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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:
Skytterlegenden og 63 år unge Harald Stenvaag, Vestre Bærum
Salongskytterlag vant den 30. september Europacupfinalen i Zagreb i
øvelsen 300m, 60 skudd liggende med 597poeng. Foto: Norges
Skytterforbund.

Gode resultater gjøres også på denne tiden av året!
De fleste mesterskapene blir arrangert før høsten sniker seg innpå oss
og har gitt gode resultater til våre toppskyttere. Både juniorer og
seniorer har markert seg internasjonalt. Nå er det tid for diverse World-
Cup finaler og i skrivende stund har det skjedd noe helt enestående i
Zagreb i Kroatia. 
Vi sier jo at skyting kan utøves av personer i alle aldre. Her er et flott
eksempel: I en alder av 63 år deltok Harald Stenvaag fra Vestre Bærum
Salongskytterlag den 30. september i WC-finalen i 300m 60 skudd
liggende i Zagreb og gikk like så godt hen og vant. En imponerende
prestasjon og de aller beste gratulasjoner går til deg, Harald!
Harald Stenvaag har deltatt i hele seks olympiske mesterskap. Han tok
sølv på 50 meter rifle liggende i 1992 og bronse på 50 meter helmatch
i 2000 og han er Norges største skytterlegende gjennom tidene! (Ref.
intervju i Skytternytt nr. 1 i «ny utgave av bladet» fra 2007).
Fra nå av er det mange som konsentrerer seg om administrative opp-
gaver og det er nytt å sette seg inn i. 
Fra 21. juni til og med 10. september er det på www.skyting.no lagt ut
informasjonsskriv vedrørende Norges Skytterforbund sine nye
dataløsninger - klubbenes oppgaver, når det gjelder registrering av
medlemmer på nettet. Siste info finner du og inne i dette nummer av
Skytternytt. Her er det «bare å brette opp ermene».
Ellers er det på høsten tid for de to «store» fagkomité konferansene –
for pistol og rifle.
Fagkomité rifle sin konferanse ble arrangert 22.-23. oktober, hvor det
var spennende innlegg, blant annet med tanker omkring organisa-
sjonsutvikling og om klubbutviklingsprosjektet i NSF. Riflekonferansen
hadde som mål å sette ekstra fokus på breddeutvikling og rekruttering,
et tema som alltid er aktuelt når det gjelder å få realisert drømmene vi
har for idretten vår.
Fagkomité pistol sin konferanse arrangeres i tiden 4. til 6. november
(når dette nummeret av Skytternytt er på vei til postkassene). Den røde
tråd vil i år være organisasjonsendring og det kan være at dette blir den
siste konferansen i fagkomité pistol sin regi.
Dette viser at organisasjonen vår er i en endringsfase og vi må følge
nøye med hva som skjer fremover. Vær selv aktivt med på å påvirke
fremtiden vår!

Grete Nilsen
Redaktør

Lederen

Kjære lesere!
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OLAV LUND

En av forbundets trofaste tillitsmenn har gått ut av tiden. Tid-
ligere president, Olav Lund døde 15. juni, etter en tids sykdom,
81 år gammel, og ble en uke senere begravet fra Sola kirke i
strålende sommervær.
Han ble medlem av Sola Pistolklubb i 1973, en klubb han var
trofast mot resten av livet og tjente som leder i 12 år, over to
perioder. Som aktiv hadde han i mange år en god trenings-
partner i sin kone Sonja, som flere ganger var på det norske
landslaget. 

Ledervervet førte Olav inn i Rogaland Skytterkrets, hvor han som leder og nestleder, sammen
med klubbene i kretsen initierte Rogaland Open, et internasjonalt luftvåpenstevne, som fra sin
spede begynnelse i 1983 utviklet seg til et veldrevet, populært arrangement som skyttere fra inn-
og utland besøkte, og som førte til noe av det viktigste som har skjedd i Norges Skytterforbunds
historie, Europamesterskapet for luftvåpen i 1988 og Verdensmesterskapet i de samme øvelsene
i 1991. Olav var primus motor og leder av organisasjonskomiteen for mange Rogaland Open og
for Europamesterskapet. 

Denne innsatsen førte ham inn i Forbundsstyret, først som leder av Fagkomité Pistol, senere som
medlem og visepresident, inntil han overtok som President i 1992.

Det var mye turbulens i Forbundet og Forbundsstyret i de årene, politisk og administrativt, og
fraksjonene hadde sine agendaer. Olav ble alltid engasjert og viste, spesielt i tiden som
President, vilje og kraft til å sette seg inn i problemene, løse flokene til flertallets beste og komme
videre. Men, det kostet og satte spor. 

Dommerstandens kvalitet og opplæring hadde høy prioritet hos Olav. Han ble dommerinstruktør
selv i 1994 og senere internasjonal dommer. Jeg tror ingen har tall på det antall dommerkurs han
har ledet gjennom årene, i egen krets og ellers i landet. Det jeg imidlertid vet, er at han satte
meget høyt den muligheten NIF ga ham til å overvære deler av OL i Atlanta i 1996 og oppleve
skyting på høyeste nivå. 

I 2011 ble han valgt til varamann for Ordenskansler, men frasa seg vervet i 2015 av helsemessige
årsaker.

For sin innsats er Olav hedret av de svenske og danske skytterorganisasjonene og av ESC og
ISSF. Han innehar Norges Skytterforbunds hederstegn i gull.
Hvil i fred Olav!

Unni Nicolaysen



Presidenten har ordet

Vi har en svært aktiv organisa-
sjonskomité med pådriveren
Håvard Larsen i spissen. Han
har initiert en bred demokratisk
prosess med det klare mål at
alle skal bli hørt og besøkt. 
I tiden frem til Forbundstinget i
april 2017 får vi store utford-
ringer. Det som nå skjer, krever
at vi alle har omstillingsvilje. Vi
mener tiden er inne til
omfattende endringer av For-
bundet og organisasjonen som
sådan. Jeg anmoder alle om å
ha et åpent sinn når det gjelder
endringer. Uten en klart definert
forandringsvilje, kommer vi ikke
videre i det jeg vil kalle en
modernisering av og Forbundet
og oppbyggingen av vår
organisasjon. Uten nødvendige
endringer, ingen utvikling
organisatorisk sportslig. Vi
har allerede gjort noe, for
sportssjef er ansatt og i fullt
arbeid med nyutvikling.
En kjensgjerning vi bør ta inn-
over oss: VI ER BEST AV DE
NEST BESTE. Men i det harde
internasjonale idrettsklima er det
dessverre ikke godt nok.  Vi
mangler et par trinn på å nå
toppen. Vi må erkjenne at Olym-
piatoppen (OLT) hadde større
forventinger til oss enn det vi
greide å oppnå i RIO. Sannsyn-
ligvis blir 2017 et forbered-
elsesår før innsats mot OL i
Tokyo 2020. Til den nye inn-
satsen trenger vi en endret
organisasjon som vi nå tilstreber

å få til, men da må du være med
og ha et åpent sinn for end-
ringer. For meg er endringen vi
SKAL igjennom og MÅ å gå
igjennom, svært viktig. Stort sett
er det som kommer, noe For-
bundstinget i 2017 må ta
standpunkt til. 
Organisasjonsendringene vil
ikke minst styrke arbeidet mot
klubber og skytterkretser innen
områder som bl.a. skytebane-
anlegg og rekruttering. Bredde-
aktiviteten vil få et markant løft
med den nye organisasjons-
modellen og det vil være mulig å
supportere klubbene på en
bedre måten enn det som er
tilfelle i dag.

Fortsatt har vi også store utford-
ringer med vårt eget anlegg på
Løvenskioldbanen. Fylkes-
mannens miljøavdeling er svært
opptatt av forurensingene ved
lerduebanene.  Mesteparten av
de forurensede områder ligger
utenfor vår eiendom, og her
trengs det et ustrakt samarbeid
for å sikre miljøet. Det skal vi
med forenede krefter få til, men
det er ingen lett vei å gå.

Løvenskioldbanen er vår
høyborg og vi vil gjøre den så
god som mulig. Det krever
omtanke, samarbeid og penger.
Her gjør styremedlem Ole Henrik
Gausland og vår general -

sekretær Arild Groven et
framifrå arbeid og her
gjelder det å stå på og ikke
gi opp. Vi er på Løven-
skioldbanen og vil være der

i årene som kommer. Vi
arbeider ufortrødent videre.
Våpenlovsendringer vil vel
komme. Vi har sluttet oss til det
meste av det Våpenlovutvalget
foreslo så langt tilbake som
oktober 2011. Det man nå
venter på, er EU kommisjonens
vurderinger. Jeg føler at det ikke
er en alt for stor utfordring. Vi har
en gjeldende våpenlov som er
ganske streng. Det vi opplever i
media og annet, er noe som ikke
kan reguleres ved lov: nemlig
ulovlig våpeninnehav. Man kan
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Presidenten har ordet

Jeg
selv er glad i

SKYTTERNYTT på papir, men
innser at tiden også her

krever forandring.



6 SKYTTERNYTT NR. 5 - 2016

Reportasje

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

ikke være så naiv at man mener
at våpenloven vil endre på
kriminelle elementers omgang
med våpen. Her er det etter mitt
skjønn kun hardreaksjonen på
ulovlig bruk og innehav som må
straffes strengt. Norsk våpenlov
må tilpasses de legitime behov
for idrettslig utfordring og lovlig
jaktaktivitet. Vi som er registrerte
våpeneiere, overholder så vel
lagrings- som bruksmessige
bestemmelser. Landets 500 000

registrerte våpeneiere er en
ansvarlig gruppe personer med
bevissthet for det ansvar det er å
eie og bruke våpen legitimt
under ivaretakelse av all
nødvendig sikkerhet.
Vi har et styrevedtak på at
SKYTTERNYTT skal legges ut
digitalt på våre nettsider. Den
som ser bunken med returnerte
Skytternytt i kassevis etter hver
utsending, skjønner at noe må
gjøres. Forbundet kan ikke

korrigere adresser hvis det ikke
gjøres lokalt. Jeg selv er glad i
SKYTTERNYTT på papir, men
innser at tiden også her krever
forandring. Vi får håpe at det blir
en god løsning å ha dagsaktuell
informasjon på WEBBEN. Siste
TING ga sin tilslutning til at det
kunne gjøres endringer, og det
skjer ved årsskiftet.

Jan Tore Berg-Knutsen
President

Presidenten har ordet forts.



Pistol
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Sommeren er nå slutt og med
det er en del viktige kon-
kurranser gjennomført.
Landskamp mot Sverige i Luft-
og Finpistol for kvinner, og Luft-,
Fri og Silhuettpistol for menn ble
arranger 13.-14. august i Karl-
stad. Se egen rapport i dette
bladet.
Anne-Cathrine Krügers deltak-
else i Paralympics. Med 362 p
og en 10. plass i luftpistol, kun 2
poeng unna finaleplass og en
29. plass i finpistol. Det er et bra
resultat med de helse-utford-
ringer hun har hatt i tiden før og
under PL.
Nordisk feltmesterskap er gjen-
nomført med Haugesund pk
som teknisk arrangør. Nok en
gang var det kvinnene med
Reidun Ann Støle i spissen som
ble best. Hun vant individuelt og
tok laggull sammen Mona 
Gjelstad, Ingunn Edvardsen og
Britt Elena Wollan.
Beste junior på 4.plass og sølv
på lag. På herresiden kom beste
senior på 6. plass og det ble
bronse på lag. Se egen rapport i
dette bladet.
I finalen i E-cupen i Standard og
Grovpistol i Hannover, vant Pål
Hembre tilslutt gull i Grovpistol
med 3 sentrumstiere foran
franske Boris Artaud som også
hadde 584 poeng. Se egen
rapport et annet sted i dette
bladet.

Det er nå snart tid for fagkomité-
konferanse pistol. Viktigste tema
her blir det pågående arbeidet
med forslaget til å endre fra 4
fagkomiteer til 3 felles komiteer
for alle fagretninger. Breddeid-
rettskomité (BIK), Toppidretts-
komité (TIK) og en Teknisk
komité (TK). Dette blir en sak
som skal avgjøres på forbunds-
tinget i 2017.
Samtidig jobbes det med NSFs
nye dataløsning som skal for-
enkle arbeidet med å opprette
stevner, godkjenne stevner og
terminliste, påmeldingen på
stevner fra skyttere og lag,
mottak av resultatlister, rank-
inglister og klasseføringslister
og oppdatering av startkort. 
Følg med på info på NSF
hjemmesiden: www.skyting.no
Alle skyttere vil få en unik
person-ID som er så snart klub-
bene har lagt inn klasseføring på
sine skyttere for 2017, som de
må bruke ved påmelding på alle
stevner fra og med 1. januar
2017. 
Ser med spenning frem til en ny
IT-løsning som skal gjøre jobben
for klubb/lag og krets lettere for
fremtiden.
Når en snakker om fremtiden, er
det nå på tide å planlegge litt
med rekruttarbeidet fremover
mot 2017 og landsstevnet for
rekrutter under Ungdomslekene
på Lillehammer den 22. april.

Det vil også bli tilbud om å skyte
sprintluft den 21. april.
Start nå med planlegglegging,
slik at rekruttene har et klart mål
og jobbe med gjennom vinteren.
Det anbefales sterkt å være med
både for skyttere/foreldre og
ledere. En skal lete lenge etter
plasser hvor så mye følelser får
utløp, både skuffelse og stor
glede.  
Ikke alle greier å oppnå sine
egne høye forventninger og da
kan det fort komme noen tårer,
men også mye glede å se, når
mange lykkes. Uansett er det å
delta på slik litt større
arrangement, en meget viktig
erfaring å ta med seg for
skytterne som vil fortsette å
konkurrere.

Pål Kristiansen
Fungerende leder
fagkomité pistol

Fagkomité pistol informerer
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Det nærmer seg sesongslutt for
de fleste nå; mange har tatt seg
en kortere eller lengre pause,
mens andre er i full gang med
forberedelser for neste sesong.
Her er en liten oppsummering av
hva som har skjedd siden
august.

Paralympics
Monica Lillehagen innledet
mesterskapet med en flott sjette
plass i finalen på øvelsen R2,
luftrifle 40 skudd stående.
Monica var den åttende og siste
som gikk  videre til finale etter
402,9 poeng i kvalifiseringen; i
finalen skjøt hun jevnt bra og ble
altså den tredje som ble slått ut.
Det er slett ikke første gang
Monica hevder seg i denne
øvelsen; hun ble nummer fem i
R2 under PL i Beijing (2008).
Paul Aksel Johansen ble
nummer 16 på 50m 60 skudd
liggende i klassen SH1. Han
skjøt jevnt godt i starten og var
tidvis helt oppe på sjette plass,
men avslutningen ble for svak
og det ble dermed ingen finale.
Han endte på 611, 3 poeng -3,9
poeng bak finalegrensen.
Amanda Dybendal ble nummer
27 med 606,9 poeng i samme
øvelse.
I øvelsen 10 m luft 60 skudd
liggende ble Heidi Sørlie-
Rogne beste nordmann med
629,2 og 19. plass. Sonja
Tobiassen skjøt 627,7 poeng og
ble nummer 25 i samme øvelse.
Nivået i denne øvelsen er svært

høyt og finalegrensa gikk på
hele 634,1 poeng.   
Monica Lillehagen ble nummer
13 på 50 meter halvmatch i SH1.
Med 547 poeng var hun 11
poeng fra finaleplass. Monica
åpnet med 183 på knestående,
skjøt 188 på liggende og
avsluttet med 176 poeng i
stående. Kinesiske Cuiping
Zhang vant for øvrig kvalifi-
seringen med ny paralympisk
rekord 583 poeng, og hun vant
også finalen. Vi takker alle
utøvere, trenere og assistenter
for godt gjennomførte kon-
kurranser.

Europa Cup-finale 300m
Norge stilte med fire utøvere i
Europa Cup-finalen på 300m i
Zagreb. Ole-Kristian Bryhn
gikk av med seieren på
standardrifle (halvmatch) med
sterke 587 poeng, tre poeng
foran sølvvinneren. Simon Kol-
stad Claussen ble nummer 13
med 572 poeng. 
Harald Stenvaag beviste at “de
gamle fortsatt er eldst”, og vant
60 skudd liggende med 597
poeng. Intet mindre enn
imponerende! Simon Kolstad
Claussen kjempet også i teten,
men hadde ikke marginene på
sin side denne gangen. Med en
tier på siste skuddet hadde han
gått av med seieren; i stedet ble
det 9,9 og en 5.plass.
Sina Busk skjøt godt på halv-
matchen og ble nummer tre med
580 poeng. I liggende kon-
kurransen ble hun nummer fem

med 592 poeng, to poeng bak
vinneren. På helmatch ble Ole-
Kristian Bryhn og Simon Kolstad
Claussen hhv nummer 7 og 8.
World Cup for juniorer
En tropp med riflejuniorer deltok
på ISSFs Junior World Cup i
Gabala, Aserbajdsjan, i sept.
Juniorene skjøt meget bra og
ble tredje beste nasjon med
totalt tre gullmedaljer og en
bronse medalje. 
På 60 skudd liggende ble Jenny
Stene beste norske utøver med
615,4 poeng og tredje plass
individuelt. Regine Nesheim og
Jenny Tovseth Vatne skjøt
også bra, og de norske jentene
gikk av med seieren i kvinnenes
lagkonkurranse på 60 skudd
liggende. Guttene var ikke dår-
ligere, og gikk av med lagseieren
i herreklassen med Vegard
Nordhagen, Henrik Larsen og
Benjamin Tingsrud Karlsen på
laget. På halvmatch for kvinner
ble det også norsk lagseier, 
Benjamin Tingsrud Karlsen stod
for den beste norske ind. pres-
tasjonen i denne WC-runden,
med seier i helmatchkon-
kurransen. og Jenny Vatne og

Fagkomité rifle informerer

Rifle
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Jenny Stene sikret seg finale-
plass individuelt.
Nordisk mesterskap for
juniorer ble arrangert i Troll-
hättan i Sverige i slutten av
august, og de norske utøverne
vant til sammen 5 gull, 5 sølv og
4 bronse. I helmatchkon-
kurransen ble det sølv til
Benjamin Tingsrud Karlsen og
bronse til Henrik Larsen.   Med
Vegard Nordhagen som tredje-
mann ble det laggull til Norge.
De samme guttene vant også
lagkonkurransen på 60 skudd
liggende, der Benjamin klatret til
toppen av pallen i den
individuelle konkurransen. 
I damenes halvmatch ble det
dobbeltseier til Norge med seier
til Regine Nesheim og sølv til
Jenny Stene. Med Jenny
Tovseth Vatne som tredje kvinne
på laget, ble det sølv i lagkon-
kurransen. På liggende kon-
kurransen for kvinner, ble det
sølv til Jenny Stene. I luftrifle var
Jenny Tovseth Vatne best av
jentene med bronse, og det ble
også norsk bronse i lagkon-
kurransen. I herrenes luftrifle-
konkurranse ble Benjamin
Tingsrud Karlsen nummer to og
Henrik Larsen nummer tre.
Sammen med John Hermann
Hegg ble det nok et gull til Norge
i lagkonkurransen.
NM 50m og 300m
Elverum rifleklubb arrangerte et
flott mesterskap på Terning-
moen i sept. De funksjonshem-
mede skjøt mesterskapet to

uker før de øvrige grunnet kolli-
sjon med Paralympics. Paul
Aksel Johansen og Therese
Løvhaug vant SH-klassene i NM
50m rifle 60 skudd liggende.
Paul Aksel vant finalen i SH1 1,9
poeng foran Ove Foss. I SH2
vant Therese 2, 9 poeng foran
Jostein Mehl, Elverum.
Det ble oppnådd mange sterke
resultater ila mesterskapet.
Kisenskytterene Stian Bogar og
Sina Busk imponerte på 50m 60
skudd liggende med hhv 627,6
og 623,7 poeng. For Stian holdt
det ikke til gull; Ole-Kristian
Bryhn gikk av med seieren i
finalen. På 50m match gikk gull-
medaljene i seniorklassene til
Ole Magnus Bakken og Malin
Westerheim. 
I juniorklassene vant June
Haugen og Jon Herman Hegg
på 60 skudd liggende, mens
Jenny Stene og Henrik Larsen
vant hhv halvmatch og hel-
match. I ungdomsklassen ble
det to gull til Regine Langbakk.
På 300m vant Simon Kolstad
Claussen herreklassen både på
helmatch og på 60 skudd
liggende; sistnevnte med sterke
599 poeng. Standardrifle halv-
match ble vunnet av Stian
Bogar. Sina Busk vant halv-
matchen i damer senior og fjor-
årets skytterdronning Eileen
Torp tok gull på 60 skudd
liggende. I juniorklassene ble
det to gull både til Benjamin
Tingsrud Karlsen og Jenny
Tovseth Vatne. Ungdoms-

klassen ble vunnet av Ole Petter
Transet på match, og av Emil
Nygårdseter på liggende. 
Landsstevnet for rekrutter
Gudbrandsdal Sportsskyttere
avholdt Landsstevnet for
rekrutter 50m i slutten av
august.  Konkurransen ble
avholdt på Øyer/Dølen sin
skytebane og det var bygd en
flott 50m bane med 15 skiver.
Vind og til tider noen kraftigere
kast ga skytterne noe å bryne
seg på. Konkurransen bestod av
30 skudd liggende, mens klasse
R-15/16 også kunne delta på
kvartmatch.
Vi gratulerer Gudbrandsdal
Sportsskyttere med et flott gjen-
nomført arrangement!
Høstens begivenheter
Sesongen er nå over for de
fleste, men med noen få unntak.
WC-finalen arrangeres i
Bologna, Italia, 4-10 oktober.
Stian Bogar er eneste kvalifi-
serte utøver fra Norge, og skal
skyte 60 skudd liggende.
Finalen i European Youth
League arrangeres også i
Bologna, i forlengelse av WC-
finalen. Norge er kvalifisert og
følgende skyttere er tatt ut på
det norske laget: Tonje Engevik,
Benjamin Tingsrud Karlsen,
Vegard Nordhagen og Jenny
Stene.
FKR ønsker lykke til!

Med skytterhilsen
Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer forts.
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VM-sølv til John-Ole Nord-
skog i Compak Sporting 
John-Ole Nordskog fra Siljan JFF
tok sølv i juniorklassen i VM
FITASC Compak Sporting ved
High Wycombe utenfor London.
Med 190 treff var han likt med
britiske Joshua Bridges etter at
den ordinære skytingen var over,
men i omskytingen ble det et
knapt tap med 23 mot 22 treff.
Christian Rød Karlsen, Brunlanes
fulgte opp med 187 treff og
7.plass.
Nordskogs 190 treff var også
beste norske resultat totalt i kon-
kurransen og ga ham delt
16.plass i den åpne klassen.
I seniorklassen ble det en fin
5.plass til den norske laget, med
Tom Nalum, Magne Gusland og
Simen Torgersen.

Sterk norsk skyting i
Nordisk i Trollhättan 
I nordisk trap ble det seier til Filip
Rasmussen i juniorklassen med
164 treff etter finalen.  Og bronse
til Erik Gurholt på 158 treff, og det
ble gull i lagkonkurransen for de
to sammen med Arnt Sigurd
Christensen.
I senior menn sikret Frank
Valhovd Andersen seg bronse-
medalje med 162 treff, fire bak
den svenske vinneren. I lagkon-
kurransen ble det gull med Frank
V. Andersen, Pål Høines og Jan
Øyvind Johansen på laget.
I kvinnenes seniorklasse ble det
sølvmedalje på Sally Jane 
Haugland med 153 treff, ett bak
danske June Hansen. Sølv også i

lagkonkurransen for Sally J.
Haugland sammen med Siri
Marlen Lindem og Eva Kristin
Knudsen.
I OL-trap var det varierende vind
som ga tøffe skyteforhold og
Martin Larsen stoppet på 98 treff
innledningsvis i juniorklassen. I
finalen var han best av alle og
plukket med enda en gullmedalje
til den norske troppen. Ingen
andre norske OL-trapskyttere
gikk til finale.
I skeet menn senior hadde Jonas
Filtvedt en liten oppvisning;
Åmot-skytteren var klart best inn-
ledende med 118 treff i vinden,
best i semifinalen og overlegen i
finalen. Sammen med Ole Eilif
Undseth og Knut Rustad sikret
han seg også gull i lagkon-
kurransen. I kvinneklassen var
Marlin Farsjø best av de norske
på 7.plass.
I juniorklassen ble det dobbelt
norsk, med Jørgen Engen som
bestemann etter at han slo 12-11
Henrik Fylling i siste finalduell.
Henrik var sterkest innledende
med 117 treff, mens Jørgen
hadde 115. Henrik var også
sterkest i semifinalen med fullt
hus

NM Compak Sporting
Christian Rød Karlsen fra
Brunlanes Sportsskyttere im -
ponerte stort under NM Compak
Sporting på Løten. 15-åringen
skjøt på et høyt nivå gjennom
hele mesterskapet,  slo samtlige
seniorer og tok dermed sin første
tittel som norgesmester for junior

i Compak Sporting. Sølv i junior-
klassen gikk til John-Ole 
Nordskog (Siljan S.S.) og bronse
til Ruben G. Lillerud (Ullensaker
JFF).
Arrangementet  i regi av Løiten
JFF hadde de beste rammene vi
kunne ønske oss; sol, 20 grader
og helt vindstille. Dette til tross for
midten av september.  Arrangør-
klubben hadde satt opp 4 flotte
compak-baner på anlegget, og
gjennomføringen av mester-
skapet gikk meget effektivt.
Det måtte omskyting til for å finne
medaljevinnere i seniorklassen.
Tom Nalum (Brunlanes S.S.) og
Oskar Næss (Team Hagleskyting)
måtte skyte om gullmedaljen, der
førstnevnte gikk av med seieren.
Tore Brovold (Østlandske S.S) og
Kenneth Aspestrand (Aremark
JFF) skjøt om bronsemedaljen,
der Aspestrand viste seg som
den beste til slutt.
I kvinneklassen vant Ann
Synnøve Arnestad (Stavanger
OLK) gull foran Torunn Bredholt
(Rakkestad og Degernes JFF) og
Agnete Arnesveen (Løiten JFF).
Veteranklassen ble vunnet av

Fagkomité lerdue informerer
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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

Geir Ståle Vie (Brunlanes S.S.)
foran Vidar Bonnegolt (Brunlanes
S.S.) og Tore Skjønhaug (Rakke-
stad og Degernes JFF).
I lagkonkurransen ble det et klart
gull til Brunlanes foran Aremark
og Brunlanes 2.

Stipend unge utøvere
Da fristen var gått ut var det
kommet inn 8 søknader, vi
besluttet på vårt FK møte i
september at alle utøverne skulle
få stipend. Det blir ikke så mye på
hver uansett, men alle får kr 1250
og det er:
Martin S. Larsen, Grasåsen S.S.
Andreas S. Monsbakken, Vester Toten JFF

Nicolai Ynnestad, Karmøy S.S.
Arne J. Kartveit, Samnanger JFL
Vilde Kartveit, Samnanger JFL
Ruben G. Lillerud, Ullensaker JFF
Christian R. Karlsen, Brunlanes S.S.
John-Ole Nordskog, Siljan S.S.

NM 2017
Pr. nå har vi klare disse NM
arrangørene:
Nordisk Trap:
Alta JFF 22. til 25. juni
Compak Sporting:
Grasåsen S.S 5. og 6. august
Dobbeltrap:
Oslo S.S. 12. august
OL Trap:
Grasåsen S.S. 19. og 20. aug.

Jeg oppfordrer herved arrangører
å søke om skeet og Fitasc
Sporting sine mesterskap. Viktig
å få dette inn nå som vi driver
med terminlista for neste år.
TERMINLISTE 2017
Det har kommet inn en del ønsker
om datoer for neste års stevner.
Ber om at kretser og klubbene gir
beskjed om stevner så fort som
mulig nå.
GOD JAKT og HØST TIL ALLE
HAGLE SKYTTERE!

Knut Leer
Leder fagkomité lerdue

Fagkomité lerdue informerer forts.
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Og plutselig så begynte elgjakta.
Da var utendørssesongen over,
alle villsvin og hjortestevner i inn-
og utland avviklet. 20.-21. august
hadde vi NM løpende villsvin med
et par gjester fra the British
Sporting Rifle Club. 
Espen Teppdalen Nordsveen fort-
setter å imponere med 385 (2 bak
den ferske norgesrekorden) på
mix og 575 på normal etter en
skanse på hurtig. Det er et poeng
bak Jan Erik Olsens norges-
rekord. Senior menn på mix ble
vunnet av Espen Krogstad med
384 foran Tommy André Sørlie på
378 og Tor Heiestad med 374. På
normal vant Tor med 569 foran
Espen K. med 565 og Tommy
med 562. I kvinneklassen seiret
Eli Enerstvedt med 335 (og mye
skruing underveis) og 528 foran
nykomling Anneline Tangen på
296 og 513 med lånt gevær for
anledningen. Jammen, skyting er
gøy. I klassen for lettere demens
og prostata vant Jan Lasse Moe
fra Bærum JFF mixen med 352
mens undertegnede knep sølvet
på 315 fra Tor Egil Mauseth med
samme sum. Mauseth kom igjen
på normal med 505 foran under-
tegnede med 504 og deltager fra
OL i München 1972, Tore Skau
fulgte så med 483. Dagen ble
avsluttet med hjorteskyting til ære
for engelskmennene, hvor Tor H.
hadde 179 på enkelskudden
foran Tor Fleime 175 og Steve
Wallis 165. Dobbelskudden tok
unge lovende Fleime med 169
foran Mauseth 168 og Tor H. 164.

Kan vel huske og ha sett bedre
resultater på 100 meter… 
I tiden 25. til 28. august var det
nordisk mesterskap for juniorer i
Trollhättan i Sverige. Der var jeg
juryformann for viltmål og
medlem av apelljury. Espen T.
møtte konkurranse fra Finland og
Sverige med storebror Even som
leder. Jeg var på plass tidlig tors-
dag og dro ut på 50 meters
banen. Der var Niklas Bergström
og Hans-Göran Didriksson i gang
med måling, testing og justering
av banen. Det manglet litt på at
det var i henhold til reglene, men
vi klarte å få justert opp banen
etter kravene. Så kom guttene og
startet treningen til morgen-
dagens øvelse. Svenskene stilte
med et svært ungt tremannslag.
Andreas Bergström er vel
omtrentlig på alder med vår
mann, men Oskar Eliasson er 13
og Anton Andreasson er bare 12
(tror jeg). Ble veldig imponert over
de yngstes oppførsel og
dyktighet. På fredagen hadde
Anton på egenhånd tatt en
løpetur før frokost, fordi han
hadde overhørt noen som
snakket om hvor viktig det var
med litt mosjon dagen en skulle
konkurrere. Gutta kom godt i
gang med langsom med Niklas
som forskytter, Oskar minst for-
nøyd med 278, Anton som faktisk
er litt kortere enn et villsvingevær
285, Mika Heikkilä 289, unge
Bergström 293, mens vår mann
skjøt jevnt og godt til 295. Vi rakk
en god lunschpause før hurtig

satte i gang. Oskar var fortsatt
ikke fornøyd, selv om han fikk
273 og totalt 551, Anton 276 og
totalt 561, Andreas B. fikk en
skanse i tredje tiskudd og endte
derfor på 279 og 572 poeng. Mika
som er eldst, faktisk siste års
junior, skjøt 290 og smatt forbi
svensken og fikk sølvet, mens
Espen fikk 93 på de første ti, før
han virkelig slo til med 100 og 97,
som også ga 290 og totalt 585 og
ny norsk rekord for juniorer med 9
poeng. 
Neste dag forflyttet vi oss til en
idrettshall som var rigget med en
elektronisk viltmålbane som
normalt befinner seg i Eskilstuna.
Jesper Nyberg med medaljer fra
både EM og VM stilte opp som
forskytter og guttene gjorde sitt
beste på langsom. Denne gangen
var det Anton som var minst for-
nøyd med 237 foran Oskar med
255, Andreas 281, Mika 284 og
Espen 287. På hurtig økte Anton
til 247 og totalt 484, Oskar fikk
253 og 508, Andreas 273 og totalt
554 mens fikk det ikke helt til å
stemme med 268 og 555. Mika
271 og lå dermed likt på 555 med

Fagkomité viltmål informerer
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Viltmål

Espen. Shoot-off på viltmål
foregår ved 2 prøveskudd,
deretter 2 konkurranseskudd på
hurtige sprang. Mika fikk 9+9
mens Espen startet bra med en
10 og fikk så en uheldig 6.
Dermed ble det seier til Finland i
denne øvelsen. 
Vi avsluttet med mix som normalt
er Espens favoritt. Oskar startet
med 163, hm sånn passe bare.
Espen var slett ikke fornøyd med
176, Andreas fikk 181, Mika 184
og den store overraskelsen var
Anton som må ha løpt en lang og
god tur før frokost, tangerte like
godt finnen. Oskar skjøt 160 på
sin andre serie og fikk dermed
323 poeng, Espen hadde fortsatt
ikke fått helt taket på det med
169 og totalt 345, Anton fulgte
opp med 174 og 358, mens Mika
la på til 187 og 371. Andreas
sørget for at denne dagen ble blå-
gul med sterke 193 poeng og
374. Han er jo av tredje genera-
sjons viltmålskytter. Vi greide
dermed å få til en bra fordeling av
medaljene. 
Utendørs sluttet vi med å skyte
NM løpende hjort. Vi fikk et par-
tre gjester denne gangen også,
nemlig far og sønn Bergström og
Pontus Thuresson fra Sverige.
Niklas ble beste skytter på enkel-
skudd med 195, norgesmester
ble Tor Fleime med 183 foran Tor
Heiestad 182 og Kristian Larsson
også 182. Ettersom vi ikke greide
å dele dem etter omskyting på 10
sprang, måtte vi ta 10 til før vi

kunne kåre en vinner. Tor 45+45,
Kristian 45+41. Andreas var
dessverre alene i juniorklassen,
men skjøt med bestefars gevær
til 186 poeng. Eli Enerstvedt
beste kvinne med 174 etter en
liten sprekk på siste ti. Sverre
Lindstad, Løiten JFF vant veteran
med 176 foran Jan Lasse Moe
167 og Tor Egil Mauseth også
167. Niklas ble også best på
dobbel med skanse, 184 poeng,
mens norgesmester for første
gang som senior ble Even Nord-
sveen med 181
poeng. Pontus
begynte å få skikk
på sakene med
180, mens sølv i
NM ble Tor
Heiestad også
med 180 foran
Kristian Larsson
på 167 poeng.
Andreas ble beste
junior med 183 og
Eli beste kvinne
med 157. Jan
Moe vant blant
veteranene med
163 foran Sverre
Lindstad 162 og
Tor Egil Mauseth
159. 
Ellers hadde vi et
møte med rundt
tjue viltmålinter-
esserte på
Ullevål, hvor vi
diskuterte veien
videre for viltmål. Synes det var et

kjempegodt møte med mange
gode innspill. Dette må vi ta med
videre og bygge framtiden på, slik
at viltmål kommer på et slikt nivå
det burde være. Da er det bare å
brette opp ermene og trene for å
bli best i Norge/Norden/Europa/
Verden. Største hindringen for
dette sitter mellom øra på folk. 
Vi sees på banen. Ta gjerne med
en venn til.

Øivind Selnes
Leder fagkomité viltmål

Fagkomité viltmål informerer forts.



21. juni, 22. august og 10. september 2016 er det
lagt ut informasjonsskriv på www.skyting.no
vedrørende NSFs nye dataløsninger. 
Dere får nå informasjon om hvilke konkrete opp-
gaver klubbene må utføre:
1. Registrere e-postadresser på medlemmer. Frist:

17. oktober
2. Kontroller at klubbens medlemsregister er kom-

plett og legg eventuelt inn nye medlemmer

1. Registrering av e-postadresser på
medlemmer

Klubben må gå inn i NIFs medlemsregister
KlubbAdmin (https://ka.nif.no/) og registrere e-
postadresse på flest mulig medlemmer.
Medlemmene vil da få e-post fra Idrettsforbundet
der de blir bedt om å gå inn på nettsiden Min Idrett
(minidrett.nif.no) og godkjenne sine personopplys-
ninger. Dette er nødvendig for at vi skal komme i
gang med den nye dataløsningen for skytter-
Norge. Dere kan se i KlubbAdmin hvilke av
medlemmene som allerede er godkjent.
Alle klubber skal via leder eller annen tillitsvalgt ha
tilgang til KlubbAdmin. Mangler klubben bruker-
navn/passord, kontakt NIFs support på 03615 eller
support@idrettsforbundet.no. 
Aller viktigst er det å legge inn e-post for
medlemmer med verv, medlemmer som er aktuelle
som arrangementsansvarlige i 2017 og aktive
medlemmer som deltar i konkurranser. 
Klubber som ikke har registrert medlemmene sine
hos NIF ennå, kan få hjelp til import fra NIFs
support. Dette er et gratistilbud, og krever at
klubben legger inn sine data i et standard reg-
neark. Kontakt Support (telefon 03615 eller
support@idrettsforbundet.no) for mer informasjon.

Klubber som bruker andre medlemsløsninger enn
KlubbAdmin
Så lenge klubben benytter et godkjent medlems-
system fra en leverandør som har integrasjons-
avtale med NIF, så vil medlemsopplysninger auto-
matisk oppdateres i NIFs register. Det som imid-
lertid IKKE oppdateres er informasjon om hoved-
klubb/sideklubb. Klubben MÅ derfor inn i
KlubbAdmin og oppdatere opplysninger om
hovedklubb/sideklubb. (Mer om hovedklubb/side-
klubb nedenfor.)

2. Kontroller at medlemsregisteret er
komplett og legg eventuelt inn nye
medlemmer

Det er også viktig at dere kontrollerer at klubbens
medlemsregister i KlubbAdmin er komplett og at
nye medlemmer legges inn, med e-post om mulig. 
Når dere skal kontrollere medlemsregisteret, må
dere være oppmerksom på følgende:

Medlemskap i klubb/gruppe
Alle idrettslag i NIF består av en klubb, som er
knyttet til idrettsråd, idrettskrets og NIF sentralt, og
en eller flere grupper, som er knyttet til særkrets og
særforbund. Denne ordningen er tilpasset de tra-
disjonelle idrettslagene, som består av en moder-
klubb med grupper for fotball, ski, turn osv., men
også klubbene med en idrett på programmet, slik
de aller fleste i Skytterforbundet er bygd opp. I
praksis vil klubb og gruppe på de fleste områder
være samme organisasjon, og de vil ha lik pålogg-
ing til KlubbAdmin, En klubb vil typisk har et navn
som «Storbygda Sportsskytterklubb», men gruppa
vil hete «Storbygda Sportsskytterklubb – Skyting».
Dere ser i feltet opp til høyre i KlubbAdmin-
skjermbildet om dere er logget på som klubb eller
gruppe.

Reportasje

NSFs NYE DATALØSNINGER –
KLUBBENES OPPGAVER
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Et medlem kan være medlem i klubben uten å
være medlem i gruppa, men omvendt er ikke
mulig. Det er imidlertid først når skytteren er
knyttet til gruppa at han/hun blir regnes som aktivt
medlem i Skytterforbundet. Vi vet at en del klubber
har registrert medlemmer bare i klubb (ikke i
gruppe). Dere kan kontrollere dette ved å logge
dere på som klubb og deretter som gruppe, hente
ut medlemslister fra begge nivåer, og sammenlikne
dem. 
Hvis dere har klubbmedlemmer som mangler i
gruppa, kan dere på klubbnivå huke av for de det
gjelder, velge «Plasser i utvalg», klikke «Endre»
under «Medlemsutvalg» i boksen som kommer

opp, og så velge riktig gren (om det er mer enn en
å velge mellom), og deretter «Lagre».  

Hovedklubb/sideklubb
Hvis klubben har medlemmer som har en annen
klubb som hovedklubb, dvs. at de konkurrerer for
eller er mest aktiv i denne andre klubben, må dette
registreres i KlubbAdmin. For å gjøre dette, må
dere klikke på navnet til skytteren, klikke
«Detaljer/Endre» i boksen som kommer opp og i
det vinduet som åpnes, finne fram til «Sideklubb»
under «Medlemsdetaljer» og huke av. 

Ullevål, 3. oktober 2016
Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund

Reportasje

NSFs NYE DATALØSNINGER –KLUBBENES OPPGAVER forts.

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

Skytternytt vil gjerne at klubber og lag rundt om i Norge skriver litt om
aktiviteten sin – liten eller stor. Det ønsker vi å gjøre ved at den som
skriver et innlegg, utfordrer en annen til å gjøre det samme i neste nummer («send stafettpinnen
videre»). 
Gi gjerne utfordringen til en person/klubb eller lag fra en annen skytegren enn den du selv tilhører!
Denne personen/klubben eller laget kan også gjerne komme fra en annen skytterkrets enn din egen.
Vedkommende som blir utfordret, blir kontaktet av siste skriver av innlegg og spurt om han/hun vil
ta i mot stafettpinnen, før navnet hans/hennes kommer på trykk i bladet. Den som blir utfordret, får
info fra utfordreren med forklaring om prosedyren i denne serien.

Klubben eller laget som lager innlegget gjør dette:
1. Finner et lag eller en klubb som bekrefter at de kan skrive i neste Skytternytt.
2. Deres egen artikkel sendes til redaktøren: greten2@online.no - Husk å legge ved  høy-

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

PS: I dette nummer av Skytternytt er det Florø Pistolklubb som er utfordrer og har sendt stafett-
pinnen videre til Sandane PK. Klubben kommer med en reportasje i Skytternytt nr. 6-2016, men les
hva Roy Pedersen, leder i Florø PK skriver inne i dette bladett.

Info om:
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Nordisk feltmesterskap i Haugesund 2016

Onsdag 7. september møttes juniorene, kvinnene
og laglederne for en treningssamling i forkant av
mesterskapet. Alle utøverne og lagleder Arild Inge
bodde på Grindafjord feriesenter i campinghytter,
mens lederne ble innkvartert på Aksdal Motell 15
minutter unna.  
Torsdag morgen møttes vi på Grindafjord og kjørte
i kortesje til skytebanen i Sponavika, slik at ingen
skulle kjøre seg bort. Dagen ble brukt til trening,
stående, sittende, liggende på forskjellige skiver
og avstander.  Fredag morgen var det atter på med
trening og et treningsstevne for utøverne.  Utover
dagen og kvelden ankom danskene, svenskene og
seniorene våre og da var det klart for et infor-
masjonsmøte samt våpenkontroll, før feltmester-
skapet offisielt ble åpnet av varaordføreren i Tys-
vær kommune.

Stevnedagen kom og da kom også regnværet,
men løypa var ikke lang da standplassene lå tett.
Løypeoppsettet var spennende og variert med for-
skjellige avstander, små og store skiver, fallfigur,
sittende, liggende og nedoverskyting. Herrene og
kvinnene skøyt en runde med fin og en runde med
grov, mens juniorene gikk to runder med fin.
Da begge rundene var gått og alle poengene telt
opp, viste resultatene at kvinnene våre hadde gjort
det aller best av de norske utøverne. Med alle fire
kvinner blant de fem beste måtte det bare bli gull til
Norge. Individuelt tok Reidun Ann Støle gull og
Mona Gjelstad sølv etter omskyting mot svenske
Linda Svensson som da fikk bronse. Svenskene
tok her sølv og danskene bronse.

De norske skytterne:
Menn:
Runar Magnussen Sola Pk 
Pål Hembre Bærum Pk 
Lasse Hovd Bærum Pk 
Espen Magnussen Sola Pk 
Kvinner:
Britt Elena Wollan Støren SSK 
Mona Gjelstad Farris Sportskyttere
Ingunn Edvardsen Greipstad Pk 
Reidun Ann Støle Sandnes Pk 
Junior:
Espen Andre Skipstad Sandnes Pk 
Heidi Bjerke Øiamo Oppdal Pk 
Anders Hernes Ørland Pk 
Sebastian Bach Støren SSK

Reportasje

v/ Anders Dingstad og Lena Ytterdahl. 

I år var det Norge sin tur til å være vertskap for nordisk feltmesterskap. Svenskene og
danskene ønsket å se en annen del av Norge enn Østlandet, og da henvendte fagkomité
pistol seg til Haugesund pistolklubb som tok utfordringen på strak arm til å være
arrangør. Mesterskapsdatoen var lørdag 10. september.

Fra standplass 5 og 6 i konkurransen. Foto: Lena Ytterdahl
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Av juniorene våre gjorde Sebastian Bach det best
med en fjerde plass individuelt med Anders
Hernes hakk i hæl på femte plass. Med Espen
André Skipstad og Heidi Bjerke Øiamo på laget ga
dette til sammen sølv til juniorene. De svenske

juniorene tok gullet med seg hjem og de danske
bronsen.
Herrene våre hang ikke like godt med, og med
Runar Magnussen som beste nordmann på en
6.plass, endte det med bronse til de norske

Nordisk feltmesterskap i Haugesund 2016 forts.

Gull-laget vårt: fra v: Mona Gjelstad Farris Sportsskyttere, Ingunn Edvardsen Greipstad PK, Reidun-Ann Støle
Sandnes PK og Britt Elena Wollan Støren Sportsskyttere. Foto Arild Inge Wollan.

Gull-laget vårt: fra v: Mona Gjelstad Farris Sportsskyttere, Ingunn Edvardsen
Greipstad PK, Reidun-Ann Støle Sandnes PK og Britt Elena Wollan Støren
Sportsskyttere. Foto Arild Inge Wollan.
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herrene, slått av Sverige på gull plass og danskene
med sølv.
Til slutt var det laglederne som skulle prøve seg
mot hverandre, og med Lena Ytterdahl, Arild Inge
Wollan og Anders Dingstad på det norske lag-
lederlaget, var det hverken svensker eller dansker
som greide å ta fra oss gullet. Danskene tok sølvet
på færre innertreff og svenskene måtte ta til takke
med bronse.
Alt i alt et vellykket mesterskap med mye gode
resultater.
Fagkomité pistol vil med dette takke Haugesund
pistolklubb som arrangør av nordisk feltmester-
skap med et flott arrangement.

Juniorlaget som tok sølv: Fra venstre: Sebastian Bach
Støren Sportsskytterklubb, Anders Hernes Ørland PK,
Espen André Skipstad Sandnes PK og Heidi Bjerke
Øiamo Oppdal PK. Foto Arild Inge Wollan.

Stolte deltagere etter medalje utdelingen. Foto: Anne Grethe Rendalsvik.
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Det ble en uhyre jevn
avslutning av årets
Europacup i pistol. Pål
Hembre (Bærum PK)
vant til slutt med tre
sentrumstiere foran
franske Boris Artaud
etter at begge skytterne
stoppet på 584 poeng.
Hembre skjøt 19
sentrum, mens fransk-
mannen fikk anvist 16
sentrum. 
- Jeg skyter godt på de
første tretti, men er litt
pjuskete mot slutten.
Det holder likevel til
seier og det er jeg
veldig godt fornøyd
med. Jeg har trent og
konkurrert mye i militærlandslaget de siste ukene.
Den matchinga var viktig foran denne europacup-
finalen, sa Pål Hembre.
Hembre skjøt seriene 96-98-98 til 292 poeng på
presisjonsdelen og ledet alene foran de siste 30
skuddene. På de skuddene ble det på ny 292
poeng etter seriene 97-98-97 og dermed seier i
Europacupfinalen for den tidligere europames-
teren og verdensmesteren i denne øvelsen.
Hembre vant EM-gull i 1993 og VM-gull i 1994, og
var senest i fjor oppe på sølvplass i europamester-
skapet. Erik Sjemmedal Ekeberg ble nummer 19 i
konkurransen. 
På 25 meter standardpistol var Hembre eneste
norske deltager kvalifisert for finalen. Her ble han
nummer 13.

Resultater Europacupfinale Pistol, Hannover
Grovpistol:
1. Pål Hembre, Norge, 292 292, 584 (19*)
2. Boris Artaud, Frankrike, 288 296, 584 (16*)
3, Tomas Tehan, Tsjekkia, 289 293, 582

19. Eirik Sjemmedal Ekeberg, Norge, 278 279, 557 
Standardpistol:
1. Juao Costa, Portugal, 579
2. Boris Artaud, Frankrike, 574
3. Christian Klauenboesch, Sveits, 569

13. Pål Hembre, Norge, 560 poeng

Reportasje

Pål Hembre vant Europacupfinale
V/Tor Idar Aune, Sportssjef Norges Skytterforbund

Pistolskytteren Pål Hembre vant europacupfinalen på 25 meter grovpistol i Hannover 17.
september 2016.

Fra venstre: Boris Artaud, Frankrike (s), Pål Hembre,
Norge (g) og Tomas Tehan, Tsjekkia (b).

Foto: Norges Skytterforbund



Øvelsene som det ble konkurrert i: 
Luftpistol, Finpistol/Sportpistol (kvinner) 
Luftpistol, Fripistol, Sillhuett/Snabbpistol (herrer) 

Troppen bestod av: 
Siv Marit Løvhaug, Gunn Heidi S. Haugen,
Ingeborg Gran, Gunrid Kjellmark, Anne Mette
Sæteren, Johan Nicholay Haarberg, Pål Hembre,
Ole-Harald Aas, Morgan Bunes, Roar Hembre,
Eirik Christian Bache og lagleder Øyvind Aurstad. 
Lørdagen startet med Luftpistol, hvor Johan
Nicholay Haarberg og Siv Marit Løvhaug vant hver
sin konkurranse. (Gunn Heidi S. Haugen nr. 2) 
Optimismen var derfor stor da vi reiste ut til 25/50
meterbanene for lunsj og neste øvelser. 
Gunrid Kjellmark fortsatte trenden med å vinne
Sportpistol foran Siv Marit Løvhaug. 
Pål Hembre vant Sillhuettpistol, og han klarte 2.
plass i Fripistol. 

Sammenlagt etter 1. dag: 
Kvinner: Norge 23 poeng foran Sverige 
Herrer: Norge 57 poeng bak Sverige 
Totalkampen var tett da lørdagens konkurranser
var ferdige og vi samlet oss til «Grillkveld» ved
skytebanene. Det ble en lang og hyggelig kveld
sammen med arrangør, konkurrenter, ledere og
god mat. 
Søndagens Sillhuettpistol og Luftpistol vant Pål
Hembre. 
Siv Marit Løvhaug ble nr. 2 på Sportpistol foran
Gunrid Kjellmark. 
I Fripistol ble Morgan Bunes nr 2 og Pål Hembre nr. 3.
Ingeborg Gran ble nr. 3 på Luftpistol. 
Totalt vant Norges kvinner med 26 poeng. Norges
herrer tapte med 72 poeng. Kort oppsummert,
Norge tapte med 46 poeng. 
Det er som vanlig kvinnene vi kan sette vår tillit til.

Reportasje

Landskamp Sverige-Norge - pistol 
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Laguttaket ble gjort under NM på Ørlandet i sommer. Skytterne ble kvalifisert etter 
Amerikansk metode – de 3 beste skytterne og konkurransen ble arrangert 13.-14. august
i Karlstad, Sverige.
V/ Lagleder på turen, Øyvind Aurstad



Revolver belter og pistolhylster
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v/Grete Nilsen. Foto NSF
Det startet onsdag den 28. september ved at Ole-Kris-
tian Bryhn tok gull i sin E-cup finale på 300 meter halv-
match med standardgeværet. Med sterke 587 poeng
var han tre poeng foran østerrikske Rumpler. Simon
Kolstad Claussen ble nr. 13 med 572 poeng
Dagen etter klatret også Sina Busk opp på pallen. Med
580 poeng på halvmatchen ble hun nummer tre i sin
øvelse.
Fredag den 30. september var det 63 år unge Harald
Stenvaag sin tur til ”å trø til” i 300 m, 60 skudd

liggende. Legenden i Norsk skytesport åpnet med 38
tiere og stoppet på 597 poeng og vant like godt sin
Europacupfinale. I en meget jevn konkurranse seiret
han foran andre storheter som Peter Sidi fra Ungarn
og Rajmond Debevec fra Slovenia. Haralds resultat
var en sterk prestasjon i varierende vind mot svært
mange av verdens beste skyttere i denne øvelsen.
Gratulerer til alle for fremragende og imponerende
resultater!

Reportasje

2 gull og en bronse til norske rifleskyttere i
E-cupfinalene 300m i Zagreb, Kroatia.

Fra venstre: Ole-Kristian Bryhn, Sina Busk og i 3. bilde i midten Harald Stenvaag

i ekte håndsydd lær
etter gamle «western»
modeller
Ta vare på ditt våpen –
ikke løp med det i
hånde/buksen under f.eks.
«Siluettskyting» - tenk
sikkerhet og trygghet!
Texas made! Leveres
singel action, dbl.action,
høyre, venstre side,
skulderhylstre m.m.

Mange modeller.
Kan bestilles hos:
post@oldwestern
1864.com
Ved samlebestillinger
fra klubber gir vi
rabatt

Kontakt oss også
på:
Mob. 93065268

Flere modeller ser dere på www.oldwestern1864.com
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Buskerud skytterkrets gir ”Skytterstipend”
v/Tom Cato Karlsen, leder Buskerud skytterkrets

I 2015 besluttet Buskerud Skytterkrets å sette av kr. 50.000,- til Skytterstipend som
utøvere fra klubber tilsluttet Buskerud Skytterkrets kunne søke på. Stipendet er ment
som et tilskudd til aktive skyttere med ambisjoner og styret i BSK beslutter hvem som
får tildeling.  Det er egne statutter for dette.

Vi gratulerer Forsberg og Hanserud og ønsker lykke til med videre satsning innen
Skyttersporten! (Hanserud var bortreist, da utdelingen ble foretatt).

I 2016 har styret valgt å dele stipendet, og utbetale kr 25.000,- til to unge skyttere, en rifle og en pistolskytter:

Vegard Forsberg, født
26/11-1998, ung og
lovende pistolskytter som
representerer Hokksund
Pistolklubb.  
Vegard er en ung, aktiv
skytter med ambisjoner
som vi kommer til å høre
mer ifra!

Foto: Tom Cato Karlsen.

Bjørn Magnus Hanserud,
født 8/2-1999, skyter rifle
og han representerer
Numedal Sportsskyttere.
Han har gode resultater
med første NM medalje i
2013, trener godt og er
absolutt et navn å merke
seg.
Foto: Laagendalsposten.

Et par pakker erter ble lagt i vann over natta. Så måtte man ha en saltet fleskeknoke eller to. Deretter
la man i benet fra spekeskinka med noe kjøttrester på. Dette kokte til kjøttet nesten løsnet fra benet.
Da kom det i kålrot, gulrot og løk. Løken ble delt i to, gulrota i passe store biter og likeså kålrota. God
gammeldags ertesuppe. 
Den serveres som suppe skal. Så blir kjøttet skilt fra benet og serveres med poteter og de grønn-
sakene som ikke fikk plass i suppetallerkenen. 

BON APPÉTIT

Filosofens lille mathjørne
Ertekål
Før i tiden hadde mange her på Hedmarken gris. Noe for salg og noe
til eget bruk. Svigerfar hadde en spesiell gris hvert år. Gubben likte
den litt fet så den fikk egen mat. Den skulle bli spekeflesk, bacon,
koteletter og medister. Den skulle veie over 140 kg. Ikke noe stjerne-
gris. Men med et solid fettlag på skinker og boger. De ble saltet og
tørket på stabbur og hang i hvert fall et år. Når en skinke var spist, ble
det ertekål. Hvorfor det navnet? Jo vi tok kål på noe - denne gangen skinka. 
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v/Jon-Tore Gran
En dag kom en lederen i Hernes SSL og fortalte at
han hadde vært og sett en helt ny skytebane.
Stange SS hadde tatt EL skivene sine og flyttet ut
av E.verk kjelleren i Stange.  Jeg sa at dit ville jeg
dra og se for dette hadde jeg ikke hørt noe om.
Som sagt så gjort. Vi reiste en lørdag til Åslia og
fant et helt nytt skyteanlegg. Vi ble mottatt av klub-
bens leder OLE Kristian Bakken. Som kretsleder
ble mottagelsen som kongelig å regne. Kaffe og
vafler kom på bordet. Alle som kjenner underteg-
nede, vet hva vafler er for meg.  
Ny standplass for 50m bane med EL skiver var
bygget. Og med miljøvennlig kulefang, der blyet
blir samlet opp etter alle miljøforskrifter. Stand-
plassen og tilkommelighet var tilpasset SH
skyttere. Hele anlegget er en satsing på
heldyrkede ISSF øvelser på 50 og 10 meter. 
En ny hall med 12 optiske skiver til luftvåpen vil i
løpet av sommeren stå klar. Store rom med lyse
vegger. 
Vi fikk en fin omvisning av klubbens leder, Ole Kris-
tian Bakken, som viste oss et topp moderne
fyringsanlegg. Miljøvennlig det og. Jordvarme som
ville gi en rimelig drift, når det gjelder fyring. Dette

er finansiert med
spillemidler. Bakken
kunne fortelle at når
anlegget er ferdig,
vil de ha brukt 4000
d u g n a d s t i m e r .
Klubben har 56
medlemmer og
Bakken fortalte at
da de bestemte seg
for å starte opp
med prosjektet,
måtte han se på hva slags kompetanse de hadde i
klubben, som kunne benyttes til dugnadsarbeid.
De hadde alt. 
Med mye sponsing av materialer ligger de an til å
være gjeldfrie, når anlegget som er kostnads-
regnet til 6 millioner er ferdig. Planene for
fremtiden for Stange SS er staket opp. Neste år, 17
stevner, og de vil satse mere på rekruttering gjen-
nom skyting i skolen. Et slikt pågangsmot og sats-
ing skal en lete lenge etter. 
Jeg er meget imponert over det jeg så og de
planene som forelå for videre satsing. Lykke til
videre må en bare ønske Stange SS og lagets
medlemmer.

Stange Sportsskyttere opp av kjelleren

Ole Kristian Bakken



Grunnet noe kort varsel og få
aktuelle skyttere klarte ikke Norge
å stille riflelag i år. Det var derfor
kun fem pistolskyttere som reiste
bortover.
De fem pistolskytterne var: Lillian
Larsen, Stian Solstad og Rune
Kanstad, alle fra Lyngsalpene PK.
Tor Gudmundsen fra Tromsø PK,
og Thorfinn Larsos fra Bodø SSK. 
Luftvåpenkonkurransene foregikk
i Sporthallen i Malmberget. Her
har de en flott luftvåpenbane i
kjelleren med 20 Megalink-skiver.
De to andre riflekonkurransene
samt bespisning og medaljeseremonier foregikk
på Kavabanan noen kilometer utenfor Gällivare
sentrum.
Den første konkurransen fant sted lørdag for-
middag. Konkurransen ble vunnet av Stian Solstad
med 561 poeng. Dette var ny ”pers”, fire poeng
bedre enn hans gamle. Mer enn godkjent av en
debutant! Thorfinn Larsos vant bronse med 555
poeng. Rune Kanstad med 551 poeng tok 5.

plassen, og Tor Gudmundsen ble nr. 9 med 534
poeng. Lillian Larsen måtte stå over grunnet
sykdom. Norge vant nasjonskonkurransen med
2201 poeng, 45 poeng foran Sverige.
Etter lunsj lørdag var det tid for konkurranse nr. 2.
Beste nordmann ble Rune Kanstad som vant
bronse med 557 poeng. Stian Solstad fulgte hakk i
hæl på 4. plass med 555 poeng, to poeng foran Tor
Gudmundsen som ble nr. 5. Lillian Larsen tok 7.

Reportasje

Barentskamp i sportsskyting
v/ Rune Kanstad

Helga 1. – 2. oktober ble det arrangert Barentskamp i sportsskyting i Gällivare i Sverige.
Konkurransen besto av tre matcher for pistolskytterne og tre matcher for rifleskytterne.
Rifleskytterne skjøt luftrifle, halvmatch og 60 skudd liggende. Pistolskytterne skjøt tre
luftpistolkonkurranser.
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Laget fra Norge: Fra venstre: Rune Kanstad, Lillian Larsen, Thorfinn Larsos,
Stian Solstad og Tor Gudmundsen. Foto: Tor Gudmundsen

Klubbhuset på Kavabanan under lørdagens middag. 
Foto: Rune Kanstad

Luftbanen i Sporthallen, Malmberget.
Foto: Lillian Larsen
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plass med 549 poeng, og Thorfinn Larsos ble nr. 9
med 543 poeng. 
Nasjonskonkurransen ble nok en gang vunnet av
de norske skytterne. 2214 poeng, 50 poeng foran
Sverige.
Søndag formiddag var det tid for den tredje og
siste konkurransen. Vinner ble Rune Kanstad med
559 poeng, mens Lillian Larsen vant bronse med
552 poeng. Stian Solstad tok nok en 4. plass med
551 poeng, Thorfinn Larsos ble nr. 7 med 549
poeng, mens Tor Gudmundsen tok 11. plass med
532 poeng. Norge ble for tredje gang beste nasjon
med 2211 poeng, 33 poeng foran Finland.
Sammenlagt vant Norge pistolkonkurransen med
6629 poeng. Finland tok andreplassen med 6480
poeng, og Sverige kom sist 6477 poeng. I tillegg til
å bli beste nasjon på pistol er det norske laget
veldig fornøyd med at fire av fem skyttere tok
individuell medalje.
Sammenlagt vant Finland Barentskampen med
11212 poeng mot Sveriges 11207,9 poeng.

Reportasje

Barentskamp i sportsskyting forts.

To fornøyde medaljevinnere lørdag. Thorfinn Larsos til venstre, Stian Solstad til høyre. Foto: Rune Kanstad
Lite bilde til høyre: Rune Kanstad og Lillian Larsen, søndagens norske medaljevinnere. Foto: Stian Solstad

RESUTATER
Luftpistol, Air pistol, Ilmapistooli
Match 1, 1. oktober
1 Stian Solstad Nor 561
2 Patrick Holmberg Swe 560
3 Thorfinn Larsos Nor 555
5 Rune Kanstad Nor 551
9 Tor Gudmundsen Nor 534

Norge 2201
Sverige 2156
Finland 2144

Match 2, 1. oktober
1 Jani Tuulaniemi Fin 563
2 Patrick Holmberg Swe 559
3 Rune Kanstad Nor 557
4 Stian Solstad Nor 555
5 Tor Gudmundsen Nor 553
7 Lilian Larsen Nor 549
9 Thorfinn Larsos Nor 543

Norge 2214
Sverige 2164
Finland 2158

Match 3, 2. oktober
1 Rune Kanstad Nor 559
2 Joonas Kuusela, J Fin 555
3 Lilian Larsen Nor 552
4 Stian Solstad Nor 551
7 Thorfinn Larsos Nor 549
11 Tor Gudmundsen Nor 532

Norge 2211
Finland 2178
Sverige 2157

Pistol, Pistooli, Pistol
Match 1 Match 2 Match 3 Total

Norge 2201 2214 2211 6626
Finland 2144 2158 2178 6480
Sverige 2156 2164 2157 6477



v/Hans Olav Bjelvin
Harald Strømmegjerde er 45 år, far til et tvillingpar
på 15 år og kommer fra Sykkylven som ligger om
lag 3 mil fra Ålesund. Han jobber på salgssiden
hos Ekornes og har vært et ubeskrevet blad inntil
nå. Eller ubeskrevet og ubeskrevet, fru Blom.
Harald har tidligere drevet med dynamisk skyting,
vært på pallen innen denne skytegrenen 2 ganger,
inntil han solgte lekene, investerte i nye og begynte
å trene baneskyting i fjor høst.
Treningsfasilitetene har det vært så som så med.
For å komme til skytebane er det en time med
ferge til Vestnes, hvor nærmeste anlegg finnes. Det
sier seg selv at treningsmulighetene reduserer seg
av naturlige årsaker. For å bøte på dette, har
Harald rigget til en 25 meters bane i en gammel
fjøs som han disponerer. Her har han siden i fjor
høst trent baneskyting. Hurtig fin og hurtig grov er
favorittøvelsene. 
Men hvordan har det seg da at en baneskytter
seiler inn og kaprer gullet og norgesmestertittelen i

militærfelt under NM på Ørland? ”Jeg trener som
sagt mest baneskyting, men i forkant av NM har
jeg trent en del feltskyting også. Min ærbødige
påstand er, at hvis du vil bli en god feltskytter må
du trene baneskyting. Her får du trent korte
skytetider, viktigheten av skikkelige avtrekk og
maks fokus på siktene. Dette er jo ting som er
viktig i all slags skyting, men det er på banen du
virkelig ser viktigheten av dette og de feilene som
du gjør og som det er vesentlig å rette på”.
Etter å ha trent baneskyting og litt felt, har Harald
vært dobbelt så mange ganger på pallen i løpet av
en uke, enn det han var mens han drev på med
dynamisk skyting. I tillegg til gullet på militærfelt,
tok han likegodt individuelt gull på magnum 2, lag
bronse også magnum 2 og lag gull magnum 1. En
suksess han tilskriver banetreningen.
Og tvillingene, skyter de? Foreløpig lite og mest for
skøy skyld. For øyeblikket er de mest opptatt av å
spille Pokemon Go i sentrum av Brekstad.

Reportasje

HARALD STRØMMEGJERDE
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SKAL DU BLI GOD PÅ FELT MÅ DU TRENE BANE

NM PROFILEN - pistol
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Britt Elena er 42 år, har tre barn fra
et tidligere forhold, jobber som
avløser på Ørland og bor på Brek-
stad. Arild Inge Er 48 år, er arbeids-
leder innen Veidekke asfalt og bor
på Støren. Begge skyter de for
Støren Sportsskyterklubb.
Kjæresteparet som de liker å kalle
seg, påstår at de er forlovet ikke
gift og heller ikke samboere. Hva er
det igjen da? ”52 nyforelskede
helger og en velbrukt bobil”, smiler
Arild Inge med et lurt glimt i øyet.
Men hva med etternavnet, er det
en tilfeldighet eller? Både ja og nei
repliserer begge, men Arild Inge
tilføyer: ”Britt Elena har valgt å ta
mitt etternavn, så da har hun vel en
plan med det”. ”Ja, og så skyter
jeg for Støren for at vi skal kunne få
til å stille lag i konkurranser”,
kommer det kjapt fra Britt Elena,
eller Britta som de nærmeste kaller
henne. 
Britt Elena begynte å skyte
allerede i 1988 og tok sitt første
gull som junior. Arild Inge startet litt
senere i 2001 og tok sitt første sølv
i 2003.
Under NM pistol på Ørland har vi
sett Wollans på pallen, jeg hadde
nær sagt hver gang, enten

sammen, eller hver for seg. Det må
da ligge utrolig mye trening bak de
resultatene som dere oppnår? ”Vi
trener ikke, i hvert fall ikke felt. Vi
trener luft og baneskyting og så
skyter vi felt. Vi skyter egentlig alt,
fordi vi synes det er moro”.
”En ting er i hvert fall sikkert. Skal
du bli god til å skyte, må du trene
bane og skal du bli god på bane,
må du trene luft. Det er rart med
det, ting henger sammen, men
nivået hever seg med intensiteten
av lufttrening. Hvis du har ambi-
sjoner om å gjøre noe interna-
sjonalt, er det på bane det skjer”. 
Britt Elena var på landslaget i
skyting allerede som junior, men
har siden takket nei til landslags-
deltakelse. ”Min livsstil og arbeids-
forhold lar seg ikke kombinere
med den treningsmengden som
forventes av en landslagsskytter.
Derfor må det bli sånn. Jeg har lyst
til å skyte, men vil ikke prioritere
enkelte øvelser”. Arild Inge har
lenge vært plaget med helsa. Tid-
ligere er han kreftoperert og har nå
fått reumatiske plager. ”Jeg skyter
fordi det er moro og for å motivere
andre”. Så har han da lagt ned et
stort arbeid i Støren SSK. ”Nå har
vi fått nytt klubbhus og bane-

anlegg, så nå kan vi gjenoppta
fokus på rekruttering”, sier Arild
Inge fornøyd.
Begge er typiske ja mennesker
som det er lette å be. For Arild Inge
sitt vedkommende er dette det 20.
NM, hvor han er med og hjelper til
med arrangementet. I dette NM
har de også hjulpet til med å ta for
seg av premiebordet. Arild Inge og
Britta har på lag tatt gull på finfelt,
sølv på hurtig grov, spesialrevolver
og magnum2. Bronse på silhuett,
hurtig fin, grovfelt, revolverfelt og
grovpistol. Britta har på sin side
individuelt tatt gull på finfelt, sølv
på grovfelt, militærfelt og
spesialrevolver. Bronse har hun i
hurtig fin og Arild Inge har
individuelt tatt sølv på revolverfelt
og bronse på finfelt. Bare for å ha
nevn noe.
På tampen spør jeg om hva de
synes om at Skytternytt skal
legges ned i den form det har i dag,
for å komme som nettutgave. ”Vi
vil da bladet slik det er i dag. Det er
koselig å hente fram gamle blader
å bla i og mimre. Dessuten er det
upraktisk å sitte på do med pc´n i
fanget”, kommer det kjapt fra
Britta.

Reportasje

TEAM WOLLAN
NM PROFILENE - pistol

v/Hans Olav Bjelvin

Er det et pistolstevne en plass er de
der, og er det en premiepall i
nærheten, er de jaggu der også. Hvis
du ikke vet hvem Wollan er, er du
nybegynner. For alle oss andre er Britt
Elena og Arild Inge en institusjon,
enten sammen eller hver for seg.
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Reportasje

Denne gang blir ikke innlegget så langt.. Det er
ikke pga lite arbeid utført, men mer i vente på pro-
sesser som går. 
Sommeren er over og det nordiske feltmester-
skapet også. Haugesund Pistolklubb fikk meget
gode tilbakemeldinger fra de ulike land/landslag
på arrangementet og vi er godt fornøyd med det.
Varaordfører i Tysvær kommune som åpnet mes-
terskapet, inviterte også til mulighet for at kom-
munen kunne bidra med noe ift økonomi på den
nye flerbrukshallen, med bakgrunn i at vi er en int-
erkommunal pistolklubb og det vil vi følge opp i det
videre arbeidet! Som bakgrunn for det gode
arrangementet ligger lokale og eksterne krefter til
grunn over tid. 
Gunnar Orthe har vært klubbens feltgeneral og
gjort et stort stykke arbeid. Han gjorde sammen
med andre frivillige i HPK og gode deltakere fra
andre klubber et meget godt stykke arbeid som de
nordiske skytterne nøt godt av. HPK takker derfor
alle som har bidratt til at det nordiske mester-
skapet gikk så flott å arrangere som det gjorde! På
Grindafjord camping skapte de gode fasiliteter for
overnatting med dertil god mat og bankett. Inter-
esse for å komme tilbake for nye arrangement ble
formidlet og er kjekt å kunne høre for nye mester-
skap fremover. Interesse for våre nye lokaler ble
også formidlet.
Selve finansieringen er det vi nå styrer mest med ift
flerbrukshallen. Alle opplysninger knyttet til stift-
elsen av vårt Haugesund pistol- & curlinghall AS er
OK, og organisasjonsnummer er mottatt. Dette har

gjort at vi har kunnet sende videre opplysninger til
Haugesund kommune ift å få registrert et anleggs-
nummer som grunnlag for tilskudd osv. Det er
gjort. Vi følger opp videre ift det resterende
finansieringsarbeidet og håper vi innen snarlig tid
vil ha finansieringen på plass.
Som del av finansiering ligger det tall knyttet til
dugnadsarbeid, gaver/sponsor og lignende. I for-
hold til dugnadsmidler har vi sammen med pro-
sjektleder gått gjennom de ulike delene av pro-
sessen for bygget og sett på hvor vi som klubber
kan utføre deler av ryddearbeid, klargjøring og lig-
nende, som utgjør store besparelser, hvis vi kan
sørge for dette selv. Det betyr at vi i neste fase kan
trekke dette bort fra anbudsutsendelser og sikre
plan for at vi tar hånd om dette selv. Vi har også
snarlig en fund-raising side oppe og går på nett for
gaver og sponsormidler i prosjektet. Vi retter tro på
at vi også der kan greie å få inn nødvendige kroner
som vil være viktige ift del av total og redusert
låneopptak.
Ellers er det en del møtevirksomhet og e-poster
som jobbes med sammen med informasjon til
relevante. Lokale media har fanget opp at driftssel-
skapet er etablert og om ikke så lenge tenker vi at
vi også vil prøve å skape litt mer blest rundt det
videre arbeidet lokalt og slik få fremmet mer
medvind til lokale bidrag på økonomi og bygge-
prosess.
Ha en flott skytterhøst og sikt inn flere innertiere!

Fortsettelse følger. . . 

Haugesund Pistolklubb 
og prosjektering av nye lokaler.

Del 9: Veien mot nye lokaler-
oppstart før eller like etter jul….? 
v/Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund pistolklubb



Dei første åra hadde vi skyting i kjelleren på Florø
Folkeskole, noko vi fortsatte med til inn på 80
tallet. Ca. 1975 vart det på dugnad starta bygging
av ein enkel standplass med plass til 10 skytterar
og skiveanlegg med mulighet for hydraulisk vend-
ing av skivene; bana blei tatt i bruk i 1976. Dette
var på eit område ved Litlevatnet i sentrum av
Florø by, tildelt av Flora kommune. Her vart det
skutt vår, sommer og høst, om vinteren hadde vi
skyting inne i kjelleren på Folkeskolen.
Bana ved Litlevatnet var på denne tida ansett som
den beste pistolbana i fylket og klubben hadde
over 70 medlemmer.
Det blei og etablert skytebane inne på Hatleseth
der det blei arrangerte metallsilhuettskyting og
feltstevner. Det var ganske stor aktivitet i klubben
på denne tida, med en del reising både på fin/grov-
stevner, feltstevner og metallsilhuettstevner.
Klubben levde med
aktivitet som varierte opp
gjennom åra, med reising i
og utanfor fylket. På det
beste hadde vi kretsmes-
tere i både Fin, Grov og
Standard pistol.  
Beste resultatet i metall-
silhuett var en 2. plass i NM
cal .22 i 1982. 
I denne sammenheng må
vi ikkje gløyme Hjalmar
Joleik som har skutt seg til
fleire toppplasseringar i

NM i fin og grovpistol samt feltskyting under Florø
PK sin logo. 
Siste året klubben brukte bana i Storeåsen ved
Litlevatnet, var i 2014. Da var det nye skytebane-
anlegget på Grovastøylen ferdig og kunne takast i
bruk. Noko på overtid var det naturlig for både
Florø skytterlag og Florø PK og flytte ut av Florø by
som med tida har vokst seg stor på bebyggelse og
folketal, det var ikkje lenger plass eller fornuftig å
ha skytebaner i tettbefolket område. Det nye
skytebaneanlegget ligg ca. 2 mil fra Florø sentrum.
Der er det bygget ny leirduebane, viltmålbane,
DFS 100 og 200 meter bane og pistolbane med 25
og 50 meters hold. 
Kommunen har vore ein fantastisk pådrivar og
avgjørande økonomisk bidragsytar for å realisere
dette prosjektet! Florø PK er stolte av å ha bygget
standplass på den nye pistolbana nesten 100% på

Reportasje

Florø Pistolklubb
v/ Roy Pedersen, leder i Florø PK. Foto er frå felt1FGMR den 7. aug. 2016 

Florø PK vart stifta i 1970 der blant andre Arne og Jan Jeppesen var
nokon av pådriverane, Jan Jeppesen var klubbens første formann.
Torleif Solberg og Jan Angell Jacobsen var nokre av ildsjelene. 
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I serien: ”Send stafettpinnen videre”
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dugnad. Det var med stor iver medlemmane
bidrog med kompetanse og fritid for å bli raskast
mogleg ferdige med bana.
Sidan oppstart på den nye bana har klubben nær
dobla antall medlemmar, fra 59 i utgangen av
2014, med ein dertilhøyrande formidabel
aktivitetsauke. Noko som har gjort til at det er blitt
nødvendig å ha opptil 4 faste skytedagar i veka,
der dei forskjellige skyteprogramma har fått eigne
dagar. Vi har eigentrening/teknikktrening på presi-
sjon og duelskiver på tirsdagar, feltskyting på ons-
dagar, konkurransetrening på elektroniske skiver
på torsdagane. Mandager er avsatt til litt meir ufor-
mell «moroskyting» på diverse stålmål. Ein skal
ikkje bare ha det gøy, ein skal ha det litt moro og!

Vidare er det ei voksande interesse for det som
heiter dynamisk sportsskyting i klubben. Pr. no er
ikkje Florø PK tilslutta DSSN, men det er eit nært
samarbeid med Sogn og fjordane sportsskyttar-
klubb (SFS) som er tilslutta DSSN og har eit 30-40
talls medlemmar. Dei i Florø PK som og syslar med
dynamisk, har fått tilvist laurdagar til trenig på
bana.
Alt i alt, Florø PK ser lyst på framtida med fortsatt
aukande interesse og aktivitet.

Reportasje

Florø Pistolklubb forts.

Stafettpinnen vert herved sendt vidare
til Sandane Pistolklubb som skriv i
Skytternytt nr. 6.



Førstevalget blant 

toppskytterne!

Topp konkurranseammo 

for 15 og 50 meter.

Treningspatron for 15 m.

Meget prisgunstig 

konkurransepatron

(tidligere Norma 2) 

2,70,-
Du sparer 1750,-

1,22,-
Du sparer 1000,-

1,65,-
Du sparer 1500,-

0,85,-
Du sparer 1250,-

Se hva du sparer på å kjøpe en kartong á 5000 patroner!

Innendørssesongen står for tur

Det er stor forskjell på pris og kvalitet på ammunisjon i kaliber 22. Bruker man dårlig ammunisjon på  

trening får man feil tilbakemeldinger og liten effekt av det arbeidet man legger ned. Det er derfor viktig 

at man bruker ammunisjon av god kvalitet også på trening!

Kampanjen varer til 15/11. Fraktfri levering på ordre over 25.000 kr. Vareutlevering på Norma Open på bestilt ammunisjon.
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v/Hans Olav Bjelvin
All in One er betegnelsen fabrikken
bruker på pistolen, som nå kan huse
både kaliber .22 og kaliber .32 Smith &
Wesson Long Wad Cut (heretter omtalt
som .32) i en universalramme. Det vil si
at med samme ramme og avtrekks-
mekanisme, kan man skyte både fin og
grov. Det eneste som du behøver å
gjøre, er å bytte pipe, sleide, rekylfjærs-
tang med rekylfjær og magasin, for å si
det enkelt.
Men la oss rekapitulere litt. Da Pardini
kom med sin Pardini SP New, ble den
en umiddelbar suksess. Pistolen skulle etter hvert
også vise seg å bli en favoritt blant konkurranse-
skyttere, så vel nasjonalt som internasjonalt.
Skytternytt hadde fornøyelsen av å teste Pardini SP
New i 2007 og rapid fire versjonen i 2011. Begge
gangene ble konklusjonen at dette er en utrolig flott
pistol å både se på og skyte med. Dette gjenspeiles
også av pistolens utbredelse på den internasjonale
konkurransearena.

I worldcup sirkuset i 2010 hadde Pardini SP og SP
Rapid Fire tilsammen en markedsandel på 68%.
Nå, 6 år senere, vil jeg tro at bildet ikke er noe dår-
ligere, snarere tvert i mot. Under OL i Rio i år kapret
Pardini pistolskyttere 2 gull, 2 sølv og 2 bronse.
Under Europamesterskapet i Slovenia i 2015 tok
Pardini pistolskyttere 8 gull, 7 sølv og 4 bronse, alle
klasser representert. Under verdensmesterskapet i
Spania ble det 7 gull, 6 sølv og 6 bronse. Som man
skjønner, er Pardini SP den dominerende kon-
kurransemaskinen internasjonalt. Her hjemme er
situasjonen ikke annerledes. Det finnes knapt den
pistolklubb i landet, hvor ikke en eller flere av klub-
bens medlemmer skyter Pardini.
Grovpistolen i kaliber .32 har Pardini kalt HP. Den
har vært på markedet som er ren grovpistol en god
stund. Imidlertid har det versert rykter om at Pardini
skulle komme med et vekselsett i kaliber .32, slik at
man med samme universalramme og avtrekks-
mekanisme, kunne skyte bade fin og grov. Nå er
den her og ble behørig presentert på årets IWA-
messe i Nürnberg i Tyskland. Pardini har valgt å

Reportasje

PARDINI ALL IN ONE
Eller for å si det på golfspråket: ”Hole in One”

Pardini kunne feire sine 40 år i bransjen med blant annet lanseringen av sin nye Pardini All
in One. Den ble da også behørig presentert under årets IWA-messe i Nürnberg i mars i år. 

Pistol for tre program. En av plakatene som markeds-
fører Pardini sitt nye pistolkonsept



kalle systemet for ”All in One” og består av tre
enheter. Ett vekselsystem kalt .22 SP (standard), ett
kalt .22 RF (rapid fire) og ett i .32 kalt HP.
Pistolen som jeg har sett nærmere på, er en Pardini
.32 HP med vekselsett i .22 RF (rapid fire). De aller
fleste konkurransepistolene på markedet i dag er av
beste kvalitet og det er dine personlige preferanser
som er bestemmende for hvilken pistol du ender
opp med. Det være seg Feinwerkbau, Walther,
Morini, Tesro, Benelli eller Pardini. Imidlertid, og
som jeg har kommet inn på tidligere i denne
artikkelen, er jeg ikke alene om å synes at Pardini er
en meget god pistol å skyte med. En pistol du lett
finner deg til rette med og som sannsynligvis vil
bidra til å høyne resultatene dine. Avtrekket er
suverent og lar seg justere akkurat slik du vil ha det.
Vær imidlertid oppmerksom på at i avtrekket finnes
det skruer som virker i samsvar med hverandre, så
sett deg godt inn i hvordan avtrekket er bygget opp
og fungerer, før du gir deg i kast med justeringen.
Kornet er utbyttbart og kommer i forskjellige
bredder. Baksiktet er justerbart, ikke bare i høyde og
side, men skurbredden lar seg også justere. Høyde
og sidejusteringen kan du foreta med fingrene. En
nyttig detalj som skyttere setter pris på. Tilpasning
deler imellom og finish er av aller beste sort. Jeg
finner i hvert fall ikke noe å sette fingeren på.
At Pardini nå kommer med systemet ”All i One”, så
representerer dette et etterlengtet ønske og supp-
lement i Pardinisortementet. Fordelen er jo at du
med universalramma, den samme avtrekks-
mekanismen og ditt personlig tilpassede skjefte kan
skyte både fin og grov. Eller sagt på en annen måte.

Etter at du har anskaffet deg en Pardini i kaliber
.22, er det jo betryggende å vite, at du senere
kan komplettere denne med en vekselsats i
kaliber .32, uten å måtte kjøpe deg en helt ny
pistol. Billigere blir det jo også. Det du imidlertid
må huske på, er å skyte inn pistolen med begge
kalibrene og så merke deg hvor mange knepp
du må skru opp eller ned mellom hvert kali-
berbytte. 
Hvis du, etter en tids bruk, ikke gidder siktejus-
teringen lengre, lar det seg gjøre å bøte på dette.

Det er nemlig mulig å få kjøpt ekstra ramme med
avtrekksmekanisme og skjefte, slik at du ender opp
med to komplette pistoler.  Importøren Børselars AS

Reportasje
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Pardini i versjon HP kaliber .32 wad cut påmontert veksel-
sats SP Rapid fire i kaliber .22.

Vekselsatsen i kaliber .32. Her sees løpsenheten med
rekyldempefunksjonen, sluttstykket og rekylfjærstanga
med rekylfjær.

Pardinien sett forfra. Her sees verktøyet som er på
plass for å skru løs løpsenheten med tanke på kali-
berbytte
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forteller at de allerede har mottatt
forespørsler om dette.
Kaliberbytte gjøres på under ett minutt
og skjer på samme måte som
adskillelsen av pistolen. Spenn opp
sluttstykket og fjern magasinet.
Deretter tar du det riktige verktøyet,
stikker det inn i åpningen foran under
pipemunningen, løsner skruen og
fjernet pipeenheten. Deretter trekker du
sluttstykket litt tilbake ut av sin låste
posisjon og fører det ut av ramma. Pass
på at du får med deg rekylfjærstanga og
rekylfjæra. Deretter tar du det nye slutt-
stykket med rekylfjærs-
tang og rekylfjær og fører
dette på plass i ramma.
Lås sluttstykket i ramma
med sluttstykkelåsen og
før på plass det nye pipe-
enheten. Fest denne med
verktøyet som du fører inn
i hullet under pipemunn-
ingen og skru den nye
enheten godt fast.
Deretter justerer du bak-
siktet i tråd med det
notatet du har gjort deg
etter innskyting og du er
klar.

Reportasje

PARDINI ALL IN ONE forts.

Faktarute:
Produsent: Pardini Armi
Land: Italia
Modell: Pardini All in One. Kal. .22 og .32 LWC.
Løpslengde: 120mm
Vekt: 1130 gr. (kal. .32 LWC) 1060 gr. (Kal. 22)
Importør: Børselars AS
www.borselars.no

Pistolen leveres i standard plastkoffert, med vekselsats, magasiner, pussesaker, 
verktøy og manual.

Baksiktet er i ypperste kvalitetsklasse. Her finner du siktejusteringsskruer
som lar seg operere med fingrene. Legg også merke til den intuitive
merkingene som viser hvordan du skal skru for å justere treffbildet i side
og høyde.



klette@broadpark.no, 66 99 14 44 Ladehjørnet
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Hvilken informasjonsplikt har en ammunisjonsfor-
handler, som leverer ut to pakker med .357 «Mag»
ammunisjon med et stort bilde av en cowboy og med
teksten Cowboy Action Shooting, når vedkommende
skal delta i NM Magnum 1? I følge Vihtavuori sin ladeta-
bell er hastigheten på et 158 gr Pb-projektil max ca.
1000 fps ved den skyteaktiviteten. Skytteren foran meg
ved kronografering etter Magnum 1 på Ørlandet hadde
cowboy patroner, og ble følgelig diskvalifisert med
faktor 165, 25 under minimumskravet på 190. 
Før NM kronograferte jeg 185 i faktor med 158 gr RN Pb
Klette «kule» og 14.0 gr med N 110 krutt.  Jeg gikk opp
til 15.0 gr N 110 og kronograferingen på Ørlandet ga
217 med en S&W mod.27, 6 tommer.
Kan hende er det noen som undrer seg over hvorfor det
er forbudt å erverve .500 S&W i Norge. Reglementet for
Magnum 2 innen NSF er ikke hindringen, siden max
diameter på projektilet er .410 - .505 tommer. Politiet
har funnet på .455 som max diameter, så det betyr at en
ikke kan kjøpe en revolver i .45-70 Government,
som har en diameter på .458. 
Smith & Wesson revolveren med X-ramme kom i
2003 i caliber .500 S&W. I tidsrommet februar 2003
til juli 2005 solgte fabrikken 45  000 mod. 500
revolvere i USA. I tiden før forbudet kjøpte jeg min
mod. 500 og 34??; andre gjorde det samme.
Antallet er litt usikkert, men det er sikker noen der
ute som kan søke på det herostratisk berømte
nettet, og finne nøyaktig antall.  
Magne Landrø AS holdt en våpenmesse på Olavs-
gaard, hvor blant andre Winge våpen hadde en
stand. På standen til Winge våpen lå den nye S&W
mod 500 i caliber .500 S&W. Ståle Svendsen i Jus-
tisdepartementet var der. Jeg husker han sa at
våpenet var så kraftig at «kula» ville gå gjennom
den skuddsikre vesten til politiet, og han ville sørge
for at caliber .500 S&W ble forbudt i Norge.
Tja! tenkte jeg: Hvilen person i underverden vil gå
rundt med en revolver, som rekker fra hoften
nesten ned til kneet og «veier» like mye som to
liters kartonger med melk. Men forbudet kom.
I 2005 ble caliber .460 S&W lansert i X-ramme
S&W revolveren.
Departementet ville forby den, og trodde caliberet
var .460. Men caliberet var .451 altså under .455

og en kunne skyte både med .45 Colt og .454 Casull i
våpenet. Paradokset er at .460 S&W, som er kraftigere
enn .500 S&W, er det anledning til å erverve. Noen
skyttere bruker .460 i Magnum 2. Jeg bruker min .500 i
Magnum 2 med 12.5 gr N 32C med 320 gr PB-projektil
og med faktor 320. I tabellen kan en se en oversikt over
anslagsenergien for en rekke kraftige revolver patroner
pluss .50 Browning MG. Som en kuriositet så er
diameteren til projektilet til .50 BMG .510. Jeg har en
eske Hornady projektiler hvor det står .510.
Kraftige revolvere brukes til jakt i Afrika, stater i USA og
andre steder. På Svalbard er det påbudt med våpen i
utmark, og kraftige revolvere har anvendelse der.
Våpnene brukes til Magnum 2 og til å velte bukken, med
masse 25 kg, på 200 m innen Metall Silhuett. Eller
rekreasjonsskyting hvor en eksperimenterer med lad-
ning for å oppnå max presisjon.
Så forbudet mot .500 S&W bør fjernes i den nye
våpenloven.

Ladehjørnet
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Det filosofiske hjørnet

«Dagens tekst står skrevet»,
pleier presten å si. Jeg sier at
dagens tekst omhandler helse og
kanskje litt skyting. 
Da jeg for noen år siden fikk
påvist kreft i prostata, var syke-
huset raske med å innkalle til å ta
røntgen av hele skroget og
skjelettet, for å se etter spred-
ning. De ringte og det var jo flott.
Da bildene var tatt, sa en som
holdt i noen digre flak av noen
filmer at de så hva jeg måtte ut
på, når kreften var bekjempet. To
knær og ei hofte burde skiftes. 
I skrivende stund, 22. september,
har jeg i tre uker vært omtrent
100% SH skytter. 
For tre uker siden haltet jeg inn
hos fastlegen og kunne omtrent
ikke gå. Jeg fortalte overstående
historie og fikk rekvisisjon til
røntgen. Da bildene var tatt, kom
resultatet. Ingen unormal slitasje
på hofter og normalt med kalk for
alderen. F…..hva var det da? Jo
isjias. Jeg ble operert for det i
1980. Hadde det i begge bena og
fikk lammelser i blæra. Det verste
jeg gjør nå, er å sitte i godstolen
fra Sunnmøre. Jeg sa til min gode
venn Pramm med to mm-er og
skog nær svenskegrensa at isjias
er noe dritt. «Nei», sa han «det er
det klyster som er». 
Da må man prøve noe nytt som
behandling. Osteopati. Hadde
første runde i går. Interessant og
enkle grep han gjorde, viste at

det virker. Et svakt venstreben
etter operasjon i 1980 ble
plutselig litt sterkere. 
Pramm stunder mot elgjakta,
men det gjør jo alle her. Høsten er
her, men for en sommer vi har
hatt. Temperaturen er ikke lav
enda, så siste øl ute i T-skjorte kl.
22 var 20 september. Jeg tror
1993 hadde rekorden før, med
16. september.  
Skyting, ja. En pistolklubb i dis-
triktet har våknet til liv igjen. Rena
PK tok kontakt, for de ville gjerne
arrangere feltpistol. På
Hovdemoen skytesenter ligger
alt til rette for bra forhold. Ei felt
løype er nesten godkjent av
politiet. Manglet et par kule-
fangere. Og de vil skyte vår og
høstfelt. Og p.g.a. begrensninger
av skytetider på søndager vil
stevnene avholdes på lørdager.
Ingen dum idé. Det er hag-
leskytterne som har stevner på
søndager. Positivt til de grader.
Det var tidlig på 1970 tallet at
Noen ihuga medlemmer av Rena
PK fra Elverum startet Elverum
PK på Bakstueteigen i Elverum.
Den er borte nå dessverre. Som
nestlederen i Rena PK, ville de to
klubbene samarbeide om disse
stevnene. Det garanterer for
kvalitet. EPK kan arrangere bra
feltstevner. 
Jeg leste at mange fortsatt vil ha
Skytternytt i papir. Jeg og. Hva
gjør forbundet med de som bor

der hvor det ikke er nett tilgang?
Ikke alle har råd til å installere
satellitt forbindelse. ICE nett og
Telenor 4G kommer ikke til,
samme hvor mye de reklamerer.
Jeg har tatt med min 4G ruter og
kjørt litt rundt i utkantene av
Elverum og sett at det ikke på
noen måte er tilfredsstillende for-
hold for internettet. Vi har ca. 50
skyttere, både rifle og pistol, som
ikke får tilgang til opplysninger
fra forbundet. Jeg personlig
kopierer opp terminlister til flere
klubber som ikke har tilgang til
nettet hvert år. Og blir forbunds-
kontingenten 100 kr billigere?
Neppe, men var det ikke et
tingvedtak som økte kon-
tingenten for at alle skulle få
bladet? Da må det vel et
tingvedtak for å omdisponerer
pengene? Tipper at det blir dis-
kusjon, ja. 
Jeg avslutter med en søt en på
kanten: Frøken skulle til med for-
plantningslære til skolens 3.
klassinger. Hun sa at de som
visste litt, skulle sette seg ved
vinduet. De som ikke hadde greie
på noe, skulle sette seg ved
veggen. Da alle hadde funnet
sine plasser, satt lille Petter igjen
midt i klassen og rakte opp
handa. «Hva vil du da, Petter?»
spurte frøken «Vi med litt pjaksis,
da, frøken?». 
Ha en fin høst. Det er snart jul.

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
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