/10 mm, .45
ACP og .30 US karabin. Patronen .38 Super Auto-
matic kan ikke helsizes siden den har en liten krave.

Magma Engineering Company som holder til i
Queen Creek utenfor Phoenix, Arizona, lager en hel-

automatisk maskin kalt Casemaster. Den kan helsize
6000 hylser pr. time med Wolfram Carbide sizing die.
Prisen er over hundre tusen kroner. Men de lager
også en maskin kalt Casemaster Jr. På tegningen
kan en se virkemåten. Den er rimelig i pris og egnet
for klubber og også for IPSIC skyttere, som ikke kan
ha funksjoneringsfeil. Sizing diameteren for følgende
hylser i tusendels tommer.

.45 ACP .468 +.0005-0
9*19 mm .384 +.000-001
.380 ACP .369 +.0005-0
.40 S&W/10mm .419 +.0005-0

Alle målene er under SAAMI standarden og vil gi
perfekt mating I kammeret. I og med at hylsene alt er
sizet, vil ladning på semi progressive ladepresser og
progressive lademaskiner gli mye lettere og
smidigere. En unngår ujevn kraft på ladearmen,
ladehastigheten øker.

Ladehjørnet klette@broadpark.no, 66 99 14 44

Ladehjørnet forts.

glemte tyttebær-rømme. Vi får se
om det blir vær til å sitte ute. 

Men det er kjølig. Du kan risikere å
skrape is om morgenen, hvis du er
ute før kl. 07.00. Meget lite insekter
gjør at det er lite småfugler. Svala
kom rekordtidlig. Jeg har fire
humlebol i huset. Jeg har tømmer-
hus, så de finner seg en plass og
bo. Jeg skal ha humlehage i
sommer. Langt gress med mye
markblomster og kløver. Da
irriterer jeg et par naboer som
støvsuger veigrøfta for løv og rusk.
Det gjør ikke jeg. I veigrøfta er det
blomster og mat til humler og bier.
Jeg er vel i utgangspunktet også

litt lat og er ikke redd for å inn-
rømme det. 

Siden jeg har bursdag i dag skal
jeg avslutte med min yndlingshis-
torie når det gjelder alder:

To engelske brødre på ca. 75år var
på middagsbesøk hos tante som
var noe eldre, men sprek til bens.
Hun var bestandig elegant i
klærne, noe brødrene visste å
beundre. De var, som eldre eng-
elske gentleman, ikke enige hvis
du sa at de trengte briller eller hørte
dårlig. Nei det var bare tull. Tanta
derimot, var til de grader dement.
Etter middagen gikk de som vanlig
til biblioteket til sigar og sherry eller

hva de nå hadde til sigaren. Da de
satt der i sigarrøyken, gikk døra til
biblioteket opp og tante kom
spradene i evas drakt på vei til
kveldsbadet. De myste på skikk-
elsen som skred forbi og den ene
sier. ”Du hva var det tante hadde
på seg nå”? Så sier den andre:
”Jeg er ikke sikker, men det skulle
vært strøket”. 

God sommer.       

DET FILOSOFISKE HJØRNET forts.
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Et av Norges viktigste møtested for friluftsfolk, jegere og 
fiskere! Over 32 000 besøkende hvert år.
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ELVERUMSUTSTILLINGEN
Nordens største jakthundutstilling!

Nordisk mesterskap i Stihl 
Timbersports 11. - 13. august.

Tor, fre og søn kl. 10 - 18 
Lør kl. 09 - 18

De Nordiske Jakt- og Fiskedager blir arrangert i 

samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund.
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