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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: Europas beste jr. rifleskyttere! Nederst fra venstre Jenny
Stene, Jenny Tovseth Vatne og Regine Nesheim. Øverst fra venstre
Landslagstrener rifle junior Arne Morten Nyfløt, Vegard Nordhagen,
Benjamin Tingsrud Karlsen og Henrik Larsen. Foto: NSF

Sommeren er over og de fleste norske- og internasjonale mes-
terskap er arrangerte, inklusiv OL i Rio. Nå er det tid for
ettertanker. Hvorfor gikk det slik det gjorde?
Norges Skytterforbund hadde 4 deltagere med til OL og som
gjorde en hederlig innsats. Les mer om dette under spaltene:
”Presidenten har ordet” og ”fagkomité rifle informerer”.
Jeg vil skrive litt mer om Ole-Kristian Bryhn, som ble Norges
Skytterforbunds beste deltager og som av toppidrettssjef i
Olympiatoppen, Tore Øvrebø, ble utnevnt til Norges flaggbærer
under den offisielle åpningsseremonien natt til lørdag den 6.
august (norsk tid).
Valget av flaggbærer ble begrunnet av Norges Idrettsforbund
med at de hadde vurdert flere kandidater, at det måtte være en
fantastisk utøver med gode internasjonale resultater, som hadde
bred erfaring og som kunne være et symbol på seriøs og god
satsing i en idrett. 
Dette var ord som de mente passet til Ole-Kristian. Han har da
også vist gjennom mange år at han har vært Norges beste
skytter internasjonalt og at han er et flott forbilde for mange
idrettsutøvere. Vi er stolte av deg, Ole-Kristian!
En annen av begrunnelsene for at Ole-Kristian fikk æren av å
bære flagget, var også at det i år er 110 år siden Norge tok sitt
første OL-gull, vunnet av skytteren Gudbrand G. Skatteboe på
300m fririfle helmatch. Flaggbæreren i OL i dette året (1906) i
Athen var for øvrig også en skytter - Ole Tobias Olsen. 
OL for 110 års siden, altså i 1906, var et 10-års jubileum for de
moderne olympiske leker. Jubileumslekene, eller Ekstralekene,
som de ble kalt, fungerte som en kompensasjon til Hellas,
ettersom grekerne fortsatt holdt fast ved at alle olympiske leker
skulle arrangeres der. Av politiske grunner ble Sommer-OL i
1906 den første og siste gangen Ekstralekene ble arrangert og
disse olympiske lekene er ikke lenger offisielt anerkjent av IOK,
(den internasjonale olympiske komité).
Spørsmål som har gått igjen i media etter OL, er om norsk idrett
på topp-plan er organisert riktig og om det er satset nok på våre
aller beste. Mange mener at en «omveltning» må til for å bli
bedre. Norges Skytterforbund er også i en slik fase og vi er nå
inne i en spennende periode. Grete Nilsen

Redaktør

Lederen

Kjære lesere!
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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

Brukthandelen

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

VIKTIG!

Hvordan gjøre adresseendringer:
Skytternytt sendes ut til alle medlemmer i NSFs klubber som er registrert i Idrettsforbundets sentrale medlems-
register, 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 adresseendringer 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.



Presidenten har ordet

OL i Rio de Janeiro er nå historie.
Som President i et særforbund,
Norges Skytterforbund, som hadde
utøvere med i Rio, var jeg invitert av
Norges Idrettsforbund (NIF) som
gjest under den skytingen som
våre utøvere deltok i (rifle). Kon-
kurransen, den første av våre 5 for-
skjellige skytinger, begynte fredag
5. august og ble avsluttet med hel-
match 120 skudd søndag 14.
august. Jeg fikk overvære alle 5
skytingene som vi deltok i.
Litt om Brasil: 204 millioner inn-
byggere og 8 514 877 kvadratkilo-
meter i størrelse. Landet har over
11 % arbeidsløshet og mange
fattige bor i Favelaer og over 1
million av byens 11 millioner inn-
byggere bare i Rio. Jeg observerte
et stort militært nærvær av soldater,
militærpoliti og sivilt politi, både
føderalt og lokalt. Landet holder
seg med store militære styrker som
er i gjennomsnitt bedre betalt enn
den vanlige borger. I Sør-Amerika
har det ikke vært krig mellom
statene på over 100 år og Brasil
har ingen ytre fiender. Så min
vurdering er at det store militær-
og politiapparat er for å kunne
holde indre ro i landet. 
Nå var det uniformerte styrker på
alle hjørner i Rio og ikke minst der
hvor skytingen fant sted i Deodoro,
om lag 50 km fra Rio, hvor vi var
innkvartert. Infrastrukturen, for å
komme til skytebanene, var svært
dårlig. Metro, tog og buss, som lite
korresponderte, var ikke særlig
effektivt i 30 graders varme. Men
TAXI var billig og alltid til stede. Det
krydde bokstavelig talt av ledige
TAXIER. For å komme inn til
banene var det minst tre kvarter å
gå. Biler fikk ikke kjøre gjennom de
militære sperringene. Da måtte
man gå. Alle sekker/vesker etc. ble

gjennomgått minst to ganger.
Billetter ble sjekket minst 3 ganger
før man var inne. Altså, sikkerhet i
høysetet.
For våre utøvere som bodde i OL
landsbyen var alt mye bedre. Buss
frem og tilbake. De var meget for-
nøyde med organiseringen og opp-
legget.
Selve baneanleggene var TOPP.
Dette var jo i et militært område
med flotte arenaer, meget gode
informasjonsskjermer og helt
profesjonell ledelse og opplegg.
Det var TOPP.
Vi fikk en finaleplass i helmatch
med Ole-Kristian Bryhn som greide
en fantastisk 3.plass i den inn-
ledende skytingen etter sine meget

gode  120 skudd. Skytetiden er 2
timer og 45 minutter. Finalen
utgjøres av de 8 beste av 57 av
verdens beste skyttere. Det var
utrolig flott og gøy å være
President, da vi gikk til finalen som
var tøff, og jeg så svetten rant av
Ole-Kristian med fullt skytterutstyr i
30 graders varme. Innledende
finale er 45 skudd og så elimineres
2 og 2 skyttere etter hvert. Meget
spennende finaleopplegg. Bare det
å komme til finalen i OL, er selv-
følgelig en bragd i seg selv. Ole-

Kristian gikk ut i første eliminering.
Godt kjempa!
Vår luft spesialist, Are Hansen, hav-
net på en hederlig 10. plass etter en
fantastisk skyting i de siste seriene.
Ellers var det på det jevne. Men
utrolig spennende det hele. Intet
kan bli som OL.
Oppholdet i Rio som NIF
organiserte for gjestene (spon-
sorer) og Presidenter, var gjen-
nomtenkt og godt organisert.
Kulturministeren var også der og
så på skytingen, og da får man et
ordentlig inntrykk av hva vår idrett
står for. Vertskapet, med NIF,
Presidenten og Generalsekretæren
i spissen, var med hele tiden.
Takk for invitasjonen og gjennom-
føringen av NIF programmet. Godt
også å treffe Presidentkollegaer fra
de deltagende idretter. Vi fikk
utvekslet erfaringer og hos mange
har kunnskapen om den enkeltes
idrett økt ganske vesentlig. Skyting
er ikke spesielt godt kjent, men
mange viste stor interesse for hva
vi står for.
Lykke til i neste OL i Tokyo om 4 år!

Jan Tore Berg-Knutsen
President
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Felles innkreving av kontingent

VSK ønsker å flagge dette gjennom Skytternytt i god tid
før neste Forbundsting, slik at alle dere der ute i «skytter-
Norge» får tid til å gjøre dere opp en mening om saken.
VSK ser flere fordeler med at forbundskontoret overtar
jobben med innkreving av medlemskontingent. Mange
klubber sliter i dag med å få medlemmer til å påta seg
styreverv, og særlig vanskelig er det blitt å besette kas-
sererrollen. Idrettsregistreringen vi nå er pålagt, har ikke
gjort denne jobben mer populær, snarere tvert imot.
Forslaget er en naturlig utvidelse av det som ble vedtatt
på tinget i 2015 om en felles resultat- og statistikkløsning
for NSF. 
I fremtiden ser vi for oss en felles plattform der
skytternummer, kontingent, klasseføring, resultatser-
vice, terminlister, informasjon og lignende finnes.
Vi vet det er ulike meninger til forslaget, og en åpen
debatt her i Skytternytt rundt vedtaket ønskes vel-
kommen.
VSK sitter ikke med fasiten og det er helt sikkert mange
sider av dette som bør belyses, men uansett er vårt
ønske kort sammenfattet slik:
Mer tid til skyting, mindre tid til administrasjon.
Espen Halvorsen 
Leder VSK

Forslag om sentral innkreving av kontingent
Forslag til forbundstinget i 2017 om omlegging av innkreving av kontingent.
Styret i Vestfold skytterkrets ønsker en omlegging av dagens praksis der klubbene selv tar inn
klubb-, krets- og forbundskontingent til et system der NSF innkrever kontingentene sentralt fra og
med 2018.
Bakgrunnen for forslaget er å få et sentralt medlemsregister som innbefatter kontingentinnbetal-
ing, medlemsregistrering og klasseføring.
Noe av dette er allerede i dag tillagt forbundet, mens andre deler er det klubbene som står ansvar-
lig for.
Vi mener at slik det fungerer i dag, er det uryddig, uoversiktlig og skaper mye ekstra-arbeid.
Til sammenligning har Norges Jeger og Fiskerforbund et system med felles kontingentinnkreving
og medlemsregistrering som fungerer bra.
Trolig kan vi få gode innspill herfra til hvordan vi bør bygge opp et slikt system. En annen grunn til
forslaget er å lette jobben til styret/ kasserer i klubbene.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt på Vestfold Skytterkrets sitt ting i mars i år og
er oversendt NSF for videre behandling:

QUO  VADIS
Skytternytt?
Se artikkel side 44



Pistol

SKYTTERNYTT NR. 4 - 2016 7

Stort NM på Ørland: Flere
«protesterte» da det ble kjent
hvordan rekkefølgen på
øvelsene ble med veksling mel-
lom felt og bane nesten annen-
hver dag. For arrangøren ga et
slikt oppsett muligheter til å
endre feltløypa før neste øvelse
påfølgende dag, mens det ble
skutt på banen. Ulempen for
skytterne var at oppsettet
«tvang» dem som enten skulle
skyte kun bane eller felt å være
tilstede hele perioden. Oppsettet
medførte kanskje færre
deltagere enn om øvelsene
hadde blitt mer samlet i grupper
(bane og felt). Ikke alle har
mulighet eller råd til å være 14
dager fortløpende på NM.
Våpenkontroll under NM og på
åpne stevner: I våpenkontrollen
under NM var det en del ”å sette
fingeren på”. Først vil jeg
berømme det store flertallet som
hadde gode marginer på sine
avtrekksvekter, men samtidig var
det en litt for stor gruppe som
hadde finpistoler med for liten
margin. Det kunne vært unngått
å ”diske” noen på etterkontroll
ved endt skyting, hvis det hadde
blitt tatt høyde for at et avtrekk
vil bli lettere ved kontroll rett etter
avsluttet skyting.
De som hadde for lette avtrekk,
deles inn i 2 grupper: De som
ikke hadde justert sine våpen på
flere år og de som var helt klare
på hvordan de måtte justere «litt»
for at våpenet ”så vidt” gikk
gjennom kontroll. Flere skyttere
kommenterte at de hadde skutt

stevner i 2-3 år uten å ha vært
gjennom avtrekkskontroll. Her
må klubbene skjerpe inn denne
kontrollen på både bane og felt,
før og etter skyting. Da slipper en
ubehageligheter under NM. 
Kontroll av avtrekksvekt på
revolver: Feltreglementet punkt
8.25.5.3 sier at revolver skal
måles i både single og double
action, hvis mulig. Da holder det
ikke bare å fjerne kappe av
spennroa på hanen for å unngå
avtrekkskontroll med oppspent
hane. Til revolverskyttere som
kun ønsker å skyte double
action: Tilpass våpnene, slik at
hane ikke kan låses i spendt
posisjon. Få enten fjernet lås-
hakket som holder hanen, eller
sett på en stopper på avtrekker,
slik at hanen ikke kommer så
langt bak at det låses. Altfor
mange fikk skyte med revolvere,
der det ble satt en strips på
spennroa for å hindre at hanen
kunne beveges så mye at det
kunne spennes opp, da den i
singel action ikke holdt krav til
avtrekksvekten 1360 gr. Dette er
en for dårlig løsning, da en slik
strip for lett kan fjernes etter
våpenkontroll. For å unngå at en
blir nødt til å ta etterkontroll på
alle revolvere i feltløypa i NM i
fremtiden, vil alle revolvere som
ikke klarer kravet til singel action,
hvis hane kan låses, bli avvist.
En påsatt strips vil ikke bli
godkjent.

Neste års NM-er? Fagkomiteen
mangler fortsatt arrangører til
bane og felt i 2017. Nå har de

mest kritiske til årets oppsett,
muligheter til å melde seg som
arrangører. Med en relativ dårlig
interesse å søke om å arrangere
NM, må det sterkt vurderes å
redusere antall øvelser - antall
dager som skal brukes til NM
hvert år. Dette blir tema på høs-
tens fagkomitékonferanse.
Uttak til Nordisk Feltmester-
skap og landskamp mot
Sverige: På grunnlag av skutte
resultater under NM ble det tatt
ut skyttere til landskampen i
øvelsene Luft- og Sportspistol i
kl. Kv. og for M i Luft-, Fri- og
Silhuettpistol.
Nordisk i felt ble det uttakskyting
med 8 deltakere i kl. M, Kv. og
Jr., hvor de 4 beste i hver kl. fikk
tilbud om å delta. Det ble så god
skyting i kl. M, at det kun var
antall innertreff som skilte de
som ble reserve.

Pål Anders Kristiansen
Konstituert leder
fagkomité pistol

Fagkomité pistol informerer
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NORSK SEIER I LANDS-
KAMPEN NORDISK TRAP i år
også, samt 2 Skandinaviske
mestre, Kvinne og Junior.

Ja, da beholdt vi vandrepokalen
nok en gang med seier i lands-
kampen i Nordisk Trap som gikk i
Odense (Danmark) andre helgen i
august. Landskampen går mel-
lom Danmark, Sverige og Norge
for lag. Det er også innlagt
individuelt Skandinavisk mester-
skap samtidig.
Norge vant landskampen med 90
duer til Sverige og 130 til
Danmark. Det ble seier for Senior,
Junior, Kvinne- og Veteran laget. I
det innlagte Skandinaviske mes-
terskapet ble det gull i Kvinne-
klassen til Sally Jane Haugland,
samt sølv til Rebekka Grimestad
og i Junior klassen tok vi alle tre
medaljene, gull til Erik Gurholt,
sølv til Filip Rasmussen og
bronse til Arnt Sigurd 
Christensen. I senior klassen
besto finalen av en svenske og
fire nordmenn, svensken ledet inn
og vant til slutt etter omskyting
med Knut Ivar Larsen, som
dermed tok sølv i årets mester-
skap. (Gull i fjor) Bronsen gikk til
Frank Valhovd Andersen. I Old
Boys klassen ble det Dansk seier
til Rene Hansen og sølv til Jan
Øivind Johansen. Veteranklassen
ble vunnet av danske Johan
Hansen; der tok Geir Gulhaug
bronsen. 
Gratulerer til alle!
Så over til internasjonal deltak-
else fra tidligere i sommer.

World Cup i San Marino, 1.
- 11. juni.
Sindre Krågsrud fikk en sterk 15.
plass i OL-trap; her med 118 treff,
to treff til så hadde det blitt finale-
skyting Dette var et meget bra
resultat. Sindre har riktignok
skudd mange bra resultater på
hjemmebane, men internasjonalt
har han tidligere ikke vært i
nærheten av de aller beste. San
Marino-konkurransen var hans
andre WC-stevne i karrieren og
serien 24-23-24-23-24 viser at
han hadde bra kontroll på
nervene under ganske vriende
forhold.
Det ble 20. plass til Ole Eilif
Undseth i skeet i San Marino.
Med 120 treff (25+25+24+23+23)
hadde Ole to bom for mye til å
komme med i omskytingen om
finaleplass. Dette resultatet var
Ole Undseths 8. topp-20-plas-
sering i verdenscupen. Tom Beier
Jensen og Jonas Filtvedt fikk
begge 115 treff og endte med det
som nr. 45 og 49. De hadde
seriene 23+23+23+22+24 og
24+23+24+22+22.
Italienske Tammaro Cassandro
var best etter 125 duer, med
uslåelige 125 treff. Imponerende!

EM lerdue i Lonato.
Ingen av OL-trap-skytterne våre
fikk vist hva de er gode for. I
senior ble Nadir Rghioui nr. 60
med 111 treff (etter å ha avsluttet
med 25) og Sindre Krågsrud nr.
74 med 108 treff. Blant juniorene
fikk Martin Larsen 107 treff og
30.plass, mens Simen Terp kom

på 47.plass med 98 treff. Alle fire
har skutt mye bedre enn dette,
også internasjonalt, tidligere i
sesongen, så resultatene fra Italia
er nok mest som et arbeidsuhell å
regne for de hardtsatsende trap-
skytterne.
Henrik Fylling sto for den beste
plasseringen av skeet skytterne
under årets EM, med 14. plass i
junior. Henrik hadde 117 treff
(22+24+24+24+23) og var bare
ett treff fra å komme med i
omskyting om den siste finale-
plassen. I samme klasse ble
Jørgen Engen nr. 25 med 115
treff.
Malin Farsjø lå an til en liten
sensasjon, da hun i etter 50 av 75
duer lå på tiendeplass i skeet
kvinner med mulighet til å avan-
sere helt til finalen. På den siste
25 skudd-serien ble det dess-
verre bare 21 treff og med 67 treff
totalt endte hun på 18. plass.
Dette var allikevel et godt resultat
for Sannidal-jenta som gjen-
nomførte sin første internasjonale
konkurranse som senior.

Fagkomité lerdue informerer

forts. side 10



10 SKYTTERNYTT NR.  4 - 2016

Lerdue

Veteranen Barbro Breivik fulgte
opp med 66 treff og 20.plass.
I skeet menn senior ble Jonas
Filtvedt best av de norske med
119 treff og 28.plass. Jonas, som
gjorde come-back på landslaget i
år, lå godt an til en finaleplass
etter 100 duer med seriene
25+23+25+25, men 21 treff på
siste serie gjorde at topplas-
seringen glapp. Ole Undseth kom
på 32. plass med 118 treff og Tom
B. Jensen på 42.plass med 116
treff. Lagmessig ble Norge nr. 10.
Totalt et noe skuffende EM, uten
noen finaleplasser, men vi
kommer sterkere tilbake.

NM Nordisk Trap.
Et av de største NSF-arrange-
mentene er NM Nordisk Trap,
som i år, i regi av Enebakk JFF,
samlet nesten 400 deltakere. Og
best av alle var V50 skytter Yngve
Kartveit, Samnanger J.F.L.S. som
skjøt uslåelige 125+25 treff som
er ny norsk rekord i V50 klassen!
I den største klassen, menn
senior med 190 deltakere, var det
Jan Øivind Johnsen fra Romerike
SSK som vant etter en lang duell
med Andreas Stausland fra
Songdalen LK. Begge skjøt fullt
hus, 125 treff, i den innledende
skytinga og hadde en bom i
finalen. Dermed måtte de ut i
omskyting, og der vant Jan
Øivind etter at Andreas bommet
på den 7. duen.
I kvinneklassen ble det en klar
seier til Siri Marlen Lindem fra
Råde JFF. Hun skjøt totalt 147
treff (122+25) og satte med det
norsk rekord, både etter 125 duer
og 125 duer m/finale. Juniorklas-

sene ble vunnet av Filip 
Rasmussen og Rikke Haugland,
begge fra Nedre Glomma SSK,
mens beste ungdomsskytter ble
Tarjei Tellefsen Haugland fra
Kroken JFF. I de øvrige veteran-
klassene gikk gullmedaljene til
Geir Guldhaug fra Onsøy JFF
(V60) og til arrangørklubbens
Bjørn Haug (V70). I lagkon-
kurransen var Samnanger
sterkest, med Yngve Kartveit,
Steinar Gjerde og Bjarte Linga på
laget. Skien JFF tok sølv og Kvam
SSK bronse.

NM Skeet.
23. og 24. juli arrangerte Bærum
JFF NM skeet på sin bane på
Jordbru. Lørdag ble de to klas-
sene for kvinner ferdig med sitt
NM-program, og i juniorklassen
var det kun 1 deltager; Vilde
Kartveit (Samnanger JFLS) tok
dermed seieren her. I klassen
senior kvinner var det tre
deltagere, og etter de 75 inn-
ledende duene var det to av
kvinnene som hadde lik
poengsum (65) på toppen av
listen. Barbro Breivik (Østlandske
Sportsskyttere) slo Malin Farsjø
(Sannidal JFF) i omskyting om
gullmedaljen.
I herreklassen er det tre
kategorier, Senior, junior og
veteran-55. Juniorklassen hadde
beskjedne 4 deltagere og ble
vunnet av Henrik Fylling (Øst-
landske Sportsskyttere) med 120
treff. Sølv gikk til Ruben Lillerud
(Ullensaker JFF) og bronse gikk til
Oscar Iwe (Oslo SS).
Veteran-55 (V55) er en ny klasse i
NM Skeet. Arne Andersen
(Sollihøgda JFF) kunne dermed,

som gullvinner, sette den første
norske rekorden i denne klassen
med sine 112 treff. Sølv gikk til
Bjarne Jødahl (Ullensaker JFF). I
kampen om bronse måtte vi ut i
omskyting mellom Tore-Bjørn
Edseth (Ullensaker JFF) og
Sverre Johan Hillem (Sollihøgda),
der førstnevnte gikk av med
seieren.
Som oftest er det seniorklassen
som skaper de beste resultatene,
og i innledende skyting klarer Ole
Undseth fra Rakkestad Sports-
skyttere å tangere norsk rekord
med 124 av 125 duer. Denne
rekorden ble satt i 2013 av Tore
Brovold og ble samme år tangert
av Tom B. Jensen. Dette var
veldig imponerende å se, og det
er helt klart et resultat i verdens-
klasse.
Finalen i senior består av 6
skyttere, og vi måtte ha
omskyting for å få pekt ut de siste
to utøverne til denne. Finalefeltet
ble seende slik ut:
• Harald Jensen – Bærum JFF
• Tom B. Jensen – Bærum JFF
• Freddy Jensen – Bærum JFF
• Jonas Filtvedt – Åmot JFF
• Gunnar Filtvedt – Åmot JFF
• Ole Undseth – Rakkestad SS
Lagkonkurransen ble dermed
rimeligvis vunnet av arrangør-
klubben Bærum JFF, med 3 x
Jensen på laget.
I finalene starter samtlige utøvere
med null poeng, og dette skaper
ekstra spenning for både dem og
publikum. Det var veldig gode
resultater i semifinalen, og vi
måtte ha omskyting for å finne ut
av hvem som skulle avansere
videre til bronse- og gullfinaler.

Fagkomité lerdue informerer forts. fra side 9

forts. side 11



Og, for å gjøre det hele komplett,
både bronsefinalen og gullfinalen
endte også opp i omskyting, og til
slutt så seierspallen slik ut: 
1. Jonas Filtvedt – Åmot JFF
2. Ole Undseth – Rakkestad SS
3. Gunnar Filtvedt – Åmot JFF

NM Dobbel trap.
Lørdag 9. juli arrangerte den
nystarta klubben Grasåsen
Sportskyttere, som holder til på
Bjørkelangen, NM i dobbeltrap.
Stevnets beste skytter var junior
Martin Larsen med hele 135 treff,
et resultat som ville gitt ham delt
2. plass i junior-EM i Lonato!
Martin skyter for arrangør-
klubben, og de sikra seg også
NM-titlene i de to seniorklassene,
ved Thomas Nilsen og Elisabeth
Larsen. Grasåsen vant også lag-
konkurransen foran Brunlanes’ 2.
lag.

Årets mesterskap var det største
dobbeltrap-NM som er gjen-
nomført noen gang, med et
meget sterkt startfelt med flere
toppskyttere fra sportingmiljøet.
Det hadde ikke vært mulig å gjen-
nomføre på bare en bane uten
god innstilling fra skytterne og
meget stramt arrangement tids-
messig
NM i FITASC Compak Sporting
som skulle vært arrangert på
Løten 7.-10. juli, ble avlyst
grunnet et tragisk dødsfall natten
før NM skulle starte. Ny dato for
dette NM blir den 17. og 18.
september med samme arrangør.
Minner igjen om fristen for å
søke om stevner for neste
sesong, fra klubb til krets har gått
ut, men send den inn så fort som
mulig til fagkomiteen med kopi til
krets.

Under følger en oversikt som er
hentet fra vårt fellesreglement,
der dere ser fristene for søknad
om stevner. Ber alle merke seg
dette.

1.4.1 FRISTER FOR SØKNAD
OM STEVNER 
Fra klubb til krets innen: 30.06. 
Fra krets til fagkomité innen:
30.09 
Utarbeidelse og offentliggjøring
av terminlisten innen: 30.10
Takk for en flott sommersesong
og håper alle fortsetter den gode
skytingen fremover.

Knut Leer
Leder fagkomité lerdue

Reportasje

Åpning av Larvik Skytesenter på Åres
Lørdag 13. august var formell åpning av Larvik Skytesenter på Åres utenfor Larvik.
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Norges Skytterforbund var invitert
sammen med ca. 60 andre gjester. NSF
holdt en gratulasjonstale til skytterlaget
og overrakte NSF sitt glassfat og vimpel.
På baneanlegget er det baner og stand-
plasshus for rifle (100m og 200m elekt-
roniske skiver), pistol 25m og 50m med
elektroniske skiver samt feltanlegg (Farris
Sportsskyttere), Viltmål (løpende elg
100m, NJFF) lerdue (sporting anlegg)
samt Justissektorens Kurs og Øvings-
senter (JKØ) for 9mm og MP5 trening
lokalisert. Politiet alene skyter i 2016 for-
midable 750,000 treningsskudd på
anlegget og ¾ av alle politiets
sertifiseringer gjøres nå her.

Fra venstre: Leder Larvik Skytterlag Ole Henrik Gusland, Justis-
minister Anders Anundsen og Sjef for JKØ, Terje Sjølberg ved den
offisielle åpningen.
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1 kopp vann og en teskje salt kokes opp. Hell 2 kopper mjøl over vannet
(godt mottimjøl er havre eller bygg som er malt på gamle bygdekverner og
tørket godt). Mjølet skal dekke vannflata og vannet vil da koke opp i små
«vulkaner». 
Mens en med ei sleiv soper mjølet over «vulkanene», skal en synge første verset av «Vår
gud han er så fast en borg» og så rører en til mjølet er blitt til klumper så store som en negl. Hvis en
rører for tidlig, blir mottien rå og stor, Rører en for sent, blir mottien liten, mjølet og tørr. Det heter seg
at lat kjerring koker god motti, eller at du skal rekke på bua og skjære flesk til mottien, mens den
koker. 
Mottien serveres med stekt flesk og fleskefett og masse tyttebær. Restene kan brukes som dessert
med sur mjølk og sukker på. Jeg har aldri laget det, men spist det på Finnskogen. Godt både som
middag og dessert.

BON APPÉTIT

Filosofens lille mathjørne
Motti er en tradisjonell matrett fra Grue Finnskog

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 fingre

Str. XS - XXL

Finnes i oransje, lilla og blå

KR 175,-
MEC SKYTEBREM ISSF

WWW.LANDRO.NO
NETTBUTIKK FOR KONKURRANSESKYTING



SKYTTERNYTT NR. 4 - 2016 13

Olympiske Leker
Gratulerer til våre OL-utøvere og
trenere! Det ble oppturer og ned-
turer, det ble god underholdning
og til tider svært så spennende.
Samtlige fire utøvere har prestert i
verdensklasse, om ikke i alle
øvelser og ikke helt til mål. Dere
var nære og dere kjempet knall-
hardt! Jeg synes dere skal være
stolte – det er jeg! Åpnings-
seremonien og innmarsjen er ikke
det jeg gleder meg mest til foran et
OL, men det var litt ekstra stas
denne gangen, siden Ole-Kristian
fikk æren av å bære det norske
flagget.
Ole-Kristian skjøt en fenomenal

kvalifisering på helmatch med
1177 og hadde skive tre i finalen.
Det var enormt moro og ulidelig
spennende å følge med. Det ble
tøft, men han kjempet knallhardt
og ble til slutt nummer åtte. I
samme øvelse ble Odd Arne nr. 13
– en flott prestasjon. 
Are Hansen hadde en dårlig start
på 10m luft, men presterte i
verdensklasse på slutten. Han
skjøt seg opp fra langt nede på
lista og helt opp til 10. plass.
Finalen var ikke langt unna, men
marginene var ikke på hans side
denne gangen. Malins beste kon-
kurranse var halvmatchen. Hun lå
an til finaleplass helt til de siste
stående skuddene. Finalen glapp
og Malin endte på 17. plass. 
Takk for at dere trener og jobber
for å bli best! Det er tøft og det er
slitsomt, og det er fryktelig artig
når det går bra! Håper yngre
utøvere blir inspirert av å se dere

skyte OL på TV; dere er meget
gode ambassadører for skytter-
sporten. Håper dere fortsetter
satsningen frem mot neste OL!
Paralympics har ikke startet i
skrivende stund, dessverre. Blir
omtalt i neste nummer!  

EM 50m for juniorer
Norge dominerte rifleskytingen
under junior-EM i Tallinn, var på
pallen i alle øvelser og dro hjem
med hele sju medaljer – to av dem
i gull. 
Jenny Tovseth Vatne, Jenny Stene
og Regine Nesheim ble europa-
mestre i lagkonkurransen på halv-
match. I den individuelle finalen
ble Jenny Tovseth Vatne nummer
to, i tillegg til at hun ble
Europamester på 60 skudd
liggende. Fabelaktige prestasjoner
av juniorjentene!
Henrik Larsen, Benjamin Tingsrud
Karlsen og Vegard Nordhagen
vant sølvmedalje i lagkon-
kurransen på helmatch. De
samme guttene vant også
sølvmedalje på lagkonkurransen i
60 skudd liggende. I den øvelsen
var Benjamin beste nordmann
individuelt med bronse, mens
Henrik var bestemann på hel-
matchen og vant bronse i den
øvelsen. 
Dette er et av de beste mester-
skapene noensinne, og lover
svært godt for fremtiden i norsk
rifleskyting. Håper dette motiverer
til videre og langsiktig satsning!

Riflekonferansen

Årets riflekonferanse finner sted
på Scandic hotell på Gardermoen

22.-23. oktober. Fagkomiteén er i
gang med planlegging av et
spennende program. Noe av det
dere kan se frem til, er relevante
og gode foredrag, samt tid til å
tenke høyt sammen om veien
videre. Blant foredragsholderne
kommer blant annet Håvard
Larsen og skal gi oss tanker om ny
organisering av NSF, Wenche
Horten skal forelese om klubbut-
viklingsprosjektet i NSF, Helene
Rønningen foreleser om ”det vi
ikke snakker om” og Det frivillige
skyttervesen vil være representert
og forelese om  filosofi rundt
rekruttering i DFS. 
Riflekonferansen har som mål å
sette et ekstra ordinært fokus på
breddeutvikling og rekruttering, et
tema som alltid er aktuelt for å få
realisert drømmene vi har for
idretten vår. Vi håper at alle lag og
kretser kan stille med minst en
representant. Fagkomité rifle
håper på mange deltagere, både
fra den eldre garde og ikke minst
den yngre garde. 
Vi ses på Riflekonferansen 22.-23.
oktober; invitasjonen vil dere finne
på nettet så snart den er klar. 
Med skytterhilsen

Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer

Rifle
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Reportasje

Norge med Europas beste juniorskyttere i rifle
Norge dominerte rifleskytingen under junior-EM i Tallinn, var på pallen i alle øvelser og dro
hjem med hele sju medaljer – to av dem i gull. Les mer under ”Fagkomité rifle informerer”.

Gull
Jenny Tovseth Vatne, 50 meter
liggende
Lag, 50 meter halvmatch kvinner
(Jenny Tovseth Vatne, Jenny Stene
og Regine Nesheim)
Sølv
Jenny Tovseth Vatne, 50 meter
halvmatch
Lag 50 meter liggende menn
(Vegard Nordhagen, Benjamin
Tingsrud Karlsen og Henrik Larsen)
Lag 50 meter helmatch menn
(Vegard Nordhagen, Benjamin
Tingsrud Karlsen og Henrik Larsen)
Bronse
Benjamin Tingsrud Karlsen, 50
meter liggende
Henrik Larsen, 50 meter helmatch

Nederst f.v. Jenny Stene, Jenny Tovseth Vatne og Regine Nesheim. Øverst f.v.
Landslagstrener rifle junior Arne Morten Nyfløt, Vegard Nordhagen, Benjamin
Tingsrud Karlsen og Henrik Larsen. Foto: NSF

v/ Dag Olav Rønning. Arkivfoto: Grete Nilsen

Visepresident i Norges Skytterforbund, Tom Lauritzen
fra Bodø, ble i første helga av juli valgt inn som
medlem i det internasjonale skytterforbundets (ISSFs)
pistolkomité. 

Lauritzen har vært internasjonal dommer gjennom flere år, og er
også dommer i IPC (den internasjonale paralympiske komiteen). 
At han nå har fått en plass i en av ISSFs viktige komiteer, viser at
han har markert seg i sine dommeroppdrag rundt i verden, og det
er også svært positivt for norsk skyttersport at vi er til stede
internasjonalt. Det er viktig å være representert i de organisa-
sjonene som styrer idretten internasjonalt; dette har også Idretts-
forbundet understreket i mange sammenhenger.

Vi gratulerer!

Tom Lauritzen valgt inn i ISSF 



Jeg er så glad i den norske
sommeren. Det er den beste
dagen på hele året. 
Vi har ny norsk rekord på 50
meter løpende villsvin 40 skudd
mix. 387 poeng er den nye
rekorden. (Den gamle lød på
383 og nå må Kristian
Stensaasen gjøre comeback for
å forsvare æren.) Vi kan også
glede oss over en ny medalje i
mesterskap.
Når disse linjer skrives, er vi
nesten i mål med hele
utesesongen. Vi har avviklet
stevner på villsvinet med noen
brukbare resultater. 
I juli dro en liten, eksklusiv gjeng
til Suhl for å delta i VM i viltmål.
Teamet bestod av Espen 
Teppdalen Nordsveen som
skulle skyte 50 meter øvelsene
sammen med Tommy Andre
Sørlie. Fortroppen ble ledet av
Kato Nordsveen. Hovedstyrken
kom nedover, da gutta var halv-
ferdig og fikk dermed gleden av
å se begges klart beste pres-
tasjoner. Anneline Tangen og Eli
Enerstvedt skulle forsvare
landets ære på timeter-banen.
Gutta startet med normal-
programmet på grisen. På lang-
som skjøt Tommy ganske bra
med 283 poeng. Hurtig var ikke
det helt store, bare 249 poeng
og til sammen 532 som holdt til
en 29 plass. Maxim Stepanov
fra Russland ble verdensmester
med 590 foran landsmannen

Mikhail Azarenko med 589
mens Emil Martinsson måtte slå
Tomi-Pekka Heikkilä i shoot-off,
før bronsen kunne deles ut.
Espen på sin side startet med
289 på langsom og var da et lite
stykke bak to på topp med 296.
Han stod på med hurtigserien
sin og jobbet som en helt, fikk
belønningen med 286 poeng,
totalt 575. (Bare et poeng bak
norgesrekorden for juniorer!)
Han klatret på listene og fikk en
særs bra 6. plass, bare to opp
til bronsen. Vår kjenning Ihor
Kizyma fra Ukraina vant med
584, foran Valerii Davydov fra
Russland, 580, mens den
ganske nye tyskeren Kris
Grossheim forsynte seg med
bronsen på 577. 
På mandagen var hele hei-
agjengen på plass og gutta
skjøt mix. Tommy skjøt igjen
bra, bare et par skudd greide å
fly litt for langt. Fikk 187 på
første runden og fulgte opp
med 187 poeng til på tross av
en firer. 374 holdt til en 26. plass
med en tsjekker og to tyskere
bak. Denne gangen ble det gull
til Emil Martinsson på 396 foran
Jesper Nyberg på 393, mens
nordkoreaneren Myong Won
Pak måtte slå Tomi-Pekka og
Stepanov i shoot-off for å ta
med en medalje til han sjefen i
Nord-Korea. Espen startet med
192 og lå på en delt 4. plass.
Foran lå Kizyma, 196, Babushok

195 og Grossheim 193, mens
Davydov også hadde 192. På
andre runden økte Espen som
han pleier, til 195 og fikk totalt
387. Grossheim sprakk med
180 og var ute, Babushok fikk
193 og endte på 388 mens
Kizyma endte på 194 og vant
med 390. Jammen holdt det til
bronse i VM!!
Så reiste gutta hjem og overlot
til damene våre å kjempe om
resultater på 10-meteren.
Anneline syntes at skuddene
kom litt lenger foran enn tid-
ligere. Noe skyldtes nok høyere
spenning, men noe skyldtes
også at den nye rifla har høyere
utgangshastighet. Hun fikk 153
på langsom og lå på en 24.
plass. Eli tuklet litt i starten,
men avsluttet med stil, fikk 173
poeng og hadde fem damer
bak seg. På hurtig har en ikke
tid til mye tøys. Det ble borte et
par skudd for Anneline, hun fikk

Fagkomité viltmål informerer
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Viltmål
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127 og endte på 127, totalt 280
poeng i sin VM-debut. Jeg har
nok også sett Eli skyte bedre
hurtig, hun endte på 147 poeng
og totalt 320 poeng. Det holdt
til 21. plass. Li Li Zhao fra Kina
fikk skive en i medaljematchen
etter å ha skutt 383, Galina
Avramenko fra Ukraina skive to
etter 379 poeng, Olga
Stepanova fra Russland fikk
378. To måtte ut i shoot-off om
siste plassen. Zeng Yang tapte
for Julia Eydenzon som begge
hadde 376. Eydenzon slo
kineseren etter en jevn kamp og
havnet i gull-finalen mot
Avramenko. Galina slo Julia 6-4
mens Olga tapte bronse-
kampen mot Li Li Zhao. 
Da juniordamene startet sin
medaljematch, fikk en fransk
jente problemer med Feinwerk-
bauen sin. Hun meldte fra etter
det første prøveskuddet, men
det ble ikke foretatt noe av tys-
kerne. Så blandet juryfor-
mannen seg inn, og mente at
det ikke var noe problem og ba
henne om å fortsette. Geværet
leverte ikke nok. Man kunne
tydelig høre at skuddene kom
med lav hastighet. Det ble
protestert, men man henviste til
ikke eksisterende regler.
Appeljuryen hjalp ikke det
spøtt. Ved første mulighet satte
Emil Martinsson, Niklas 
Bergstrøm, Krister Holmberg,
Rickard Johansson og Andres
Felipe Torres Vidal fra Colombia

med å plukke børsa ifra
hverandre og finne feilen,
utbedre den og sette alt i
sammen. Jenta tapte medalje-
matchen, fordi juryen ikke
stoppet og tillot reparasjonen. I
stedet for å bruke fem minutter
etter reglementet, gikk 45
minutter med krangel og hen-
visning til finaleregler som ikke
gjelder for viltmål. Da Florence
Louis tapte kampen om
bronsen, vant hun allikevel
hjertet til alle på banen. Heldig-
vis fikk hun med en medalje på
avslutningen. 
Mesterskapet ble avsluttet med
mix. Anneline plundret litt i
starten av serien før poengene
begynte å komme. Endte på
142. Eli skjøt ganske bra; fikk
173 poeng og hadde en seks-
sju bak seg. På andre runden
fortsatte Anneline som hun
avsluttet sin første serie og fikk
160. Hun var rimelig fornøyd da
hun gikk av standplassen. Eli
startet litt tregt, men det gikk
bedre etter hvert. Fikk 162 og
totalt 335 poeng. Hun falt litt
nedover og endte på 22. plass.
Helt i andre enden av lista fant
vi Zeng Yang fra Kina med 388,
Galina Avramenko 385 og Julia
Eydenzon 379. 
Avslutningsvis var det en
demonstrasjonsøvelse, mixed
team. Her skulle man skyte mix
med to skyttere på standplass.
Det kunne blandes med

senior/junior og/eller mann/-
kvinne. Anneline ville gjerne
skyte mer ettersom hun var litt i
siget, men vi hadde ikke lag.
Spurte Pekka Kuusisto som var
TD om vi kunne mikse over
landegrensene og fikk ja på det.
Dermed ble det blanding
Norge/Sverige, Norge/Italia og
Italia/Japan. Det ble skutt et
mixprogram, hvor først skytter
til høyre på standplass skyter to
skudd, deretter skytter til
venstre to skudd til et helt mix-
program er gjennomført. De fire
beste lagene skyter så en
medaljematch. Det ble en
spennende affære, hvor det
beste laget vant tilslutt. 
Vi hadde en grillaften på
hotellet. Der kom vi i snakk med
den indonesiske skytteren som
lurte på hvor langt vi bodde fra
Halden. Broren hennes bor og
arbeider der. Verden blir
jammen mindre og mindre. Hun
ble sporenstreks invitert til
Norge og skyting på Løven-
skioldbanen av Eli og Anneline.  
Det som gjenstår før vi kryper i
hus, er NM 50 meter med inn-
lagt landskamp 20.-21. august,
NM hjort 3.-4. september. Ellers
er det nordisk mesterskap for
juniorer i Trollhättan 25.-28.
august, hvor vi visstnok har med
en deltaker, jeg sier ikke mer.
Vi sees på banen.

Øivind Selnes
Leder fagkomité viltmål
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NM 2016 ØRLAND PK

Sankthansholet på Ørland var arena for Norges-
mesterskapet i år, som det var det i 2006. Man kan
ikke annet enn å imponeres over den profe-
sjonalitet og rutine som Ørland Pistolklubb varter
opp med. Noe som også ble behørig kommentert
blant deltakende skyttere fra det ganske land.

Ørland Pistolklubb er som en motor. Du vrir om
tenningsnøkkelen og så går den til du stopper den
igjen. Det spiller nesten ingen rolle hvor stort
arrangementet er. Stevneledelse og funksjonærer
fungerte som om de ikke har holdt på med annet.
Ingen nevnt ingen glemt.

Det største pistol arrangement til nå i NM historien, stod Ørland Pistolklubb for i tiden 24.
juli til 6. august. Da arrangerte klubben NM pistol på bane, felt og spesialfelt. Hva var vel
mere naturlig enn at dette falt sammen med klubbens 60-års jubileum.

Reportasje

v/Hans Olav Bjelvin

Standplass på arenaen for baneskyting. Banesekretariatet.
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Vi lar oss i alle fall imponere. Når det gjelder
skytefasilitetene, er det bare å ta av seg
hatten. Finere utendørsanlegg skal man
lete lenge etter.
En ny og spektakulær finaleskyting på feltøvelsene
foregikk i Brekstad sentrum. Jeg vet ikke om noe

slikt har vært gjort tidligere innen vår sport, men
flott gjennomført og publikumsvennlig var det.
Norgesmesterskapet rullet og gikk uten problemer.
Resultatservicen var upåklagelig. Det samme må
kunne sies om matserveringen. Varm mat, kald

mat, brus kaffe etc. Alt syntes å gli ned på
høykant. Lengden og øvelsesoppsettet var
det delte meninger om. De som skjøt alle
øvelsene, syntes dette var topp, mens andre
kunne tenkt seg det oppdelt. Et ideelt mester-
skap for pensjonister og skolelærere var det
noe som spøkefullt hevdet, lengden tatt i

betraktning. Uansett, vel blåst Ørland Pistolklubb.
Så får man smøre seg med tålmodighet og håpe
på at dette ikke var siste gangen man skjøt
Norgesmesterskap på Ørland.
Vi kommer garantert tilbake.

NM 2016 ØRLAND PK forts.

Bilde over og til venstre:
Finalearenaen for feltskytingen i Brekstad
sentrum. Her var det ”trappeskyting” så flis-
fokket sto mot treklosser i varierende størrelse.
Et spennende og publikumsvennlig arrange-
ment, som fenget godt blant oppmøtte tilskuere.

Eksempelbilde på de fine feltløypene

Arrangøren hadde tenkt på alt.
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På Ørland: Hans Olav Bjelvin

ENDELIG LYKTES DET FOR MORGAN BUNES, da han gitt til topps i fripistolfinalen under NM
på Ørlandet med sterk, ny finalerekord på 188p. Det må også nevnes at i den innledende
hovedskytingen, satte likegodt Pål Hembre ny norsk rekord med sterke 553 poeng.

50 meter fripistol har siden 1896 stått på det
olympiske skyteprogrammet. Fripistol er den mest
rendyrkede presisjonsøvelsen du som pistol-
skytter kan gi deg ut på. Avstanden er som nevnt,
50 meter og det skytes på samme skive som for 25
meter standardpistol. Resultatene gjenspeiler
også dette. Et skyteresultat på 570 av 600 opp-
nåelige poeng, er så absolutt i verdensklasse.
Verdensrekorden til russiske Alexander Melentiev,
som ble satt under Moskva OL i 1980 sto, så vidt
vites, i hele 34 år, til koreanske Jongoh Jin skjøt
583 den 9. september 2014 under et worldcup-
stevne i Granada, Spania, for øvrig dagen før
rypejakta starter i Norge. 
Imidlertid hadde et ikke ubetydelig antall skyttere
satt hverandre stevne, med fripistol, under årets

norske mesterskap på Ørland. Den ”evige toer”,
Morgan Bunes fra Bærum pk, gikk endelig til topps
og kapret en etterlengtet gullmedalje under årets
NM i fripistol i åpen klasse, med ny norsk
finalerekord på 188 p. Aslak Dueskar tok sølvet
med 182,3 p, mens Pål Hembre kapret
bronsemedaljen med 167,9.
Gullet i juniorklassen gikk til Christoffer Robin
Hovd som skjøt 172,1 p i finalen. Sølvet og
bronsen gikk til henholdsvis Ludvik Hembre, 171,1 p
og Kristian Engen, 146,8 p. I den innledende
hovedskytingen tangerte imidlertid Kristian Engen
den norske juniorrekorden med 511 p.
Med hensyn til de øvrige resultater, vises det til
arrangørens hjemmeside, orlandpk.no

FRIPISTOL NM ØRLAND 2016

Fra venstre bronsevinner Pål Hembre, Bærun pk.
Norgesmester og gullmedalje Morgan Bunes, også han
Bærum pk og Aslak Dueskar som tok sølvmedaljen.
Aslak representerer arrangørklubben Ørland pk.

Fra venstre Kristian Engen, Mysen pl bronse, Christoffer
Robin Hovd, Bærum pk gull og Norgesmester, mens
sølvet gikk til Ludvik Hembre, også han Bærum pk.
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I klasse V-50 gikk gullet og Norgesmestertittelen til Peder Sper-
stad fra Bærum pk, med 499 poeng. Til høyre og sølvmedalje,
Frank Hansen Bodø ssk. 488 poeng bronsemedaljen gikk til
Anders Dingstad, Askim pk, til venstre i bildet med 469 poeng.
I klasse V-60 trakk Rune Hammer, Aron sk det lengste strået og
stakk av med NM-tittelen og gullmedaljen med 495 poeng mens
Terje Storholt, Oslo pk til høyre tok sølvet med 470 poeng.
Bronsen gikk til Jakob Kråkevik, Odda pk, til venstre med 465
poeng.
I V-70 klassen gikk Norgesmesterskapet og gullmedaljen til
Asmund Broks, Farris ss, 481 poeng, mens sølvet var det Ole
Johan Elvestad, Lillehammer pk, 475 poeng, som sto for. Nummer
3 og bronsemedaljen kapret Peter Hirth fra Aron sk, hakk I hæl
med 473 poeng.

Reportasje

v/ Hans Olav Bjelvin

FRIPISTOL ØRLAND NM 2016   VETERANER

Veteranklassene under årets NM på Ørland ble dominert av hardhausene i klassene 
V-50, V-60 og V-70. Dette bør være en inspirasjonskilde til andre voksne ungdommer i
miljøet om å trene mere og stille opp.

Laggullet i fripistol under årets norges-
mesterskap, var det Aron sk som tok,
representert ved skytterne Wenche Sol-
bakken (V-50 og 405 poeng), Rune
Hammer (V-60 og 495 poeng) og Peter
Hirth (V-70 og 473 poeng). Det ble kun
utdelt plakett i den edleste valøren.
Totalsummen til Aron sk ble 1373
poeng. På andreplassen, kun 10 poeng
bak, fulgte Bærum pk sitt veteranlag
med 1363 poeng.

V-50

V-70
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V/Hans Olav Bjelvin
Etter den individuelle konkurransen var det ingen bombe at Bærum pk kom til å kapre lag-gullet.
Morgan Bunes med 531 poeng, Pål Hembre med enda sterkere ny norgesrekord på 553 poeng og
Ingar Wold, 512 poeng. De var hele 95 poeng foran Trondhjems pk på sølvplass, med Bjørn Martin
Bruun, 507 poeng, Roar Hembre, 518 poeng og Johnny C. Reidarsøn, 476 poeng. 
På lagskytingssida var det bare Aron sk sine veteraner som hindret en total dominans fra Bærum sk. 
Gullet på juniorsiden gikk til Christoffer Robin Hovd med 465 poeng, Ludvik Hembre med 500
poeng og Mattis Hembre med 498 poeng. 
Sølvplaketten var det Mysen pl sine juniorer som tok. Kristian Engen avsluttet på 511 poeng, Trude
Johansen med 468 poeng og Roy Gunnar Johansen skjøt 435 poeng.

FRIPISTOL ØRLAND NM 2016   LAGSKYTING

Øverst på pallen troner Bærum sitt gulllag, med fra
venstre, Ingar Woll, Pål Hembre og Morgan Bunes. På
sølvplassen finner vi fra venstre Bjørn Martin Bruun og
Roar Hembre. Tredjemann Johnny C. Reidarsøn var
ikke til stede under premieutdelingen.

Gull-laget til Bærum pk med fra venstre Christoffer Robin
Hovd og Ludvik Hembre. Mattis Hembre var ikke til stede
på premieutdelingen. På sølvplassen 49 poeng bak Bærum
pk, Mysen pl med fra venstre Roy Gunnar Johansen, Trude
Johansen og Kristian Engen.
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Inn i finalen på silhuettpistol åpen klasse, ledet ikke uventet Pål Hembre, Bærum pk, med 578 poeng. Kjetil
Bromark, Modum pk, var nr. 2 med 564 poeng og Erik Christian Bache, Åsane pk, nr. 3 med 561 poeng. I
finalen befestet Pål Hembre stillingen sin, som Norges fremste pistolskytter med ny norsk finalerekord med
25 treff. Ketil Bromark måtte se seg forbikjørt av Roar Hembre, Trondhjems pk, som kom sterk i finalen og
kapret sølvet med 17 treff. Dette foran nevnte Bromark, som vant bronsen med 16 finaletreff. 
I juniorklassen hadde Christoffer Robin Hovd, Bærum pk 549 poeng før finalekytingen der han kapret gullet
med 14 finaletreff. Sølvet gikk til Kristian Engen, Mysen pl, 544 poeng og 12 finaletreff. Sebastian Bach,
Støren ssk, var nr. 6 etter hovedskytingen med 464 poeng. Han kom imidlertid sterkt i finalen og sikret
bronsen med10 finaletreff.

Fra venstre og sølvmedalje, Roar Hembre, Trondhjems pk, gull og norgesmester med ny norsk finalerekord, Pål
Hembre, Bærum pk og bronsevinner Kjetil Bromark, Modum pk.

Fra venstre og sølvmedalje Kristian Engen, Mysen pl, gull og norgesmester Christoffer Robin Hovd, Bærum pk og
bronsevinner Sebastian Bach, Støren ssk.

SILHUETTPISTOL ØRLAND NM 2016   ÅPEN OG JUNIOR
v/Hans Olav Bjelvin
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Lag gullet i veteranklassen gikk til Aron sk, med Erik
Sveum (V-50) til venstre, Rune Hammer (V-60) og
Wenche Solbakken (V-50) med til sammen 1458 poeng. 
I juniorklassen var det Bærum pk som tok lag gullet
med totalt 1556 poeng. Fra venstre, Christoffer Robin
Hovd og Ludvik Hembre. Mattis Hembre var ikke til stede
under premieutdelingen. Lag sølvet var det Mysen pl
som tok, med Bendik Enger, Roy Gunnar Johansen og
Kristian Engen, som til sammen skjøt 1423 poeng.
I åpen klassen gikk lag gullet til Bærum pk med Pål
Hembre, Lasse Hovd og Morgan Bunes. Totalt 1689
poeng. Lag sølvet tok Ørland pk med fra venstre Bjørn
Harald Vik, Håvard Hoff og Viggo Olden med 1607
poeng. Lag bronsen tok Støren ssk med, fra venstre Arild
Inge Wollan, Roar Haugen og Britt Elena Wollan. Totalt
1591 poeng.

SILHUETTPISTOL NM 2016 LAG OG VETERANER
v/Hans Olav Bjelvin

I klassen veteran 50 gikk medaljene
til, fra venstre, Peders Sperstad,
Bærum pk bronse 504 poeng. Gull og
norgesmester, Bjørn Harald Vik,
Ørland pk 528 poeng. Sølvet gikk til
Anders Dingstad Askim pk 517
poeng.

Det edleste metallet fordelte seg som
følger blant 60-års veteranene. Norges-
mester og gullmedaljevinner Jakob
Kråkevik, Odda pk til venstre i bildet,
529 poeng. Nummer 2 og
sølvmedaljevinner Terje Storholt, også
han 529 poeng men færre innertiere,
Oslo pk. Bronsevinner Rune Hammer,
Aron sk, var ikke til stede under premie-
utdelingen. Han skjøt 515 poeng.

I klassen V-70 gikk norgesmester-
skapet og gullmedaljen til Ole Johan
Elvestad, Lillehammer pk 519 poeng
og ny norsk rekord. Sølvet kapret
Asmund Broks, Farris ss, til høyre 506
poeng, foran Bjørn Jakobsen, Trond-
hjems pk, som tok bronsen, til venstre
i bildet med 504 poeng.

Lag veteran Lag junior

V-50

V-60

Lag åpen

V-70
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Norgesmester for lag. Sandnes pk med fra venstre
Reidun Ann Støle (540p), Aina E. Flørli (541p) og Nina
Skipstad (486p). Det ble forøvrig ikke delt ut sølv plakett
til Numedal ssk.

Lag skyting for menn. Gull og norgesmester tittel til Bærum
pk. I midten, f.v. Morgan Bunes (564p), Lasse Hovd (561p) og
Pål Hembre (565p). Nr. 2 og sølv, fra venstre Roar Hembre
(548p), Jan Arild Myrhaug (556p) og Bjørn Martin Bruun
(554p). Bronse f.h. Aslak Dueskar (551p) og Viggo Volden
(533p). Håvard Hoff (547p) var ikke t.st. da bildet ble tatt.

v/Hans Olav Bjelvin
I standardpistol ble det et spennende oppgjør både på herre og damesiden. Kun fire poeng skilte det mel-
lom medaljekandidatene på herresiden i det vi må kunne kalle for storeslem til Bærum pk. Pål Hembre
vant med 565 poeng foran klubb kompisene Morgan Bunes, 564 poeng og Lasse Hovd 561 poeng. På
damesiden kilte sølv vinner Britt Elena Wollan, Støren ssk seg inn mellom Sandnes pks Aina E. Flørli som
skjøt seg til gull og norgesmester tittel. Klubbvenninne Reidun Ann Støle fikk bronse. Så tett var det mel-
lom Aina og Britt Elena med sine 541 poeng, at det måtte omskyting til for å skille dem. Her trakk Aina
det lengste strået og kapret gullet. Britt Elena vant sølvet og Reidun Ann bronsen.

Kvinnene som hevdet seg i toppen på standard pistol.
I midten Aina E. Flørli, Sandnes pk gull og norges-
mester etter omskyting med Britt Elena Wollan, Støren
ssk sølvmedalje og til venstre Reidun Ann Støle også
hun Sandnes pk, bronse.

Gullvinner og norsk mester på standard pistol Pål
Hembre i midten. Klubb kompisene Morgan Bunes,
sølv, til høyre og Lasse Hovd, bronse, til venstre. For
ordens skyld gjentar vi at samtlige skyter for Bærum pk.

I lag skytingen dominerte Sandnes pk på damesiden og Bærum pk på herresiden. Sandnes-jentene vant gull
plaketten og norgesmester tittelen med 1567 poeng, foran Numedal ssk med Gunn Heidi Sønsterud Haugen
(534p), Målfrid Vannebo (503p) og Tone Hovd Kopås (445p), som til sammen fikk 1482 poeng. På herresiden
var de tre beste fra den indiv. konkurransen på lag Ingen bombe at gullet gikk til Bærum pk 1690 poeng foran
sølvguttene til Trondhjems pk med 1658 poeng. På bronseplass kom Ørland pk med 1631 poeng. Ett fattig
poeng foran Støren ssk som endte på 4. plass.
Med hensyn til de øvrige resultater på standard pistol viser vi til arrangørens hjemmeside orlandpk.no

NM ØRLAND 2016 STANDARDPISTOL MENN - KVINNER - INDIVIDUELT OG LAG



v/Hans Olav Bjelvin
Under Standardpistol ble det satt to nye norske rekorder og en tangering av norsk rekord. I klasse ung-
dom satte Ludvik Hembre ny norsk rekord med 530 poeng. Dette sikret gullet og norgesmestertittelen i
ungdomsklassen. Nummer 2 og sølvmedaljevinner ble Mattis Hembre med 516 poeng, begge Bærum pk.
Bronsen var det Roy Gunnar Johansen, Mysen pl, som besørget. Han endte opp med 468 poeng.
I klassen junior kvinner tok Trude Johansen, Mysen pl, norgesmester tittelen og gullet. Hun tangerte like
godt den norske rekorden med 515 poeng. Nummer 2 og sølvmedaljen var det klubbvenninde Sara Eline
Stamnestrø, Mysen pl, som tok med 471 poeng. På bronseplassen endte Thea Haarberg, Ørn sf, med
436 poeng.
Det ble også satt ny norsk rekord i klasse V-70. Asmund Broks, Farris ss skjøt 525 poeng og tok i tillegg til
den norske rekorden også norgesmesterskapet og gullet i klassen. På sølvplassen kom Ole Johan Elvestad,
Lillehammer pk, med 514 poeng, mens Bjørn Jakobsen, Trondhjems pk vant bronsen med 507 poeng.

Reportasje
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STANDARDPISTOL NM ØRLAND 2016 – REKORDER

I klasse V-70 ble det også rekordskyting. Fra venstre og sølvmedalje Ole Johan Elvestad. Gull og norgesmester
Asmund Broks. Asmund gikk like godt hen og satte ny norsk rekord på øvelsen. Bjørn Jakobsen ble nummer tre og
kapret dermed bronsmedaljen.

Junior kvinner fra venstre Sara Eline Stamnestrø, sølv.
Trude Johansen, gull og tangering av den norske
rekorden og Thea Haarberg bronse.

Klasse ungdom. Fra venstre Mattis Hembre, sølv,
Ludvik Hembre, gull og ny norsk rekord og Roy Gunnar
Johansen bronse
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v/Hans Olav Bjelvin
Det ble en spennende finale og gullkamp i kvinneklassen i finpistol. Etter den innledende hovedskytingen
var følgende skyttere finaleklare. Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal ssk (566p), Gunrid Kjellmark,
Trondhjems pk (562p), Aina E. Flørli, Sandnes pk (560p), Anne Mette Sæteren, Bærum pk (556p), Siv
Marit Løvhaug, Dokka pk (553p), Britt Elena Wollan, Støren ssk (552p), Reidun Ann Støle, Sandnes pk
(550p) og Ingeborg Gran, Steinkjer pk (549p) Så startet finalen og de to første som måtte gå og sette seg,
var Reidun og Gunn Heidi. Deretter fulgte Ingeborg og Aina. Inn i medaljekampen var det Britt Elena som
først måtte bite i gresset, noe som medførte at Gunrid stakk av med bronsen. Nå sto kampen om gullet
og sølvet mellom Anne Mette og Siv Marit. Anne Mette skjøt 6 poeng i gullfinalen, mens Siv Marit svarte
med 8 poeng og kapret gullet og norgesmestertittelen.

I klasse ungdom slo Ludvik Hembre, Bærum pk (i midten) til med nok en ny norsk rekord. Den nye rekorden lyder
på 548 poeng. Den gode Ludvik satte nemlig dagen før ny norsk rekord på standardpistol. 
Til venstre på bildet bror Mattis Hembre, Bærum pk også han som skjøt 546 poeng på sølvplass. Bronsen var det
Roy Gunnar Jakobsen, Mysen pl, som tok med 536 poeng.

NM ØRLAND 2016 FINPISTOL

Fra venstre Anne Mette Sæteren, Bærum pk som tok sølvmedaljen. Gull-
medalje og norgesmester Siv Marit Løvhaug, Dokka pk og Gunrid Kjell-
mark, Trondhjems pk som til slutt endte på bronseplassen.

Asbjørn Nikolaisen, Bodø ssk, skjøt 525
poeng og tok dermed gull i klassen SH.
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v/Hans Olav Bjelvin
Se godt på dette bildet under her. Det er historisk. I hvert fall hva angår dette års norgesmesterskap pis-
tol bane. Dette er den eneste gangen, under avviklingen av baneprogrammene, at ikke Bærum pk står

øverst på pallen. At det blant annet
var broder Roar Hembre, Trondhjems
pk, som detroniserte Bærumsgutta
og Pål Hembre til andre etasjen,
skapte ikke så rent liten munterhet på
premiepallen og blant tilskuerne. Vi
oppsummerer fra venstre mot høyre.
2. plass og sølv lagskyting finpistol
gikk til Bærum pk med skytterne
Ingar Woll (563p), Lasse Hovd (552p)
og Pål Hembre (578p). Gullet og
norgesmesterskapet for lag gikk til
Trondhjems pk med Roar Hembre
(562p) Jan Arild Myrhaug (575p) og
Bjørn Martin Bruun (567p). Bronsen
gikk til Ørland pk, med Aslak Dueskar
(575p), Håvard Hoff (567p) og Viggo
Olden (536p).
I klasse menn gikk ikke uventet Pål
Hembre, Bærum pk til topps og tok
norgesmestertittelen med 578 poeng.
Sølvet gikk til Morgan Bunes, Bærum
pk med 576 poeng. Bronsen kapret
Jan Arild Myrhaug, Trondhjems pk,
(575p) etter omskyting med Aslak
Dueskar, Ørland pk, (575p). 
Vi lar V-70 representere veteranene.
Fra venstre Peter Hirth, Aron sk
(525p), som kapret 2. plassen og
sølvmedaljen. Gullmedaljen og

norgesmesterskapet var det medaljesanker Asmund Broks, Farris ss (549p), som sikret seg. Ole Johan
Elvestad, Lillehammer pk (525p) endte til slutt på tredjeplassen og sikret seg derved bronsemedaljen.
Med hensyn til de øvrige resultater på finpistol, viser vi til arrangørens hjemmeside orlandpk.no.

NM PISTOL ØRLAND 2016 FINPISTOL- LAG OG VETERAN
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NM PISTOL ØRLAND 2016 GROVPISTOL JR. OG ÅPEN

I grovpistol klasse junior var det igjen Christoffer Robin Hovd fra Bærum pk som tok gullet. Dette var så
langt i banekonkurransene, hans fjerde gull, og flere skulle det vise seg å bli. På bildet over til venstre
troner fra venstre, Espen Andre Skipstad, Sandnes pk, som tok sølv med 502 poeng. Gull og norges-
mester Christoffer Robin Hovd, Bærum pk (549p) og Thea Haarberg, Ørn sf som kapret bronsen med 455
poeng. Bildet til høyre viser vinnerne og medaljesankerne i klasse V-70. Fra venstre Bjørn Jakobsen,
Trondhjems pk, som vant sølvet med 533 poeng. I midten Asmund Broks, Farris ss som vant gullet og
norgesmestertittelen med ny norsk rekord pålydende 548 poeng. Til høyre Ole Johan Elvestad,
Lillehammer pk, som vant bronse med 523 poeng.

I grovpistol klasse åpen var det hele 65 skyttere som kjempet om beinet. Etter at siste skudd var avfyrt,
tronet ikke uventet Pål Hembre på toppen. Imidlertid måtte det omskyting til for å skille de to neste på
resultatlista. Fra venstre Jan Arild Myrhaug, Trondhjems pk, som hadde 572 poeng, men som måtte ut i
omskyting med Bjørn Martin Bruun, til høyre, også han Trondhjems pk og 572 poeng. Til slutt endte sølvet
hos Jan Arild og bronsen hos Bjørn Martin. I midten den suverene vinneren av grovpistol, Pål Hembre,
Bærum pk, som tok gullet og norgesmestertittelen med sterke 580 poeng.

v/Hans Olav Bjelvin
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NM PISTOL ØRLAND 2016 GROVPISTOL VETERAN OG LAG

v/Hans Olav Bjelvin

I veteranklassen for 50-åringene (bildet over til venstre) var det tett i toppen. Målfrid Vannebo gikk til slutt
av med seieren og kapret gullet og norgesmestertittelen. Måfrid skyter for Numedal ssk og vant med 543
poeng. Sølvet gikk til Esten Murbreck, Hamar IL (542p) og bronsen til Peder Sperstad, Bærum pk (539p).
I Veteran-60 (bildet over til høyre) var det Jakob Kråkevik, Odda pk, som trakk det lengste gullstrået og
endte opp med 552 poeng og norgesmestertittelen. Sølvet tok Kristian Bauman, Oslo pk (547p) til venstre
i bildet, mens bronsen var det Tom Buene, Vaksdal ssk (546p) til høyre som tok.

I lagskyting menn, bildet til venstre, var Bærum pk tilbake der de trives best, nemlig på toppen av pallen.
Fra venstre Trondhjems pk som tok sølvet med Roar Hembre (569p), Jan Arild Myrhaug (572p) og Bjørn
Martin Bruun (572p) Gull og norgesmesterskap til Bærum pk med Morgan Bunes (569p), Lasse Hovd
(566p) og Pål Hembre (580p). Bronsen var det Støren ssk som tok med Arild Inge Wollan (544p), Roar
Haugan (563p) og Britt Elena Wollan (569p).
Lagskytingen for veteranene var det Aron sk som vant. (Bilde nederst t.h.) Gullplakett og norgesmestre
fra venstre Erik Sveum V-50 (533p) Rune Hammer V-60 (536p) og Wenche Solbakken V-50 (529p).
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NM PISTOL ØRLAND 2016 HURTIGPISTOL FIN

Gunrid Kjellmark, Trondhjems pk, satte ny norsk rekord i
hurtigpistol fin kvinner med 576 poeng. Dette sikret henne
gullet og norgesmestertittelen. Gunn Heidi Sønsterud
Haugen, Numedal ssk, til høyre, måtte ut i omskyting om
bronsen mot Britt Helena Wollan, Støren ssk. Begge hadde
564 poeng. I omskytingen var det Gunn Heidi som trekk det
lengste strået. Sølv-vinner Marianne Ullvassveen, Ull ss
(565p) var ikke til stede under premieutdelingen. Gunrid forlot
pallen med to gull. Ett medbrakt.
I klassen for ungdom, bildet til venstre, ble det også slettet
en rekord. Den nye norske rekorden i hurtigpistol fin for ung-
dom, lyder på 557 poeng og ble satt av Ludvik Hembre,
Bærum pk, i midten. Dette sikret også gullet og norgesmes-
tertittelen. På de øvrige medaljeplasser kom Mattis Hembre,
til venstre, også han Bærum pk, som tok sølvet med
543poeng. Bronsen var det Oliver Tobias Aas, Ørland pk som
stod for. Oliver Tobias endte opp til slutt med 460 poeng.

v/Hans Olav Bjelvin

NYE NORSKE REKORDER I HURTIGPISTOL FIN

I hurtigpistol fin gikk medaljene til fra venstre: Ole Henning Fjeld, Namnå pk, sølvmedalje med summen 583 poeng.
Gullmedalje og norgesmester Pål Hembre, Bærum pk, med sterke 591 poeng og bronsemedalje til Runar
Magnussen, Sola pk med 581 poeng.

Christoffer Robin Hovd, Bærum pk sikret seg gullet
i hurtigpistol fin med ny norsk rekord på 578
poeng. På bronseplass kom Espen Andre Skipstad,
Sandnes pk (531p).
Sølv-vinner Anders Hernes, Ørland pk (536p), var
ikke til stede da bildet ble tatt.

Med hensyn til de øvrige resultater viser vi til arrangørklubbens hjemmeside, orlandpk.no

KLASSE JUNIOR

KLASSE KVINNER

KLASSE UNGDOM
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NM PISTOL ØRLAND 2016 HURIGPISTOL GROV

I klassen for veteraner hurtigpistol grov gikk gullet til Bodø ssk Fra venstre på bildet ser vi sølvlaget til Aron sk med fra
venstre Rune Hammer, V-60 (516p), Erik Sveum, V-50 (539p) og Wenche Solbakken V-50 (547p) som til sammen fikk 1602
poeng. Norgesmestrene fra Bodø ssk besto av fra venstre Bjørn Aage Orø V-60 (537p), Frank Hansen V-50 (529p) og Holger
Hansen Vilter V-60 (539p) som til slutt stoppet på 1605 poeng. Det ble ikke utdelt plakett til bronselaget fra Bærum pk som
endte på 1542 poeng. Mht. videre resultater viser det til arrangørklubbens hjemmeside orlandpk.no

v/Hans Olav Bjelvin

I åpen klasse individuelt gikk gullet til norgesmester Pål Hembre, Bærum pk, med 588 poeng i midten. Til venstre Roar Hembre,
Trondhjems pk som tok sølvet med 577 poeng. Til høyre, bronsevinner Lasse Hovd, Bærum pk som fikk 576 poeng.

I lagskytingen klasse åpen fikk vi følgende resultat. Fra venstre og sølvplakett, Støren ssk totalt 1687 poeng med Britt Elena
Wollan 565 poeng, Roar Haugen 554 poeng og Arild Inge Wollan 565 poeng. Gullplaketten og norgesmestertittelen gikk til
Bærum pk, 1704 poeng, med Ingar Wold 540 poeng, Pål Hembre 588 poeng og Lasse Hovd 576 poeng. Bronseplakett til
Trondhjems pk, 1679 poeng, med Gunrid Kjellmark 543 poeng, Jan Arild Myrhaug 559 poeng og Roar Hembre 577 poeng.
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NM PISTOL ØRLANDET 2016 GROVFELT

I klasse menn grovfelt var det tre skyttere som hadde 98 av 100 poeng inn i finaleskytingen. Resultatet etter finale-
skytingen ble gull og norgesmestertittel til Jan Arild Myrvang, Trondhjems pk. N. 2 og sølv ble Morten Antonsen,
Ørland pk til venstre. Bronsen tok Runar Magnussen, Sola pk til høyre i bildet.,

v/Hans Olav Bjelvin

I veteran 50-klassen var det Mosjøen og Nordlands store sønn, Roger Solvang, Mosjøen pk, som stakk av med gull-
medaljen med 93p av 100. På sølvplass kom Are Wivestad, Sandnes pk med 92p til venstre i bildet, men Anders
Dingstad, Askim pk, sikret seg bronsen med 90p. Anders til høyre i bildet.

I lagkonkurransen var det gull alt som glitret, og mest glitret det hos Bærum pk som tok laggullet med 287 p. Pål
Hembre, (96p) Morgan Bunes (94p) og Lasse Hovd (97p) var 4p foran Trondhjems pk på andreplass, representert
ved Roar Hembre (94p), Jan Arild Myrvang (98p) og Bjørn Martin Bruun (91p) På tredjeplass kom Støren ssk med
282p totalt. Arild Inge Wollan og Britt Elena Wollan hadde begge 96p. Roar Haugen klokket inn på 91p og var ikke til
stede da bildet ble tatt.
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Arrangementsklubben Ørland pistolklubb, stod for et nytt og spektakulært finalearrangement under årets
NM feltøvelsene. Finalene gikk av stabelen inne i Brekstad sentrum. Her var det plass hvor publikum
kunne følge med på finaleskytingene. Under selve konkurransene i Sankthansholet var været grått og trist
med enkelte regnbyger. Imidlertid foregikk finaleskytingen i et flott sommervær. Rammen rundt premie-
utdelingen i Meieriparken kunne dermed ikke blitt bedre.

NM PISTOL ØRLANDET 2016 FINFELT

SPEKTAKULÆRE NM-FINALER PÅ FELTØVELSENE
v/Hans Olav Bjelvin

I klasse kvinner ble gullet vunnet av Britt Elena Wollan,
Støren ssk med totalt 98 av 100 treff. Til venstre for
henne Gunrid Kjellmark, Trondhjems pk som tok sølvet
med 96 poeng. Til høyre i bildet og bronsemedalje,
Ingeborg Gran, Steinkjer pk, som skjøt 95 poeng.

I klassen for menn var det hele 6 skyttere som hadde fullt hus
med 100 av 100p. Etter finaleskytingen sto følgende tre skyttere
igjen. Gullvinner Morgan Bunes, Bærum pk i midten, Sølvvinner
Espen Magnussen, Sola pk til venstre og bronsevinner Arild
Inge Wollan, Støren ssk.

Lagskyting kl. menn endte med gull til Støren ssk, med Britt
Helena Wollan, Roar Haugen og Arild Inge Wollan med
totalt 295 av 300p. Sølvet gikk til Ørland pk til venstre med
Morten Antonsen, Håvard Hoff og Viggo Olden som fikk
284p. Bronsen gikk til Bærum pk med Pål Hembre, Lasse
Hovd og Ingar Woll. De fikk totalt 28p.

I lagskyting for kvinner gikk gullet til Stjørdal pk med
Jannicke Kristiansen, Gerd N. Bergersen og Anita
Amundsen. De vant med 243p foran Sandnes pk, til
venstre, med Nina Skipstad, Reidun Ann Støle og Aina E.
Flørli som totalt fikk 242p. Ett fattig poeng bak gullet. Det
ble ikke delt ut bronseplakett.
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Forts. NM PISTOL ØRLANDET 2016 FINFELT

I juniorklassen fikk Støren ssk gullplaketten med totalt
186 p. Støren ssk sitt juniorlag besto av Sindre Nord-
vik, Adrian Småvik og Sebastian Bach.

Ørland pk stakk av med gullet i veteranklassen. De skjøt
totalt 262p og laget besto av, fra venstre, Bjørn Harald Vik
V-50, Jostein Utstrand V-50 og Helge Olden V-60.
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Klasse kvinner. Gull til Reidun Ann Støle, Sandnes pk
(98p) i midten. Sølv til Wenche Solbakken, Aron pk (97p)
til venstre og bronse til Mona Gjelstad, Farris ss (95p) til
høyre.

Klasse veteran 60. Gull til Rolf Toven, Nesset pk (99p) i midten.
Sølv til Jakob Kråkevik, Odda pk (98p) til venstre og bronse til
Rune Hammer, Aron sk (98p).

Lagskyting veteran. Her ble det gullplakett til Aron sk med
tilsammen 288p representert med Erik Sveum V-50 (94p),
Peter Hirth V-70 (96p) og Rune Hammer V-60 (98p) Sølv-
plaketten gikk til Bodø ssk med 281 poeng representert
ved Bjørn Aage Orø V-60 (96p), Frank Hansen V-50 (91p)
og Holger Hansen Vilter V-60 (94p).

Lagskyting klasse menn (åpen). her gikk gullet til Sandnes pk
(298p) med Tor Jonassen (99p), Bernhard Kvale (99p) og Reidar
Øgreid (100p) Sølvplakett også til pk (293p) ved Are Wivestad
(100p) Reidun Ann Støle (98p) og Livar Gudmestad (95p).
Bronsen gikk til Støren ssk (292p) representert ved Britt Elena
Wollan (93p), Roar Haugen (99p) og Arild Inge Wollan (100p).

Klasse menn. Gull til Kjetil Bromark, Modum pk, Sølv til
Arild Inge Wollan, Støren ssk til venstre og bronse til
Petter Kleiven, Lillestrøm & Omegn ps, til høyre. Samtlige
hadde fult hus etter hovedskytingen og det måtte ekstra-
omganger til i finaleskytingen for å skille dem.

Klasse junior. Gull til Frank Noren, Farris ss (96p) i midten. Sølv
til Jørgen Vik, Ørland pk (92p) til venstre og bronse til Espen
Andre Skipstad, Sandnes pk(90 p) til høyre.

NM PISTOL ØRLAND 2016 REVOLVERFELT
v/Hans Olav Bjelvin
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Militærfelt klasse V-50. Gull og norgesmester Per Rune
Magnussen, Sola pk (100p). Sølv til Morten Støen,
Bærum pk (98p) til venstre og bronse til Reidar Øgreid,
Sandnes pk (97p).

Militærfelt lag veteran. Gullplakett til Verdal ssl med totalt 279
poeng. Laget besto av Nils Håvard Dahl V-60 (90p), Bjørn
Heggelund V-60 (94p) og Sigbjørn Andersen V-50 (95p).

Lagskyting menn. Gullplakett til Sandnes pk med Reidar
Øgreid (97p) Bernhard Kvale (96p) og Tor Jonassen (97p).
Sølvplakett til team Magnussen (Sola pk) med far Per
Rune i midten (100p) og sønnene Espen (94p) og Runar
(94p) Bronse: Modum pk ved Stig Kristoffersen (93p), Alf
Gunnar Raaen (89p) og Kjetil Bromark (96p).

I juniorklassen tok Christoffer Robin Hovd, Bærum pk gullet
med 83 poeng. Sølvet gikk til Adrian Småvik, Støren ssk (82p)
til venstre. Bronsen tok Frank Noren, Farris ss (77p) til høyre i
bildet.

Militærfelt menn. Gull og norgesmester Harald 
Strømmegjerde, Sunndal pk (98p). Nr. 2 og sølv etter
omskyting, Bjørn Einar Noren, Farris ss (98p) Bronse Tor
Jonassen, Sandnes pk (97p).

Militærfelt kvinner. Gull og norgesmester, Mona Gjelstad, Farris
ss (96p). Sølv, Britt Elena Wollan, Støren ssk (92p) til venstre.
Bronse til Wenche Solbakken, Aron sk (92p) e. omskyting.

NM PISTOL ØRLAND 2016 MILITÆRFELT
v/Hans Olav Bjelvin
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Norgesmester og gull-
vinner spesialpistol i
ungdomsklassen ble
Fredrik Berg Forren,
Oppdal pk i midten,

med 84 poeng. Sølvet
var det William

Engemoen, Hamar IL
med 81 poeng.

Bronsemedaljen var det
Victoria Rosseland,

Kvinesdal pk, som tok
med 72 poeng.

I åpen klasse spesialpistol, var det hele 6
skyttere som hadde 88 poeng. Det måtte
derfor en omskyting til for å kåre årets
medaljevinnere. Etter endt omskyting var
det Petter Kleiven fra Lillestrøm &
Omegn ps som tok gullet. Sølvplassen
tok Preben Bakken fra Kristiansand pk.
Bronsen gikk til Per Rune Magnussen,
Sola pk.

I lagskyting åpen klasse var
det Sola pk med team

Magnussen som gikk til topps
og kapret gullplaketten. Per

Rune Magnussen og sønnene
Espen Magnussen og Runar
Magnussen stoppet på 260
poeng. Sølvplakett var det
Farris ss som tok med 256

poeng og skytterne Per Arve
Iversen, Bjørn Einar Noren og

Mona Gjelstad. Bronse-
plaketten gikk til Sandnes pk

med 255 poeng. Skytterne
var Tor Jonassen, Bernhard

Kvale og Reidar Øgreid.

v/Hans Olav Bjelvin
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NM SPESIALREVOLVER ØRLAND 2016

I åpen klasse
spesialrevolver var det hele

6 stykker som hadde 88
poeng. Det lå derfor an til
omskyting og her var det

Ole Henning Fjeld, Namnå
pk, som skjøt best og tok

gullmedaljen foran Britt
Elena Wollan, Støren ssk på

sølvplass. Bronsen var det
Kjetil Bromark, Modum pk,

som sikret seg.

I lagskytingen åpen klasse var det
Sandnes pk som gikk til topps og tok
gullplaketten med 256 poeng. Laget
besto av Tor Jonassen (86p) Reidun
Ann Støle (86p) og Reidar Øgreid
(84p). Sølvplaketten var det Ørland
ssk som vant med 253 poeng. Laget
besto av Team Wollan, Britt Elena
(86p) og Arild Inge (84p) sammen
med Roar Haugan (81p) Roar var ikke
til stede da bildet ble tatt. Bronse-
plaketten var det Trondhjems pk som
sikret seg med 252 poeng og
skytterne Rune Kristian Hansen (83p),
Bjørn Teigseth (82p) og Bjørn
Jakobsen (87p) Bjørn Jakobsen var
ikke til stede da bildet ble tatt.

I ungdomsklassen ble
spesialrevolver en reprise

på spesialpistol. Nok en
gang gikk Fredrik Berg

Forren, Oppdal pk, til
topps og kapret gullet med
74 poeng. Et gull han vant

i omskyting med William
Engemoen, Hamar IL som

også hadde 74 poeng men
tapte omskytingen og

dermed vant sølvplaketten.
Bronseplaketten var det

Victoria Rosseland,
Kvinesdal pk som vant

med (72p).

v/Hans Olav Bjelvin
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NM MAGNUM 1 OG 2 ØRLAND 2016
v/Hans Olav Bjelvin

Åpen klasse. Norgesmester og gullmedalje Bjørn
Einar Noren, Farris ss Sølvmedalje til venstre Lasse
Hovd, Bærum pk. Bronsemedalje Kjetil Bromark,
Modum pk. Det bør nevnes at før skytterne kom så
langt som til pallen, hadde samtlige 88 poeng. Det
måtte derfor omskyting til før den endelige
rekkefølgen var klar.

I lagskytingen var det Sunndal pk som kapret gullplaketten
med 251 poeng. Laget besto av Harald Strømmegjerde
(84p), Olav Melkild (84p) og Jon Ørsund (83p). På sølvplass
nok en gang team Magnussen fra Sola pk, med far Per
Rune Magnussen (84p) med sønnene Runar (84p) og Espen
(82p). Totalt 250 poeng. Bronseplaketten gikk til Trondhjems
pk med Rune Kristian Hansen (83p), Bjørn Teigseth (83p) og
Bjørn Martin Bruun (82p).

Sandnes pk med Reidar Øgreid (82p), Tor Jonassen
(84p) og Bernhard Kvale (81p), tok gullplaketten i lags-
kytingen med 247 poeng. Bernhard Kvale var ikke til
stede. Sølvet gikk til Støren ssk (246p) med Britt Elena
Wollan (82p) Geir Småvik (81p) og Arild Inge Wollan
(83p). Bronseplaketten tok Sunndal pk (245p) med
Harald Strømmegjerde (84p), Jon Arne Brekken (81p)
og Per Arve Heggset (80p).

I åpen klasse var det Harald Strømmegjerde, Sunndal pk
som kapret gullet i en spennende omskyting med Jakob
Kråkevik, Odda pk til venstre som vant sølvmedaljen og
Ole Henning Fjeld, Namnå pk som tok bronsen. Det var
hele 7 skyttere som hadde stoppet på 84 poeng. Etter
omskytingen sto de nevnte herrer igjen på valen.

Magnum 1

Magnum 2
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v/ Gunnar Olaussen
Torsdag var det omsider duket
for Militærfelt. Programmet har
vel ikke så mye med forsvaret å
gjøre, som det har med våpen av
det noe mere røffe slaget. De
bemerker seg ikke akkurat med
utpreget presisjon. Altså noe
som passet bra for min nå kjær-
komne Lotto-strategi.
Ammo ble utvalgt etter samme
metode som for revolver, med
formål: Oppnå flest mulige
lykketreff. Men dagen startet
faktisk ikke så veldig heldig. Sol
fra knallblå himmel, svak bris
som holdt alt av flygende
insekter borte, og temperatur på
rundt ”nånåtyve” grader. For en
finnmarking som oppnår de
beste plasseringene i vær som
får flest mulig andre til å holde
seg hjemme og innendørs, var
dette altså ikke noen god start.
Her måtte man altså prestere
noe, og skyte bedre enn
adskillige flere godværskyttere
enn vanlig.
Heldigvis var fru Fortuna våken
såpass tidlig på morgenen og
holdt sin heldige fot rimelig nær
min standplass. I alle fall fram til
standplass 5 og 6. Her hadde
tilfeldigvis det første grytidlig-
laget funnet på å endre på
løypeoppsettet, og bestemt seg
for at det skulle være 2 stand-

plasser med en-håndskyting, i
stedet for bare en, som de andre
lesekyndige deltagerne hadde
oppfattet løypebeskrivelsen
som. 
Etter mye diskusjoner rundt
dette, ble det innkalt til et
plutselig jurymøte over telefon,
noe som viste seg litt vanskelig,
siden flere av medlemmene fort-
satt var ute i felten og skjøt. Da
hørtes det en mektig røst over
skogen: «Det skal skytes
enhånds på begge plassene!».
Denne skogsrøsten var visst noe
alle hadde veldig stor respekt
for, så hele forsamlingen stilte
seg lydig opp, uten å kny, med
en hand i lomma, og skjøt som
befalt.    
Og da var det suget i magen
kom! Nå kunne jeg jo ha
beskyldt fru Fortuna for at hun
hadde forlatt åstedet i ren
utålmodighet, men det våger jeg
jo ikke. Jeg skal jo skyte en
øvelse til. I stedet vil jeg gi været
hele skylden. Her står det en
liten, utålmodig finnmarking i
steike ro i en hel halvtime, uten å
slå floke en eneste gang, og
uten å ha en eneste j**vla mygg
å klapse etter. Blodomløpet til
hodet må jo ha stoppet helt opp.
I tillegg hadde han funnet seg en
skygge på skiva å orientere seg
etter. Men det er jo ingen som

har fortalt at sola kan være
framme så lenge om gangen, at
en skygge får tid til å fløtte på
seg. Er det normalt?
I alle fall, etter å svært grundig,
og lenge, ha fokusert på hvilke
skiver som skulle beskytes, og
merket seg spesifikke markører
for å gjenfinne disse, fikk man
endelig lov å beskyte mål-
området. Men snodig nok, ved
anvisning av egne skiver, så
viste det seg at disse fortsatt
besto av rene, ubesudlede og
nystrøkne papirflak, uten så mye
som et sølemerke på seg, mens
naboskytterens skiver var full-
spekka med adskillig flere inner-
treff enn de antall skudd det var
tillatt å bruke på øvelsen. Da er
det nok forståelig at en ellers
ganske sindig finnmarkingen
kom med noen utvalgte gloser,
… som heldigvis har blitt
sensurert bort her i dette for-
umet.
Gjennom resten av løypa fikk
begge tvillingsøstrene Tuna
omtrent like mye innflytelse, og
sluttresultatet er nå blitt historie.
Men om et år blir det sikkert NM
på nytt! En sikker og anerkjent
strategi for å oppnå gode
resultater, har jeg i alle fall opp-
daget. Så da ….
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Dagboknotater fra NM på Ørlandet
sommeren 2016



Fundamentet for organisasjonsutvalget er at mange
tillitsvalgte i Norges Skytterforbund ønsker endringer.
Det viser alle innspillene organisasjonsutvalget får. En
grunnleggende forskjell som ønskes er en klar og
tydelig endring mot en aktivitetsorientert organisa-
sjon, at den innrettes for 
- å drive aktiviteter 
- å sikre forutsetningene for gjennomføring av

aktiviteter 
- å sikre resultater av aktiviteter. 
Norges Skytterforbund bedriver skyting i 4 grener. På
samme måte som Norges Friidrettsforbund bedriver
friidrett i 4 grener (kast, hopp, løp, gang). Det er ett fri-
idrettslandslag, vi bør ha ett skytterlandslag. Så er
det slik at ingen topp uten bredde, ingen bredde uten
topper. 
Hvorfor skal vi endre?
- Tillitsvalgte og ansatte bruker altfor mye tid på

administrative oppgaver 
- Økonomimodellen og faktisk bruk av penger

henger ikke helt sammen 
- Fagkomiteene jobber svært forskjellig og deres

rolle er allerede under endring 
- Digitaliseringen 
- Funksjonshemmede og Paralympics er i ferd med

å bli en integrert del av det sportslige og administ-
rative apparatet 

- Vi må bli mer fokuserte i alle organisasjonsledd 
I helgen 17. og 18. juni ble det gjennomført både for-
bundsstyremøte og kretslederkonferanse. Her kom
organisasjonsutvalget med flere konkrete forslag til
endringer som dels ble besluttet og dels drøftet. 
Medlemsservice og datastøtte 
Alle organisasjonsdeler av Norges Skytterforbund
ønsker bedre medlemsservice og datastøtte for å
bruke mer tid på sporten og skytingen. Rammevilkår
er på den ene siden Norges Idrettsforbunds sys-
temer, mens lag, kretser og fagkomiteer ønsker støtte
for alle typer øvelser. 
SportsAdmin er idrettens verktøy som håndterer
medlemsregister, klubbregister etc. I løpet av 2017
må alle klubber ta dette i bruk, bl.a. for oppdatering
av medlemsstatus. Her ligger det allerede en løsning
med terminlister og påmelding til stevner som med

noen tilpasninger bør kunne brukes av NSF. Sports-
Admin er også knyttet opp mot MinIdrett, som er det
enkelte medlems egen side. 
Styret besluttet 17. juni at vi skal innføre en felles løs-
ning levert av NIF IT som administrerer
arrangementer, terminlister, resultatservice, rank-
inglister, etc. Løsningen ønskes innført fra 1. januar
2017. Vi håper å ha en demoversjon klar i slutten av
september. 
SkytterNytt og NSFs web-løsning
Synet på SkytterNytt er ikke overraskende svært for-
skjellig. Noen er svært opptatt av at SkytterNytt
kommer ut på papir, og at på web vil de ikke lese det.
Det imidlertid nesten alle signaliserer, er at
SkytterNytt redaksjonelt bør legges om. Det tar for
lang tid fra stoff produseres til det faktisk er sendt ut
til medlemmene og at SkytterNytt har fornyet seg for
lite. Samtidig tar digitale informasjons-kanaler mer og
mer over og de er langt rimeligere, og ikke minst ras-
kere til å publisere stoffet så snart det er produsert. 
Administrasjonen i NSF har de siste ukene jobbet
meget godt med å gjøre NSFs web-løsning som er
vesentlig mer intuitiv og ikke minst inneholder svært
mye mer informasjon. Det er samme teknologiske
løsning, men det skal bli mye lettere å finne stoffet. 
Styret har besluttet at SkytterNytt flyttes fra papir til
pdf på web fra 1. januar 2017. Videre at det ytterligere
investeres i å bedre innholdet og sørge for bedre
redaksjonell støtte. 
Fagkomiteene 
Endringer for fagkomiteene må besluttes av forbunds-
tinget. Skal det skje, må vi starte debatten nå.
Organisasjonsutvalget foreslår at alle de nåværende
fagkomiteene avvikles og at det opprettes 2 nye. 
Forslaget går ut på at den ene nye fagkomiteen
fokuserer bredde og jobber tett med kretser og
klubber. Den andre fagkomiteen fokuserer toppidrett.
De fire grenene blir representert i begge fag-
komiteene, men antall medlemmer behøver ikke
være likt i de 2 komiteene. Begge komitélederne
sitter i forbundsstyret. 
Dette forslaget ble også fremmet på kretslederkon-
feransen og det ble gjennomført et gruppearbeid.
Dette opplever organisasjonsutvalget er starten på
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en prosess som alle organisasjonsledd skal få
mulighet til å drøfte de neste månedene. 
Fordelingsnøkkelen 
Fordelingsnøkkelen til Norges Skytterforbund som er
vedtatt på tidligere forbundsting, er lite hensiktsmes-
sig i forhold til hva som er dagens realiteter. Samtidig
ønsker vi ikke å endre dagens ordning for midler til
breddeaktiviteter.
Det fordeles årlig gjennom fordelingsnøkkelen 
kr 2 100 000 til fagkomiteene, mens fagkomiteene
f.eks. i 2016 er tildelt kr 5 250 000 (eksklusiv midler
fra OLT). 
Neste steg 
De neste 3-4 månedene vil det både bli jobbet med

ovenstående temaer og alle de andre temaene som
ble listet opp i april og som også stod i lederen i
SkytterNytt i mai. 
Organisasjonsutvalget vil delta på ulike fagkon-
feranser (f.eks. pistol og rifle), besøke kretser, osv.
Samtidig minner vi om at det er styremøte i forbunds-
styret i november som vil beslutte hvilke saker de
ønsker å fremme for vedtak på forbundstinget i april
2017. 
Alle henvendelser, kommentarer og/eller spørsmål
sendes til Håvard Larsen,e-mail:
mail@havardlarsen.net. 

Oslo, 21. juni 2016 
Håvard Larsen
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Leder av organisasjonsutvalget, Håvard Larsen,
var særlig opptatt av en tilnærming av forskjellige
skytegrener, både på topp- og
breddenivå, Han ba deltagerne
om deres meninger om utvalgets
forslag for strukturendringer på
forbundsnivå, da kretsledere fra
hele Norge var samlet i Oslo
denne helgen under årets krets-
lederkonferanse.
Meningene var delte, men
generelt positive, blant de 29
deltagerne som representerte 17
kretser. Rammen rundt årets kon-
feranse på Thon Opera Hotel var
hyggelig, og som vanlig var dis-
kusjoner i pausene og under mål-
tidene nesten like nyttige som

selve innslagene. (Du kan du lese mer om for-
slagene i Skytternytt og på skyting.no.)

Kretslederkonferansen:
Hvordan kan organisasjonen styrkes?
v /Andrew Walls 

Endringer som kan forenkle og strømlinjeforme forbundsstyret, ble diskutert på krets-
lederkonferansen i Oslo 17. – 18. juni 2016.

Fra venstre: Sportssjef Tor Idar Aune, president Jan Tore Berg-Knutsen,
leder av organisasjonsutvalget Håvard Larsen og visepresident Tom
Lauritzen. Foto: Andrew Walls



Sportssjefen, Tor Idar Aune, tok
opp flere momenter, men hans
ønske om å skape lagfølelse
blant alle våre toppskyttere,
uansett gren, var noe han brant
for. Hans mål er å plassere våre
skyttere på seierspallen under
mesterskap rundt i hele verden,
men han minte deltagerne på at
alle våre toppidrettsutøvere
begynte i breddeidrett og at det
er klubbens, og særlig kretsens,
oppgave å oppfostre unge
skytetalenter.
På lørdag kunne Anne Cappelen
fra Antidoping Norge fortelle oss
om endringer i dopingreglene og
vise oss deres forbedrede nett-
side som er lettere å finne fram i:
www.antidoping.no. Det er
ingen vesentlige endringer i reg-
lene om bruk av betablokkere,
men Cappelen oppfordret
skyttere som trenger dispensa-
sjon i forveien av NM, om å ikke
vente til akkurat 30 dager før,
men å søke god tid i forveien.

Dag Olav Rønning og Helene
Rønningen fra forbundskontoret
ga en innføring i den nye og for-
bedrede nettsiden skyting.no.
Kretsene oppfordres til å
benytte nettsiden for å nå ut til
sine klubber og medlemmer. Det
er nå enklere enn noensinne å
publisere stoff på kretsens
område. Sidene blir også i disse
dagene utvidet med mye stoff
om utdanning, barne- og ung-
domsidrett og klubbstøtte.
I forbindelse med organisa-
sjonskomiteens arbeid med for-
enkling av hverdagen for klub-
bene demonstrerte Dag Olav
Rønning hvilke muligheter som
ligger i å bruke NIFs løsninger
for terminliste, påmelding og
resultatservice. Mange funk-
sjoner som er nyttige for klub-
bene og enkeltskytterne er
ferdig utviklet, men det må også
settes i gang et utviklingsarbeid
for å oppfylle skytteridrettens
særskilte behov.

Generalsekretær Arild Groven
underrettet deltagerne om nær-
stående endringer i våpenlov-
givningen, både i Norge og i EU.
I Brussel har prosessen for end-
ringer i det europeiske
våpendirektivet skutt fart etter
terrorangrepene i Frankrike og
Belgia. De foreslåtte endringene
er blitt utvannet, og det er
umulig å si presis hva det nye
direktivet vil inneholde, når det
iverksettes i løpet av høsten.
Arbeidet med den nye
våpenloven her hjemme, som
har pågått i seks år, er nå på
stedet hvil, mens EU kverner
gjennom sitt direktiv. Det er ikke
nødvendig med dobbeltarbeid,
og en ny norsk våpenlov kan
ikke være mer liberal enn et ny
europeisk våpendirektiv, så her
på berget må vi bare vente.
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SkytterNytt og NSFs web-løsning. 
Synet på SkytterNytt er ikke overraskende svært for-
skjellig. Noen er svært opptatt av at SkytterNytt
kommer ut på papir og at på web, vil de ikke lese det.
Det imidlertid nesten alle signaliserer, er at SkytterNytt
redaksjonelt bør legges om. Det tar for lang tid fra stoff
produseres til det faktisk er sendt ut til medlemmene og
at SkytterNytt har fornyet seg for lite. Samtidig tar
digitale informasjons-kanaler mer og mer over og de er
langt rimeligere, og ikke minst raskere til å publisere
stoffet så snart det er produsert. 
Styret har besluttet at SkytterNytt flyttes fra papir til pdf
på web fra 1. januar 2017. Videre at det ytterligere
investeres i å bedre innholdet og sørge for bedre redak-
sjonell støtte. 
Opplysningene om at SkytterNytt skal opphøre i sin
opprinnelige form og komme ut som en nettutgave fra
1. januar 2017 kom som en overraskelse, ikke bare på
skytterne, men også sentrale aktører innen Norges
Skytterforbund, som var tilstede under årets NM pistol
på Ørland. Et sentralt spørsmål som ble stilt, var om det
var gjort noen konsekvensanalyse omkring dette. 
Argumenter som at mye av innholdet i SkytterNytt er
gammelt nytt, er ikke vanskelig å forstå. Dette er ganske
naturlig, utgivelseshyppigheten tatt i betraktning. Med 6
utgivelser i året må det naturligvis bli sånn. At en nett-
utgave i utgangspunktet skal bli billigere, er de aller
fleste ambivalente til. Hvis målet med nettutgaven er at
stoffet skal være mer dagsaktuelt, må en webredaksjon
etableres. Styret i Norges Skytterforbund sier også at
målet er å sørge for en bedre redaksjonell støtte. Dette
tenker de fleste vil komme til å bli vesentlig dyrere enn
hva tilfellet er i dag og at utgiftene til en webredaksjon
fort vil overstige de kostnaden dages SkytterNytt
representerer og vel så det.
Mange hevder at SkytterNytt i dag, på mange måter
fungerer som et fagblad, og at man kunne tenkt seg et
større fokus på dette. At en fornyelse av SkytterNytt bør

helle i denne retningen, men at bladet fortsetter å
komme i papirversjonen. Våpenrelaterte artikler, lade-
stoff, stoff knyttet til teknikk og trening, utstyrstester og
nyheter knyttet til forannevnte. Dette er ting som opptar
erfarne skyttere så vel som nybegynnere.
Papirutgaven samler vi på, og vi synes det er lettere å
gå tilbake og finne ting i denne enn hva vi tror vil være
tilfelle på nett. Mange skyttere som jeg var i kontakt
med, hevdet sogar at SkytterNytt på nett kom de ikke til
å lese. Har styret i Norges Skytterforbund fått mandat til
å gjøre dette, var det mange som spurte, og er ikke
dette en sak som må opp på Forbundstinget?
Det ble også hevdet i forbindelse med kostnadsspørs-
målet, at SkytterNytt så absolutt har et større
annonsepotensiale enn hva tilfellet er i dag. Sett i rela-
sjon til dette, burde bladet kunne være selvfinansier-
ende. Hva skjer med de 100 kronene som vi i sin tid ble
pålagt å betale for å få SkytterNytt? Skal vi forsette å
betale disse hvis SkytterNytt opphører å eksistere i
papirformat? Et legitimt spørsmål som opptok de fleste,
som slett ikke var interessert i å bidra med 100 kroner til
en nettutgave som ikke blir lest. 
Slik situasjonen er i dag, viser det seg, at folk flest har
lært seg til å sette pris på, og blitt glade i SkytterNytt. Vi
forventer ikke at stoffet skal være dagsaktuelt. Vi ser
fram til å lese det stoffet vi forventer kommer i bladet, og
venter gjerne til det dumper ned i postkassa. Vi tror ikke
at en nettversjon av SkytterNytt vil bli noen velsignelse
for bladet og Norges Skytterforbund, snarere tvert i
mot. Dette sett i relasjon til oppdateringer på nett står
mye tilbake å ønske. Vi finne ikke fram til ting som vi
leter etter. Hvor er det blitt av lenke til 10 på topp, bare
for å ha nevnt noe.
La SkytterNytt være i fred. Forbedre bladet gjerne, men
la oss beholde papirutgaven.
At det kommer et forum på nett for mer dagsaktuelt
stoff, stiller vi oss ikke kritisk til, men vi vil beholde
bladet vårt.

Reportasje

QUO VADIS SKYTTERNYTT
v/Hans Olav Bjelvin

SkytterNytt hvor går du hen. Er du på tur ut i cyber space eller?
Dette var utfordringen jeg fikk i forbindelse med årets NM pistol på Ørland: Ta temperaturen på
vedtaket om nedleggelse av SkytterNytt i nåværende form, blant skytterne under NM.
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No har bygget fått namnet Ørsta kulturhus og vi leiger
fortsatt bane der. På bana har vi 8 elektroniske skiver på
25 meters avstand. Rifleskyttarane har standplassen sin
lenger framme og skyt på 10 meter avstand. For nokre år
sidan pussa vi og rifleskyttarane opp pauserommet bak
standplassen. Det blei plass til både ein sofa og ein
kjøkkenkrok. Vi er også i gang med å pusse opp sanitær-
anlegget i naborommet til pauserommet. Der skal bli eit
handikapvennleg toalett.
Vi har skyteøving inne i oppvarma lokale tre gongar i veka
i vinterhalvåret. Ein av kveldane brukar vi til skyteøving
for begynnarar. Dei kveldane passar vi på at det er
erfarne standplassleiarar til stades slik at pistolskyttarar
får svar og hjelp dersom dei er usikre på noko. 
Dei to andre kveldane arrangerer vi skyteøving for meir
erfarne pistolskyttarar. Det blir som regel skote minst eit
av programma standardpistol, hurtigpistol eller finpistol.
Klubben har i fleire år arrangert ein intern vintercup med
desse tre programma. Medlemar er veldig interesserte i å
bli med i vintercupen. Så interesserte er mange at det
kanskje blir for myke skyting av program og for lite øving
på detaljar. I vintercupen konkurrerer vi mot oss sjølve i
tidlegare år og mot kvarandre i inneverande år. Frå
komande vinter vil klubben gi ei premie til alle som full-
fører cupen, det vil seie å ha skote kvart program minst
fire gongar i løpet av vinteren.

Vi arrangerer normalt fire banestemner i året. Då koplar vi
til ein projektor og viser treffa til skyttarane på veggen i
pauserommet til tilskodarane.
I sommarhalvåret arrangerer klubben skyteøvingar frå
bana i Sollidalen mellom Ørsta og Volda. Det er eit
område langt frå busetting som er sett av til skyting. Her
har pistolskyttarar, rifleskyttarar og hagleskyttarar bygd
skytebaner og deler på vedlikehaldet av fellesområda og
vegen. Huset som pistolklubben har bygd på dugnad,
har 4 garasjeportar, slik at vi kan stå under tak medan vi
skyt. Framfor skyttarhuset er det gruslagt ei skytebane
på 25 meter, slik at vi mellom anna kan arrangere
NorgesFelt-konkurransar her. Vi nyttar også plassen til
standplassar i ordinære feltkonkurransar. Alle medlemar
har tilgang til skyttarhuset og kan øve når dei har tid.
I år har vi ei aktiv feltgruppe som arrangerer fire felt-
stemner og fornyar løypa vi har brukt tidlegare år. Det har

Ørsta/Volda Pistolklubb
I serien: ”Send stafettpinnen videre”

v/ Are Berg, formann
Ørsta/Volda Pistolklubb blei stifta 16. desember 1963. I tidlege tider
hadde klubben skytebane på ein gard nokre kilometer nord for Ørsta. Der
blei det røyst eit bygg til å sette inn blinkar og slikt. Dei som var med,

fortel at det fungerte greitt å skyte der. Nokre år seinare fekk pistolklubben, saman med rifle-
skyttarar frå DFS og eit bedriftsidrettslag,  ominnreie bomberomet i Ørsta samfunnshus til
skytebane. Sidan har bana fungert godt for oss.

Vi har elektroniske skiver frå Kongs-
berg Mikroelektronikk og dei er lette
å styre ved avvikling av stemner.

Skyttarhuset som klubben har bygd i Sollidalen her
avbilda under eit stemne.Pauserommet bak innebana er stort, lyst og triveleg.
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mellom anna kome på plass eit stativ for blinkar som
svingar sidevegs, ny bru over ei djup grøft og
permanente fester for blinkar på langholdet. Dei utvida
også løypa frå 6 til 8 skyttarar på kvart lag, då vi rekna
med at det kom mange skyttarar til vårt første stemne i
vår.
Huset i Sollidalen blir også nytta av ei aktiv gruppe som
skyt med svartkrutvåpen. I 2016 skal vi arrangere fem
slike stemner der skyttarane ofte ladar våpna på stand-
plass og skyt 13 skot mot blinken. Her kan ein skyte med
ei rekkje ulike våpen i ulike klassar. Svartkrut lagar mykje
røyk og når ein skyt med slike våpen på ein vindstille dag,
kan det vere problematisk å sjå fram til blinkane, før
røyken løyser seg opp. Krutet har også ei særeigen lukt.
Nokon tek det med svartkrut eit steg vidare og skaffar
seg skyteklede som liknar dei som var i bruk i tida då
svartkrut var det einaste krutet i bruk.
Bana i Sollidalen blir også nyta til Dynamisk skyting. Det
blir sett opp løype på grusbana framfor skyttarhuset. Her
spring skyttarane frå plass til plass og skyt på definerte
mål. Skytinga krev presisjon for å treffe måla, kraft fordi
det må nyttast kraftig ammunisjon og god reaksjons-
emne, fordi kvart tidels sekund tel ved poengrekninga.
Nokre av medlemane  i Ørsta/Volda Pistolklubb er også
aktive i denne skyteforma. 
Vinteren 2015/2016 studerte ein profesjonell pistolskyttar
ved høgskulen i Volda. Han er med på rangeringsliste
over dei beste mannlige pistolskyttarane i Europa i Fin-
pistol. Han deltok på mange av skyteøvingane i klubben
og heldt eit vidaregåande kurs i pistolskyting for oss
andre. Fleire opplevde det som nyttig å høyre kva som
må til for å bli veldig dyktig. Det å skyte samtidig som
«proffen», var også ein stor inspirasjon til å bli ein betre
pistolskyttar. 

Sommarhalvåret arrangerer vi delar av nokre utdrikkings-
lag eller blåturar, der deltakarane får skyte med pistol
under sikre forhold. For nokon av deltakarane er dette
fyrste gong dei ser og skyt med ein pistol. Dette gir litt
inntekt til klubben og fleire får prøve å skyte med pistol.
Vi håpar naturlegvis at nokon av deltakarane på slike
turar med tida kan blir aktive pistolskyttarar - gjerne i vår
klubb.
Vi reknar klubben som aktiv og har i dag over 150
medlemar. Utan eit godt styre og mange aktive og
dugnadsvillige medlemar hadde vi ikkje klart å kome dit
vi er i dag.

Ørsta/Volda Pistolklubb forts.side 45

Konkurranse i Norgesfelt ved bana i Sollidalen.

Mykje røyk når ein skyt med revolverar som nyttar svartkrut.

Vi takkar Hafrsfjord Pistolklubb for mogelegheita
til å skrive under stafettpinnen og utfordrar Florø
Pistolklubb til å skrive i neste utgåve av
Skytternytt.

Kvalitetstid på skytebana i Sollidalen
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Det er fortsatt sommerferie for egen del og fra sist
er det mindre bevegelse enn hva som har vært.
Ikke fordi det ikke har vært ønskelig, men ferietid
betyr ofte at ulike prosesser tar lengre tid å få til.
Det meste ligger klart, og siden sist er videre etab-
lering av Haugesund pistol- & curlinghall AS som
driftsselskap, vært jobbet med. 
For å få organisasjonsnummer til Brønnøysund er
det en rekke forhold som må ordnes,
dokumenteres, signeres og sendes inn. Vi er
avhengig av å få organisasjonsnummeret for å få
tildelt anleggsnummer i kommunen og som legges
til tomten som ligger klar. Styret i HPC AS har der-
for hatt en del styrepunkt, hvor vi har tatt ulike
saker opp, lagt til referat og lagt ved som grunnlag
til samordnet registermelding til Brønnøysund.
Videre fått etablert kontakt med forretningsfører
(pålagt i den samordnete registermeldingen) for å
signere på at det er i boks og ha det økonomiske i
orden videre. 
Videre har vi, etter å ha gått gjennom den elekt-
roniske registreringen, lagt ved en rekke
dokumenter og bekreftelser, fått innbetalt
aksjekapital, mottatt bekreftelse fra bank på at
dette er satt på konto som er etablert m.m. Etter
hvert gikk meldingen gjennom uten feil og ble
sendt elektronisk inn til behandling.  Vi trodde da at
vi hadde fått med oss det som behøves, men den
gang ei.
Bakgrunn var at i skjemaet har vi krysset av for at
omsetning ikke skal overstige 5 millioner- og derfor
avkrysset som unntatt revisjon iht. reglement og
mulighet. 

På ferie i Bulgaria mottok jeg 3 uker etterpå en e-
post fra Brønnøysundregistrene at det også måtte
foreligge en egen protokoll, hvor vi som styre
måtte fysisk signere på at vi ønsket dette (selv om
det også stod i den elektroniske samordnede
registermeldingen) og som også var signert elekt-
ronisk av oss alle. Frist for å få dette gjort var selv-
følgelig kort og umulig å få til med bakgrunn i at de
fleste av oss var spredt rundt i verden på ferie.
Løsning ble derfor å be om utsatt frist og sørge for
at vi fikk ordnet dette når vi alle var tilbake Dette er
nå gjort og vi kan da skanne denne protokollen inn
og få lagt den ved som vedlegg og ytterligere
dokumentasjon i lag med det øvrige. Når dette er
blitt gjort, skal alt være i boks. Organisasjons-
nummeret vi har fått tildelt, kan da bli tatt i bruk
utad og vi kan således få sendt det inn til kom-
munen for videre behandlingsarbeid ift anleggs-
nummer osv. som ligger på vent.
Når vi nå er tilbake i gjenge igjen, vil det videre pro-
sjektarbeidet jobbes på for at siste deler kan
gjøres og settes i verk. Som tidligere, kjenner vi på
at vi har god medvind og kraft bak oss for å lykkes
og hvor alle parter ønsker at vi skal lykkes.  At det
tar tid, og lengre tid enn hva vi mente skulle være
nødvendig, ser vi skjer, men lite vi kan gjøre med
det utenom å følge opp hver gang prosjektet er til-
bake i våre hender.
Underveis pågår øvrig klubbarbeid og i vår
Haugesund Pistolklubb sin del har dette
omhandlet vedtak om økonomisk støtte til de av
våre skyttere som ønsket å dra til Ørlandet for NM
der. Kjekt at vi i styret var enige om å gi noe mer
satsning denne gang for slik å initiere at vi ønsker
skyttere fra vår klubb til å delta og prestere. 

Haugesund Pistolklubb 
og prosjektering av nye lokaler.

Del 8: Veien mot nye lokaler
v/Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund pistolklubb

forts. side 53
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FEINWERKBAU P8X – DET NYE GULLEGGET

Feinwerkbau P8X er ingen facelift av gamle P44, men
en helt ny, spennende og innovativ luftpistolkonstruk-
sjon. En pistol som jeg tror, vil sette en ny standard,
hva angår luftpistoler i det øverste sjiktet på den
internasjonale konkurransearenaen. Mer beskjeden
enn det, behøver ikke Feinwerkbau å være. De
innovative detaljene i kombinasjon med de beste
materialer, overdådig kvalitet og finish og et flott
design, bidrar til dette.
Den lave visirlinjen gir en optimal skuddposisjon, så
også, naturligvis, den lave kjernelinjen. Feinwerkbau
har også fått til en konstruksjon som gjør at du kan
forandre visirlengden, dvs. flytte korn og baksikte i
lengderetningen, uten å måtte skyte inn pistolen på
nytt.
Har du tendenser til å kante pistolen, kan du vinkle
siktemidlene pluss minus 15 grader. Dette er ikke noe
nytt, da Feinwerkbau har hatt den samme løsningen
på sin luftpistol P44, men så vidt revolusjonerende, at
Steyr nå har kopiert dette på sin nye konkurransepis-
tol Steyr EVO 10. 
Det nye grepet kan vinkles og tiltes med utvendige
justerskruer, som gjør at du slipper å fjerne grepet for
å gjøre dine personlige justeringer. Om du skulle
fjerne grepet etter at du har gjort dine innstillinger, er
disse permanente og du behøver derfor ikke å foreta
justeringene på nytt. Memory funksjon kalles det, og
er noe Walther har på sin luftpistol. Imidlertid synes

jeg Feinwerkbau sin konstruksjon er mer stabil, omen
litt mer omstendelig, enn den vi finner på Walther sin
pistol, hvor grepet vinkles og tiltes rundt en kule i
grepsinnfestingen. 
Avtrekksjusteringen kan gjøres uten å fjerne grepet fra
pistolen. I tillegg er skruene merket, slik at du ikke
lengre behøver å spekulere på hvilken skrue det er
som justerer hva. En genial detalj som er til uvurderlig
hjelp for oss med korttidsminne som gullfisk. 
Utfordringen nå ligger i å huske hva F1, F2 og S1 står
for. Dette er nemlig merkingen til avtrekksjusterings-
skruene. En ting er i hvert fall sikkert. Det er mye
lettere å finne fram i manualen, og tar du et ekstra par
briller utenpå dem du vanligvis bruker, ser du merk-
ingen klart og tydelig også. Gjelder særlig i klasse V-
60.
Avtrekkerskoen er justerbar på alle tenkelige sett. Den
er også justerbar i høyden, slik at du får akkurat den
kontakten mellom finger og avtrekker som du ønsker.
Som den observante leser allerede har skjønt, er jus-
teringsmulighetene til Feinwerkbau P8X nærmest
uendelige.
Feinwerkbau P8X har selvsagt også absorber. Denne
er nyutviklet og reduserer skuddimpulsen til
ingenting. Absorber er, for
de uinnvidde, et stempel
inne i mekanismen som

Av Hans Olav Bjelvin

”A small step for man, a giant leap for
mankind”, sa astronauten Neil Armstrong
da han, som det første menneske satte
foten på månen. Det kan være fristende å
bruke de samme ordene om Feinwerkbau
sin nye luftpistol.

Her kan man studere pistolens lave siktelinje

Sikter av gedigen kvalitet, hvor du
har alle tenkelig justerings-
muligheter. Høyde og side jus-
teres med fingrene. Bredde og
dybde på skuret krever verktøy.
Det samme, hvis du vil tilte bak-
siktet til en eller annen side. Foran
siktet ser du gradinndelingen og
skruene for å foreta tilting.
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virker i motsatt retning av rekylen, og således
reduserer denne til, som sagt ingenting. I hvert fall
føles det slik. Løpsmantelen har et futuristisk design,
som bringer tankene hen på Feinwerkbau sin
legendariske luftrifle modell 800. 
Løpsmantelen er av aluminium og her følger det med
4 løpsvekter på 15 gram hver, hvis du ønsker å til-
passe balansepunktet eller vekta på pistolen. Vektene
sklir du inn på løpsmantelen og fester med en
settskrue a la Steyr LP10. Selvsagt går det å sette på
flere vekter, men disse må du i så fall kjøpe utenom.
Personlig synes jeg vekta og balansen på pistolen er
flott som den er, men så er jo dette en helt individuell
greie.

Jeg må med skam erkjenne, at alle rykter om en ny
luftpistol fra Feinwerkbau, hadde gått meg hus forbi.
Jeg kom derfor som julenissen på kjerringa, da jeg
ruslet innom standen til Feinwerkbau på årets IWA
messe i mars. Beskjeden der var at pistolen skulle
lanseres i april. Så hva gjør en utsendt medarbeider
for Skytternytt? Jo, han kaster seg over telefonen og
ringer ABS Shooting i Haltdalen og bønnfaller om å få
det første eksemplaret som kommer til landet til
utprøving. Deretter ”går no dagan”, som vi sier norda-
førr, og undertegnede har gått som ei eggsjuk høne i
lengsel etter å få sette klørne i dette nye vidunderet.
April kommer og april går, sukk og stønn, men så en
dag i mai ringer Mads Lysevold fra ABS Shooting, og
forteller at en Feinwerkbau P8X er på vei.
Ut av pappesken åpenbarer seg, i første omgang,
Feinwerkbau sin store flotte pistolkoffert. En pistol-
koffert som, i mine øyne, burde vært standard for de
fleste andre våpenfabrikanter. Her får du plass til det

meste. Skytebriller, ammo, ekstra ammo osv. Inne i
kofferten ligger, inntullet i plast, Feinwerkbau sin nye
luftpistol P8X. 
Jeg kaster meg i bilen med kurs for skytebanen. Her
skal det testes. Aldri har vel 30 km-sonene i Mo i
Rana vært en større irritasjonskilde, men omsider og
etter nøyaktig 8 minutter, man bor da sentralt, setter
jeg nøkkelen i døra til skytebanen.
Min gode venn Tom Lauritzen, Norges Skytterfor-
bunds visepresident, hadde på forhånd fått opplyst,
fra sentrale personer innad i Feinwerkbau-konsernet,
at den nye P8X trivdes best med litt tyngre
luftgeværkuler. Dermed ble også dette medbrakt.
Etter å ha skutt pistolen inn, skjøt jeg med JSB luft-
pistolkuler med diameter 4.49 mm, RWS R10
luftgeværkuler, også disse med diameter 4.49 mm,
Händler og Natermann finale match luftpistolkuler,
diameter 4,50 mm og til sist disse kinesiske kulene
som har fått oppmerksomhet den siste tiden i både
match og treningsutgave, med diameter 4.50 mm og
4,49 mm. Min ærbødige oppfatning nå, er at det
sannsynligvis kan forkomme marginale avvik, de ulike
kulene imellom. Jeg oppfattet ikke at bruken av de
forskjellige kulene hadde noen spesielt negativ inn-
virkning på prestasjonene mine. 

Det jeg imidlertid merket, var at samlingene jeg skjøt,
og jevnheten i resultatene plutselig var tilbake. Nå
skal jeg imidlertid ikke skryte på meg å være noen
konge på luftpistolbanen, men etter innskyting har jeg
faktisk ikke skutt under 550 på de 60-skudds-
matchene jeg har skutt. Det beste resultatet som jeg
kunne oppvise før sommerferien, er 4 serier etter
hverandre på 555. Naturligvis ikke på samme dag,
men skutt med de foran nevnte luftkulene. I mine
øyne spiser denne pistolen gladelig den godisen du
forer den med. Det kan jo hende at resultatet hadde

Reportasje

Kornet. Hullet på toppen er der du løsner det, hvis du
vil forskyve det i lengderetningen.

Ladeporten er stor og god og innsparingene på sidene gjør
lading av pistolen enkel. For sikkerhets skyld har man avbildet
en luftkule foran ladeporten, slik at du ikke skal være i tvil om
hvilken ende som skal først inn. Ladearmen glir veldig lett noe
som gjør at pistolen er veldig lett å spenne opp.
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Faktarute:
Land: Tyskland
Produsent: Feinwerkbau GmbH
Produkt: Luftpistol Feinwerkbau P8X
Løpslengde: 218mm
Visirlengde: justerbar mellom 330 - 400mm
Kaliber: 4,5/.177
Vekt: 950 g
Luftsylinder: 200 bar
Antall skudd: ca. 160 ved 200 bar.
Pris veiledende: kr 18.190,-
Importør:
ABS Shooting www.absshooting.no
Holstad våpen www.holstadvapen.no

FEINWERKBAU P8X – DET NYE GULLEGGET Forts.

blitt urlite annerledes ved å spenne pistolen opp i ei
skrustikke, men jeg var i utgangspunktet ute etter den
praktiske presisjonen, og det tror jeg at jeg kom fram
til. 
Feinwerkbau P8X har en balanse som passer meg.
For min del var det derfor ikke nødvendig å benytte
meg av de medfølgende løpsvekter. Jeg prøvde jo
selvsagt disse også, men for å være ærlig, ble dette
litt feil for meg. Den lave siktelinjen bidrar til at pis-
tolen faktisk vokser rett ut av armen din. Avtrekket er
formidabelt. Jeg husker da jeg for første gang kjente
på Feinwerkbau P44, uttrykte jeg, ”dette avtrekket
kan da umulig holde vekta” men det gjorde det og det
til gangs. Dette avtrekket er ikke noe dårligere. Etter å
ha testet avtrekket på P8X med elektronisk avtrekks-
vekt, et utall ganger foran TV´n, til min hulde vivs for-

tvilelse, kan jeg konstatere at det også er veldig
stabilt. 
Med de fasiliteter som denne pistolen har, og som jeg
allerede har omtalt, bør pistolen, i mine øyne, bli en
volumselger. 
For en del år siden var jeg på besøk hos Ruag
Ammotec i Nürnberg, for blant annet å se på produk-
sjonen og testbanen. Her kan skyttere fra hele verden
komme og teste børsene sine, i forhold til hvilken
ammunisjonstype og lot som går best i deres børse.
Jeg maste på ingeniøren, som var vår guide, om
hvilken luftrifle de anså for å være den beste på
markedet. Dette nektet han først å svare på. Jeg ga
meg imidlertid ikke, og
til slutt kom svaret. ”Jeg
vil ikke svare på hvilken
luftrifle jeg anser som
den beste på markedet.
Det jeg imidlertid kan si,
er at vi har oppnådd
eksepsjonelle resultater
med Feinwerkbau sin
modell 800”. 
Jeg velger å tro, at Fein-
werkbau ikke sender
noen dårligere luftpistol
ut på markedet.

Her sees avtrekksmekanismen
med noen av justerings-
skruene. F2 som sees til
høyre i bildet er justerings-
skruen for avtrekksvekta. Mot
+ eller med klokka øker trykk-
punktet. Legg også merke til
avtrekksskoen og alle dens
justeringsmuligheter.

Hullene for justering av
skjeftet. Det er to til på bak-
siden, altså 6 justeringsskruer,
til sammen 8.

I kofferten er det plass til det meste. Her finner du for-
uten pistolen, luftfyllingsadapter, løpsvekter, nødvendig
verktøy og manual.
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LESERBREV FRA KNUT-IVAR m. svar fra Willy
Fra: Knut – Ivar, sendt: 13. juli 2016 02.19
Til: Willy Klette <wklette@broadpark.no>
Emne: Re: Anbefalt liste over ladeutstyr

Hei og tusen takk for praten i dag, fantastisk å prate
med en som kan så mye om temaet. Jeg skal begynne
å lade igjen, ladet tidligere på RCBS utstyr og .44 mag,
nå er det følgende som skal lades: .40 S&W, .223,
30.06, .375 H&H eller 404 Jeffery.

Som du kvikt analyserte, er det ikke store mengder pr.
måned, jeg prøver å holde ferdighetene oppe og kose
meg, ambisjonene ligger på dette nivået. Jeg gleder
meg virkelig til å få kunnskap om ladning og få det til og
er svært takknemlig for at du hjelper meg til rett utstyr,
slik at jeg slipper å rote meg bort på bomkjøp.

Ditt forslag til Turret presse treffer solid midt i blinken,
Redding gir meget god klang og jeg låser pressevalget
på denne.

Fant Turret oppsettet nedenfor på http://www.redding-
reloading.com/online-catalog/49-t-7-turret-reloading-
press

Slik jeg forstod det, kan man skifte Turret plate også.
Ser ut som de har valgt å holde kruttmålet separat og
det går helt greit. Likte veldig godt oppsettet for i
setting av hetter også.

Jeg ønsker i tillegg å få meg de beste die, kruttmål og
kalibreringsverktøy osv. slik at det ikke står på utstyret.

Jeg trenger følgende og håper du kan gi meg et råd:

1) Presse med hette løsning: Redding T-7
2)·Dier i nevnte kalibre, vil helst ha match dier i riflekali-
brene ellers er det vel karbid dier i pistol som gjelder
3)·Kruttmål: gjerne Redding eller andre gode høy-
kvalitetsløsninger
4) Digitalvekt: Fant en ubrukt RCBS 10-10 på loftet,
men har du en anbefaling på digitalvekt så er det flott.
5 Kalibreringsutstyr, gjerne Redding eller andre gode
høykvalitetsløsninger
6) Løsning for å preparere hylser, tromler, ultralyd
7) Ser det har kommet noen flotte krutt dispensere med
vekt på markedet (for eksempel Lyman 1200 DPS 3,
Hornady etc.), vet ikke om du anbefaler disse?

Fyll gjerne ut, det er sikkert noe jeg har oversett, er som
sagt blitt litt rusten på temaet. Som du forstår, trenger

jeg alt og håper at du kan gi meg listen på det du ville
valgt med din erfaring i dag.

Mvh Knut-Ivar 

Hallo Knut-Ivar
1 Redding T-7 Turret med tennhettemater er etter min
mening den beste karusell pressen på markedet. Den
har kraftig kompound utveksling for ladning av dine
grove .375 H&H/.404 Jeffery patroner og brukte tenn-
hetter faller gjennom sylinderen for oppsamling. Ingen
brukte  tennhetter på gulvet, som Dillon er belemret
med. I bakkant hviler hodet mot en sokkel, som hindrer
tipping av hodet ved tung sizing.  Du kan sette rifle
diene på et hode 3*2 dier pluss kruttmål, siden det er 7
stasjoner. 
Pistol diene kan du sette på et extra hode, 4
dier  inkludert taper crimper pluss kruttmål på 5 sta-
sjoner.

Ladehjørnet
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2 Rifle diene kan du velge fra Lyman, RCBS, Hornady,
Redding o.a. Du trenger ikke mikrometer justering av
projektil settedybden. 
Pistol die settene må ha egen  expander die til hylse
trompeten, så Lee og Dillon kan ikke brukes.  Som
sizing die til din .40 S&W anbefaler jeg en ordinær Wol-
fram Carbide die, W-C die.  
Allerede i 1950 lanserte R.L. Shockey sin berømte
Perfection Carboloy Resizing die i W-C. Redding har
valgt Titan Carbide, som jeg ikke kjenner noe til og
Hornady har valgt Titan Nitride, som jeg kjenner til. Jeg
har fått flere tilbakemeldinger om at det er mye tyngre
å size 9 *19 mm med  Titan Nitrid enn med Wolfram
Carbide. Senest fra en svenske, som valgte å gå over
til RCBS W-C die. Et annet godt valg er Lyman T-C die.
Av en eller annen  merkelig grunn så kaller ame-
rikanerne grunnstoffet Wolfram for Tungsten.
3 Når det gjelder kruttmål så anbefaler  jeg Redding
Match-Grade modell 3BR. med både rifle- og pistol
målekammer produkt # 03700. 
4 Kruttvekten din en RCBS 10-10 er  et meget godt
valg. Den er vel så godt egnet som en elektronisk vekt.
Siden  RCBS 10-10 er en toarmet skålvekt, bis-
mervekt, så viser den alltid riktig krutt masse uansett
hvor du er på kloden. En elektronisk vekt må kalibreres
med et lodd for eksempel 30 gram for å vise riktig
masse. Gjør du ikke det så vil den vise forskjellig ved
havnivå og ved tregrensen, olje eller jernmalm i under-
grunnen, tyngdekraften påvirkes av masse densiteten
og avtar med høyden over havet jfr. G=gk*M*m/r*r hvor
gk er gravitasjonskonstanten. Så du trenger ingen
elektronisk vekt, såfremt du ikke skal sortere hylser,
projektiler eller annet i lotter, for eksempel innen +-0.5
gr. Ønsker du likevel en elektronisk vekt så har Bør-
selars AS en grei vekt til 600 kroner. 
Jeg har selv en  Lyman Ohaus  M-5  kruttvekt, den er
maken til din, og i ukentlig bruk ved ladning.
5 Begrepet kalibreringsutstyr er knyttet til sizing og
smøring av blyprojektiler etter støping. Skal du drive
med Pb projektilstøping trenger du gryte til smelting av
bly, støpe tang, size/ smøreapparat, åndedrettsvern og
annet. En støpeblokk koster 1500 kroner, et size
apparat 3500 kroner, støpe gryte 3000 kr osv. Du er vel
mest tjent med å kjøpe blyprojektiler fra kommersielle

støperier, et 175 gr Pb SWC blyprojektil sizet .401
koster 80 øre.
6 Utstyr til trimming av hylser har vokst til priser helt ute
av proporsjoner med hensyn på nytteverdien,
eksempelvis koster RCBS Trim Mate case prep center
2187 kroner. Den samme jobben gjør Deburring Tool til
298 kr og Børstesett til tennhettelommen til 220 kroner.
Jeg kan anbefale Redding #1400 hylsetrimmer.
Spesielt for den er at det er hylsen roterer som på en
dreiebenk.  Til rensing av hylser er en hylsetrommel
grei, jeg anbefaler Lyman sine. Jeg anbefaler ikke
ultralyd vasking av hylser. Jeg har prøvet en variant,
hylsene ble rene, men skjoldete, de måtte tørkes og så
poleres i en hylse trommel.  Personlig så legger jeg
hylsene i et finmasket nett, putter den i vaskemaskinen
med såpe, setter til slutt sitronsyre for blanking, og
tørker hylsene etterpå i stekeovnen ved 90 grader
Celsius. 
7 Anbefaler ikke kruttdispensere. Kruttmålet ditt gir
nøyaktige ladninger. Kruttdispensere er egentlig
beregnet for grovt IMR DuPont krutt med lange runde
staver, som gir unøyaktige ladninger i kruttmål.
Mvh Willy  
——————————
Fra: Knut – Ivar, sendt: 18. juli 2016 09:20
Rotet litt mer på loftet i ferien og fant Wolfram Carbid
dier fra RCBS til .45ACP og mine gamle til .44 mag.
Det jeg står ovenfor å handle (har i hus) blir:

1-Redding T-7 komplett med hette isetter løsning (små
og store hetter) med topp til rifle kalibrene
1-Redding T-5 topp for pistolkalibret .40S&W, ekstra for
andre
2-Redding Match-Grade modell 3BR kruttmål, en til
hver av T-7/T-5 toppene
1-.40 S&W W-C die sett fra enten Lyman eller RCBS
1- .30.06 die sett fra Lyman, RCBS, Hornady, Redding
o.a.
1- .375 H&H die sett fra Lyman, RCBS, Hornady, Redd-
ing o.a.
1- RCBS 10-10, Kruttvekt - (har i hus)
1-Redding  Redding #1400 eller 2400, hylsetrimmer.
Begge har samme hylseintervall .17 til .50, 2400 har litt
mer fancy utstyr:) 1400 forslaget holder i massevis.
1-Lyman Hylsetrommel
1-Deburring  Tool + børste sett+ spray til  smøring
av riflepatron 

Ladehjørnet forts. fra side 51
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To kjappe spørsmål:
Kruttmålet 3BR så ut til å håndtere alt fra 5-100gr og
da er jeg innenfor mitt område. Ligger på under 80gr
på 375en og ca. 5gr på S&W. 
Lurer på om du anbefaler at jeg spanderer på meg
modell 10X til pistol, slik at jeg kan ha muligheten til å
lade .40S&W redusert under 5gr?
Det var kun tre dier i hvert av pistol die settene jeg fant
på loftet, om jeg forstår deg rett så må jeg ha en eks-
tra die, taper crimper die, i tillegg (totalt 4dier) til
.40S&W, kanskje også til .45 ACP og til .44mag?

Tusen takk igjen! Hilsen Knut-Ivar
——————————
Hallo Knut Ivar
I mitt svar pkt. 3 skrev jeg at du skulle kjøpe Redding
kruttmål med stor og liten sylinder part no. 03700, den
lille går fra 1 gr og oppover. Hva skal du med to krutt-
mål? Det tar bare et minutt å skifte over fra et hode til
det andre. Skiftning av målesylinder går og raskt.
Hensikten med mikrometerskruen på sylinderen er at
du skal notere tallet mikrometeret viser for hver enkelt
krutt-type og antall gr og skrive dine favoritt -
ladninger for dine fire våpen inn i tabell.  Skal du siden
lade en bestemt patron, justerer du lynraskt mikro-
meterskruen og finjusterer så med kruttvekten. Ad taper
die så lader jeg .45 ACP med 200 gr H&G uten taper
die, men med svak rullecrimp På min Star of San Diego.
I caliber .44 er det bare 3 dier.
Siden du skal kjøpe nye .40 S&W dier, kan det være
klokt å kjøpe 4-die sett med egen taper crimp die.
Mvh Willy 

Fra: Knut Ivar sendt 19. juli 2016 09:10

Hallo Willy, du har så rett, her gikk det litt fort for
meg. Var nok litt ”programmert” på at jeg trengte et
kruttmål til hvert hode.
Da blir det en 3BR/ 03700 med to målesylindre.
Jeg skal lage meg et arkiv med innstillinger ift. de
ladetabellene jeg ender opp med. 
Til .45 så kan jeg supplere RCBS settet med en
taper crimp die, .44 settet er OK og til .40 så gjør
jeg som du klokt foreslår og kjøper et 4-die sett. Da
har vi hardware-handlelisten på plass!!
Dersom du har anbefalte ladestiger jeg kan forsøke
til .45 ACP (1927  Kongsberg Colt) og .40 (Para
Ordnance) fra Vihtavuori: Home eller andre kjente
merker du har god erfaring med, er jeg hjertelig
takknemlig. .45 ACP med 200 gr H&G er flott
medisin.

Tusen takk for alle solide råd og anbefalinger I
ferietiden!! Mvh Knut-Ivar

——————————
Fra: Willy Klette, sendt: 19. juli 2016 11:00
Hallo Knut-Ivar
Til min S&W modell 945 fra The Performance Center
har jeg til Hensley & Gibbs #68 200 gr Pb brukt 5.6 gr
N 340, 5.0 gr N 335 og 4.7 gr Titegroup fra Hodgdon,
med wadcutter skulderen 1 mm over hylsekanten.
Har aldri ladet caliber .40. 
Mvh Willy 

Videre jobbes det på tilpasninger for høstens pro-
gram, treninger, skyteledere og annet i klubben. 
Vi har også hatt noen eksterne forespørsler om
arrangement i perioden. Dette er noe vi i nye
lokaler vil kunne ha større fokus på og vil være
ønskelig for rekruttering og drift.
Nordisk feltmesterskap og feltstevne er det også
jobbet på underveis. Som teknisk arrangør er det
en del forhold som skal jobbes på og avklares og
mesteparten er gjort i godt samarbeid med for-

bundet. Anders Dingstad har blant annet vært en
sentral person for oss å ha kontakt med og viktig
underveis. Nå retter vi blikket mot kornet for at
siste deler av forberedelser og avvikling av
arrangementet skal gå som planlagt og at de fleste
vil synes at resultatet er bra. Kanskje ser vi noen av
dere som leser Skytternytt på mesterskapet eller
feltstevnet vårt? Velkommen er dere alle!
Fortsatt fin sommer og god høst i møte! 

Fortsettelse følger…..

Haugesund Pistolklubb og prosjektering av nye lokaler. Forts. fra side 47
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Det filosofiske hjørnet

Dette, kjære lesere, kan bli det
tredje siste filosofiske hjørne
dere leser. Noen har bestemt at
bladet skal bli en PDF-fil på nett.
Noen har også sagt at det er
gjort en undersøkelse blant
folket om at det er ønskelig.
Ingen har spurt meg og heller
ikke redaktøren. Noen juger så
det lyser. Ingen av dem som
dette var nevnt for på pistol NM,
har blitt spurt heller. 
For å gå tilbake i tid. Forbunds-
tinget vedtok etter lang debatt å
øke forbundskontingenten med
kr 100 for å få bladet ut til alle
medlemmer i postkassa. Denne
avgjørelse om å bli ei nettavis, vil
gi følgende spørsmål: Blir for-
bundskontingenten kr 100
rimeligere? Spørsmålet om å
kunne gi rask informasjon til
medlemmene er en av grunnene.
Hva med forbundets hjemme -
side? Hvis ikke forbundskon-
tingenten minskes, hva skal
pengene brukes til? 
Bladet går med overskudd. Det
finnes fremdeles mange av våre
skyttere som ikke har tilgang til
internett pga. dårlige nett for-
bindelser. Her i distriktet er det
mange plasser de ikke har noe
4g. Noen har ikke PC. Hva skal
de kr 100 brukes til? Er dette
tanker som styret har vurdert?
Jeg har tenkt på dette etter
referatet fra kretslederkon-
feransen. Trodde det var bare
strøtanker, men etter en samtale

med redaktøren fikk jeg beskjed
om at det var reelt. 
Jeg har hørt at mange syntes det
er dagens høydepunkt, når
Skytternytt dumper ned i kassa.
Og det motsatte. Noen syntes
det jeg skriver er bare tull og det
har de rett til å synes, men vi har
pressefrihet og kan tenke og
synse hva vi vil. 
Det blir ikke noe filosofisk hjørne,
hvis papirbladet blir borte. Jeg er
litt redd for hva en leser fra Odda
sa til meg under et NM på
Åndalsnes, at hvis jeg sluttet å
skrive hjørnet, skulle han gå fra
Odda til Elverum og banke meg.
Hvis han har gått så langt, er han
vel ganske sliten, så jeg greier
meg nok med erfaringen som
klubb mester i lett veltervekt i
bokseklubben Rollo tidlig på
1960 tallet. Jeg skal gi ham en
kaffedoktor eller en skvett fra
Løyten. Mat skal han få også. 
Filosofens lille mathjørne for-
svinner. Det minner litt om
firmaer som kjøper opp små
bedrifter som har et brukbart
overskudd. Tømmer kassa og
legger ned produksjonen. Men,
men..........
Men for en sommer vi har hatt.
Passe varmt. Passe vått. I
skogen bugner det av bær.
Multemyrene var gule tidligere
en de pleier. Ulv og bjørn
knasker sau og andre dyr. Du
kan ikke slippe ei ”harabikkje” i

skogen her lenger. Den kommer
kanskje aldri igjen.  
Så litt skyting. Jeg så på kon-
gelaget fra Målselv. Det kom en
artig uttalelse i dag fra en som
fikk to niere på de to siste
skuddene. Blinken er stor nok
den. Den er stor nok for dem
som skyter luftpistol i OL også.
590 p hadde han som vant
kvalifiseringen. 
Vi har jo ansatt en sportssjef.
Kan han heve kvaliteten på våre
pistolskyttere sammen med
Petter Bratli? Det er vel ikke slik
at vi legger ned Skytternytt for å
spe på lønna hans med for-
bundskontingenten? Jeg bare
spør, for å legge ned noe som
skaffer penger i kassa, er IDIOTI!
Jeg er sur, potte sur. Min gode
venn Pramm med to m-mer og
skog ved svenskegrensa liker
det heller ikke. ”Å klikke fram på
PC-en for å lese blad, gjør man
bare ikke”, sa han. Han vil bla i et
blad - ikke klikke. 
Jeg tror jeg slutter her. Jeg har
sikkert ertet opp mange nå og vil
avslutte med skrift fra Dag
Evjenth sin bok: ”Veien blir til
mens du går deg vill” Diktet heter
”Ærlig talt” og passer kanskje på
meg nå. 
Hvis jeg er for deg 
det du er for meg 
liker du, for å være ærlig 
ikke meg noe særlig. 
Ha en spenstig høst. 

DET FILOSOFISKE HJØRNET
AV JON-TORE GRAN
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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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