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Forsiden:  Ole-Kristian Bryhn.
Utsnitt av bilde tatt i WC Changwon, Korea15. april 2015

Foto: Nicolo Zangirolami.

I dette nummer av Skytternytt starter vi en ny serie som
omhandler veien mot nye lokaler for Haugesund pistolklubb.
Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund pistolklubb, vil i Skytternytt
fremover fortelle om hvordan de med stor grad av innsats og
tålmodighet går målrettet frem for til slutt å få til bedre egnede
lokaler for klubben. Første del av serien finner dere på sidene 21
til 23 i dette nummer av bladet. Jeg har stor tro på at det er flere
som vil finne disse artiklene interessante og at mange kan få
ideer som de selv kan bruke, dersom nye lokaler er aktuelle.
Nå har våre toppskyttere startet ferden mot ”kapring av” kvote-
plasser til OL i Rio 2016. I skrivende stund er rifleskytterne på vei
hjem fra World Cup stevne i Changwon, Sør-Korea og vi fikk den
glade meldingen om at Ole-Kristian Bryhn Vestre Bærum SSL,
natt til 15. april sikret Norge en ny kvoteplass til OL, ved å ta en
4. plass på helmatchen (3x40 skudd). Ole-Kristian ledet etter
kne og ligg i finalen, men fikk trøbbel i stående stilling. 
Norge har nå tre kvoteplasser til OL i Rio, i og med at Are
Hansen og Malin Westerheim (begge Krapfoss Sportskytterlag)
sikret de to første plassene under VM Granada i fjor. Skytternytt
gratulerer og ønsker lykke til videre på ferden mot OL!
I disse dager (17. -19. april) har også mange av våre fremtidige
skyttere (t.o.m. 16 år) i pistol og rifle deltatt på Landsstevnet for
rekrutter i Lillehammer. 154 ungdommer fra 30 klubber over hele
landet var påmeldt. Stevnet var en del av Ungdomslekene, som
representerte utøvere fra 15 idretter. Selve skytekonkurransen
ble gjennomført i løpet av lørdagen.
Det er meldt om et meget flott Landsstevne, selv om bare 8 av
deltagerne kunne vinne sine konkurranser. Sikkert er det at både
ungdommene og ivrige foreldre og andre lagledere reiste hjem
med gode minner fra en spennende konkurransedag (eller
dager). Noen prøvde seg også i en uformell sprintluftkon-
kurranse fredag kveld.
Skytterne kunne også prøve seg på andre idrettsgrener enn vår
egen, så som for eksempel fekting og bueskyting.
Snart fortsetter en hektisk konkurransesesong for alle i Norges
Skytterforbund og vi ønsker lykke til.

Grete Nilsen
redaktør

Lederen

Kjære lesere!
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Du vil finne innleveringsfrister på nettadressen: www.skyting.no Hold fristen
og bruk gjerne e-post eller CD (legg da med papirutskrift). Husk: Rett adres-
se for stoff og bruktannonser til Skytternytt er redaktøren. Fra 1. januar 2012

har redaktøren ny e-post adresse: E-post: greten2@online.no 
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MAGNE LANDRØ AS
Importør av Anschütz i Norge

MAGNE LANDRØ AS
Stillverksveien 1, 2004 Lillestrøm

Tlf: 64 84 75 75, Faks: 64 84 75 70

E-mail: magne@landro.no

8002 S2
Flere år i verdenstoppen. Benyttes 

fremdeles av Toppskyttere verden over.

Denne utgaven leveres med mod. Alu Pro 

Grip skjefte

8002 S2
Flere år i verdenstoppen. Benyttes 

fremdeles av Toppskyttere verden over. 

Denne utgaven leveres med sølv/laminert 

treskjefte.

Match Precise .22
Mod. 1907/1913 med det nye 

vibrasjonsfrie preciseskjeftet. Mange av 

toppskytterne har allerede skiftet til den 

nye modellen. 

Match .22 
Mod 1907/1913 med treskjefte. 

Samme løp og mekanisme som Precise. 

Kombinerer treverkets absorpsjonsevne 

mtp rekyl, og leveres med Precise 

bakkappe og kinnstøtte!

www.landro.no

Anschütz er markedsleder innen match og luftgeværskyting i store deler av verden. Stort utvalg av 

modeller, samt utstrakt bruk av nyeste teknologi sikrer deg et våpen i verdensklasse. 

Et våpen du vil trives med i mange år fremover !



Presidenten har ordet

Når dette leses, er det gått 1
mnd. etter FORBUNDSTINGET,
men dette skrives 1 mnd. før
TINGET som skal gå på Ullevål
Stadion i Oslo.
Det er vel da naturlig å se på hva
som har skjedd i den siste 2 års
tingperioden.
Det har ikke manglet på utford-
ringer og arbeidsoppgaver. De
har stått i kø. Det meste
ser ut til å bli
gjengangere for
det neste
Styret som
velges på
Tinget. Hva
jeg tenker
på, er:

VÅPENLOVEN

er ikke sendt på
høring og blir altså
ikke Stortingsbehandlet før
TINGET.
Vi har hatt mange møter med
våre samarbeidsorganisasjoner.
Dette i vår regi. Det ser ut til at vi
er rimelig samstemte. Vi har hatt
god og løpende kontakt med
Justisdepartementet og frem-
met våre felles syn. Men
Våpenloven er altså ikke endret,
og det gjenstår å se hva som
kommer av forslag fra
Departementet og hva
Stortinget går for. Vi må fortsatt

arbeide for vårt hovedmål: Ingen
endringer som vil hindre
utøvelsen av vår idrett. Det er
500.000 innbyggere i Norge som
har våpen, og våpenloven vil
altså bety noe for omtrent 10 %
av befolkningen. Dette har og
har hatt TOPP fokus i forbundet
og hos meg!

SKYTEBANESITUASJONEN

spesielt i Hovedstads-
regionen er viktig

for vår idrett. Vi
eier jo Løvens-
kiold banen i
Bærum, som
et stort og
betydnings-
fullt område

for skyting i
alle grener.

Anlegget er så
langt det eneste i

Norge som kan gi tilbud til alle
grener av vår utendørs skyting.
Anlegget har en fyrtårnsverdi for
vår virksomhet og må ikke
undervurderes.
Skytebaner nær bebygde og
populære friluftsområder vil all-
tid være omstridt, men vi ønsker
å gjøre dette til et forbilde for
anlegg av vår karakter. Vi og
sikkert det kommende Styret,
har og vil ha løpende dialog med
interessenter: Kommunen,

grunneiere og friluftsinteresser.
Her er det vanskelig å gjøre alle
til lags, men vi prøver og har
prøvd etter beste evne.
SPONSORER er et annet viktig
felt som har opptatt Styret og
administrasjonen svært meget.
Styrets forskjellige medlemmer
og forbundet har jobbet iherdig
mot alle tenkelige sponsorer,
men har dessverre ikke lykkes.
Det er klart at vår idrett i deres
øyne ikke har en positiv betyd-
ning mediamessig og som
sponsorer ikke ønsker å bli for-
bundet med. Det er leit.
Men når en bedrift som
NAMMO, ammunisjonsprodu-
sent, finner det mer positivt å
sponse våre utmerkede
kvinnelige skihoppere, men ikke
den kundegruppe som benytter
deres produkter, taler det for seg
selv. Jeg mener ikke å skade de
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Det
er ikke i tvil

om at OLT satser
på oss mot OL i Rio.
Vi får stå på og håpe
at vi lever opp til

deres og vår
ambisjon.

Presidenten har ordet

forts. side: 6
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kvinnelige skihoppere, men
bruker det som eksempel. At vi
har prøvd flere ganger hos
NAMMO og andre ammunisjons-
produsenter, hjelper ikke. Vi når
ikke frem. Her er det fortsatt en
stor oppgave for det kommende
styret.
Vi har i tingperioden hatt et godt
fungerende Styre selv om vi ikke
alltid har vært enige og her er det
sikkert avgjørelser på TINGET
som blir rettledende for det nye
styret. Organisasjonen er ikke
endret, det være seg styre-
sammensetning eller utford-
ringen med Skytterkretser
versus Regioner. At man har en
lite forandringsvillig organisa-
sjon, er sikkert og visst, men den
fungerer stort sett bra! Det kan
sikkert bli bedre.
Vi har og har hatt et meget godt
forhold til NIF og Olympia-
toppen. Vi støttes med en god
coach, Dag Kaas, og vi er tilført
stipend og midler av betydelig
karakter. 

Det er ikke i tvil om at OLT satser
på oss mot OL i Rio. Vi får stå på
og håpe at vi lever opp til deres
og vår ambisjon.
Vi har noen av verdens beste
skyttere i Rifle og Lerdue, så her
håper jeg vi lykkes. Det hjelper
på selvtilliten å se tilbake på VM i
Granada, der vi fikk 9 medaljer i
rifleskyting. Dette var vel den
største bragden i tingperioden.
Takk til framifrå trenere, fag-
komiteer og utøvere for inn-
satsen så langt. Målet er
medaljer i RIO.
I perioden har «Jenter i sentrum»
stadig markert seg og står
motivert på videre. Dette er lagt
merke til av andre langt utover
våre egne rekker. Takk til
JENTELAGET som har gjort
dette mulig. Her har Styret
støttet så godt det har latt seg
gjøre, og det vil man sikkert også
gjøre i tiden som kommer. Dette
er fanebæring av høy klasse.
Flott innsats.

Jeg vil igjen takke FORBUNDS-
KONTORET med Arild Groven i
spissen. Oppgavene, store og
små, er for dem en stadig utford-
ring. Her er det kontrakter som
skal inngås og forhandlinger
føres på alle plan. Det har vært
og er givende å få være med på
det som stadig skjer. Humøret er
også (nesten) alltid på topp. Her
ønsker jeg lykke til i perioden
som kommer og ønsker at dere
fortsatt vil STÅ PÅ.
Igjen la oss huske: VI ER ALLE
SKYTTERE!

Jan Tore Berg-Knutsen
President

Presidenten har ordet forts. fra side: 5

NB! Gjelder adresseendringer
Skytternytt sendes til de personene/adressene som er lagt inn i Skytterforbundets medlemsregister.
Dette registeret er nå en del av Norges Idrettsforbunds medlemsregister.
Det er klubbene/lagene som oppdaterer dette registeret, og adresseendringer sendes egen
klubb/eget lag. Det samme gjelder om man ikke lenger er medlem av noen skytterklubb/lag og der-
for ikke lenger ønsker å motta Skytternytt. De skytterne som har fått tilgang til internettsiden «Min
idrett», kan oppdatere egen adresseinfo der.
Oppnår man ikke kontakt med klubben/laget, kan endringer sendes NSFs kontor; nsf@skyting.no eller
Norges Skytterforbund, 0840 Oslo.
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Våren er i sin anmarsj, og i
skrivende stund er det snart
påske!
Det har vært en forholdsvis rolig
periode, men internasjonalt er
sesongen i gang, i skrivende
stund er Anne Cathrine i gang
med sitt første WC i år. 
EM i Nederland er allerede
avviklet, ikke de store pres-
tasjonene, og noen fikk føle
alvoret på kroppen.  
FKP og Mysen PL er i full gang
med forberedelser til EYL
arrangementet og NM 10m luft.
Begge skal gå i Eidsberghallen.
Må jo si det ble litt nervepirr-
ende, da taket plutselig raste på
hallen vi skulle bruke, men det er
nå reparert og hallen er i bruk
igjen. De som er tatt ut til EYL fra
pistol er: Thea Christine Haar-

berg, Trude Johansen og Chri-
stoffer Robin Hovd.
Det er snart landsstevne for
rekrutter under ungdomslekene
på Lillehammer, et flott
arrangement som jeg håper
mange vil komme til.
Ikke minst er det snart også For-
bundsting og det avviklet, når
dette kommer på trykk. Så får vi
bare håpe at ting er blitt som vi
ønsker. Uansett vil jeg takke for
alle støtte erklæringer og
telefonsamtaler etter mitt forrige
innlegg. Det varmer at så mange
engasjerer seg og har tro på det
vi gjør.
Vi prøver oss i år igjen; det er i
lokalmiljøene vi har mulighet til å
vise oss frem, og vi oppfordrer
klubber og lag til og stille opp
med klubb og faner i 17. mai
tog/borgertogene rundt om i

landet. Send inn bilder fra deres
17. mai tog og feiring i 2015, så
skal vi opprette et bildearkiv på
www.skyting.no og legge dem
ut der. Det skal bli spennende å
se hvor mange klubber vi får inn
bilder fra. (PS. I fjor kom det
bare bilder fra en klubb).
Ønsker dere en riktig fin og
solfylt vår med mange fine opp-
levelser på skytebanen.
Anne Grethe Rendalsvik
Leder fagkomité pistol

Fagkomité pistol informerer

Du tar et stk. andebryst. Grovt sjøsalt og en plast boks som passer. 

Skjær ruter i fettsiden som du rutet svoren på ribba. Legg andebrystet ned i
plastboksen og begrav det i salt. Legg alt i kjøleskapet i nøyaktig 24 timer. 

Ta andebrystet ut av saltet etter 24 timer og ta bort alt salt. Ha på finmalt
sort pepper på fettsiden - så du ser godt at den er pepret. 

Heng så andebrystet i en spekeskinkepose eller et egnet tekstil på en tørr
luftig plass. Stabbur er jo ok eller en annen plass. Etter 7. dager er ande-
brystet ferdig speket og klar til å spises. Med øl og akevitt og flatbrød og
kanskje litt tyttebær rømme.
BON APPÉTIT

Jeg har et barnebarn på fire år. Hun elsker
spekemat og jeg har prøvd å lage noen typer. Jeg
er en del og handler i Sverige. Andebryst er en

delikatesse. Pris her kr 360 pr. kg. I Sverige mellom
kr 140 til kr 160 pr. kg. Veldig godt laget på tra-
disjonell måte. Snask til øl og dram speket.

Filosofens lille mathjørne
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Lerdue

Siden det jeg skrev til siste
nummer av Skytternytt, har det
ikke skjedd så mye. Vårt lands-
lag i skeet har deltatt på to
World Cuper (se egne avsnitt
under) og så har vel alle ligget i
hard trening før sesongstart. 
I skrivende stund har de fleste
grener kommet i gang med
stevner og for Nordisk Trap sin
del er det bra med påmelding til
stevnene her på Østlandet. Det
setter arrangørene pris på, for
det er jo nesten like mye jobb å
arrangere et stevne for 10 som
for 100. 

Årets første World Cup gikk i
Acapulco, Mexico 8. og 9.
mars

Ole E. Undseth misset finale-
skytingen i Mexico med
knappest mulig margin og ble
nummer ni.
Etter bare en bom på de første
100 skuddene lå Ole på en
fjerdeplass, trygt inne blant de
seks beste som går til finale,
men på de siste 25 skuddene
ble det tre bom og Ole falt ned til
en niendeplass. Med 121 treff
var han ett treff fra finale - likevel
en flott åpning på årets World
Cup. De to andre deltagerne i
Acapulco skjøt begge 116 treff i
kvalifiseringen. Tom B. Jensen
ble nummer 34 og Tore Brovold
kom på en 37.plass. 

Amerikanske Vincent Hancock
var suveren i kvalifiseringen og
tangerte verdensrekorden med
125 treff av 125 mulige, samt to
ganger 16 i finalene og dermed
vinner av årets første World
Cup.

Så gikk turen til Al Ain i De
Forenede Arabiske Emirater
27. og 28. mars

Her lå lenge Tore Brovold an til å
sloss om topplasseringene, men
to bom i sisterunden gjorde at
han havna ei due bak de fem
som gjorde opp om de siste tre
finaleplassene.
Med 121 treff havna han til slutt
på en 14.plass. Også Ole E.
Undseth hadde  lenge heng på
teten, men 3 bom på rad i siste
runde ga 119 treff totalt og en
39.plass. Tom B. Jensen kom
aldri inn i denne konkurransen
og med 112 treff ble det en
beskjeden plassering.

Resultater WC Al Ain, UAE,
27.-28. mars

Skeet menn
1. Anthony Terras, Frankrike
2. Jesper Hansen, Danmark
3. Andreas Chasikos, Kypros

Innledende skyting
1. Jesper Hansen, 124 treff
14. Tore Brovold, 121 treff
39. Ole E. Undseth, 119 treff
84. Tom B. Jensen, 112 treff

Over til litt hjemlig stoff

Terminlista er bra besatt av
stevner i Nordisk Trap og OL
Trap, men det burde bli noen
flere stevner i Skeet. Savner at
noen flere arrangører kommer
med stevner.
De som ønsker å arrangere
stevner, kan etterapprobere
dem ved å sende søknad til
meg. Det vil deretter gå 3 uker
før stevnet kan arrangeres. (iflg.
Fellesreglementet)
Når det gjelder NM arrangører,
så mangler vi nå bare i Fitasc og
Skeet. Fagkomiteen har satt
opp dato for NM Skeet, slik at
alle vet når dette er. 
Kongepokalen er dette året satt
opp i lerdue. (Gjelder de interna-
sjonale øvelsene, samt at
resultatene må være av interna-
sjonal kvalitet. Det må også
delta minst 15 utøvere i hver
øvelse for å bli vurdert.)

Fagkomité lerdue informerer
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For de arrangørene som vil
arrangere NM 2016, er søknads-
fristen innen 31.05.15. Hvis det
ikke kommer søknader innen
den tid, vil fagkomiteen jobbe
med å finne arrangører.

Det var det jeg hadde nå, og når
dette leses, er det også valgt
nytt styre i forbundet med nye
fagkomiteer. Da får vi se om jeg
fortsatt er med etter tinget.

Noresund 31. mars

Knut Leer
Leder fagkomité lerdue

Til salgs
Original Colt New Frontier revolver cal. 357
magnum No. 3912NF, 14 cm løp, meget lavt serie
no., ca. 1962, 
kr 7 500,-.   Tlf.: 22 14 79 79, el. 901 38 962

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

Brukthandelen

INFO OM:

”Send stafettpinnen videre”
Også i 2015 fortsetter vi med utfordringen til klubber og lag om å
skrive innlegg i Skytternytt, slik det er blitt gjort siden 2013.

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

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

Vedkommende som blir utfordret, blir kontaktet av skriveren av sitt innlegg og spurt om han/hun vil
ta i mot stafettpinnen, før navnet hans/hennes kommer på trykk i bladet.

Innlegget sendes til redaktøren: greten2@online.no - Husk å legge ved (som egne vedlegg) høyopp-
løselig(e) bilde(r).

PS:
I dette nummer av Skytternytt er det Tommy A. Utheim, Lindesnes pk som er utfordrer og han har
sendt stafettpinnen videre til Kristiansand pk. Klubben kommer med en reportasje i Skytternytt nr. 3-
2015, men les hva Tommy fra Lindesnes pk skriver inne i dette bladet.
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Rifle

Når dette nummeret av
Skytternytt dumper ned i post-
kassa, er Forbundstinget
avholdt, og det er klart hvem
som er valgt inn i styret og
komitéene for neste tingperiode.
Trolig har det ikke blitt de store
endringene i sammensetningen
av FKR, men noen mindre end-
ringer. Hvis jeg fortsatt sitter
som leder, vil jeg takke for
tillitten i forrige og inneværende
periode. 
Forbundstinget har trolig vedtatt
ny langtidsplan for rifle i
perioden 2015-2017/19 med
hovedmål om at “Norske rifle-
skyttere skal være med å
kjempe om finaleplasser og
mesterskapsmedaljer i
olympiske og paralympiske
øvelser i Olympiske Leker,
Paralympiske Leker, Verdens-
mesterskap, Europamester-
skap, European Games og
World Cup. “
Dette er et ambisiøst, men
absolutt realistisk mål, forutsatt
tilfredsstillende økonomiske
rammer, internasjonal deltakelse
i verdenscup og mesterskap,
samt profesjonelle og dyktige
trenere, for å nevne noe. 
For at landslagene skal nå
målsettingene, må de få profe-
sjonelle støttespillere som kan gi

dem optimal støtte. Jeg mener
fortsatt at en sportssjef med rett
kompetanse må inn for å ivareta
jevnlig oppfølging av trenere og
landslag, ivareta dialogen med
Olympiatoppen som er lands-
lagenes fremste støttespiller,
samt sørge for kvalitet og kon-
tinuitet i toppidrettssatsningen.
Selv om økonomien er bedre
enn noensinne, er det et godt
stykke igjen for å få optimale for-
hold for landslagene. For at
landslagene skal få de beste
rammebetingelsene, med et
profesjonelt opplegg, trenger vi
mer penger. Sett i forhold til
andre sammenliknbare idretter,
får vi god økonomisk støtte fra
Olympiatoppen, så det vi
trenger, er sponsorer. Og for å
fange sponsorenes interesse,
må vi ha resultater OG media-
profilering. Her har vi kommet et
stykke på veg i inneværende
periode, med tv-sendinger fra
blant annet NM og VM, takket
være iherdig innsats fra
enkeltpersoner i styret. Men
dette er ikke nok – vi har fortsatt
ikke sponsorkroner å rutte med.
Svært mange personer i ulike
verv har forsøkt å skaffe
sponsorer i en årrekke, men
uten nevneverdige resultater.
Jeg tror vi er for amatørmessige

i vår tilnærming; kanskje tiden er
inne for å vurdere å bruke noen
midler på profesjonell bistand i
jakten på media-profilering og
sponsorer. 
Øvrige tiltak for å nå målset-
ningen i Langtidsplanen er
tettere oppfølging av landslags-
utøverne gjennom blant annet
aktivitetsplaner, treningsrappor-
tering og individuell oppfølging,
samt spissing av landslagene og
frikjøp av de aller beste
utøverne. 
Videre skal fagkomitéen jobbe
for å styrke rekruttering til lands-
lagene ved å bedre tilbudet for
juniorer og de nest beste
utøverne. Her har klubber og
kretser også et ansvar, i form av
å skape aktivitet og gode tren-
ingsmiljøer, både lokalt og
regionalt. Noen steder fungerer
dette utmerket, takket være ild-
sjeler som brenner for skytter-
sporten.  Fortsett det gode
arbeidet! Og til de av dere som

Fagkomité rifle informerer
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har gode idéer om hva som må
til for å skape mer aktivitet og
treningsvillige utøvere, bruk de
mulighetene som finnes i støt-
teapparatet og sett idéene ut i
livet. Styret, administrasjonen
og fagkomitéene bør fokusere

på å tilrettelegge for et best
mulig støtteapparat.
Hvis jeg fortsetter som leder av
fagkomitéen, skal vi jobbe for å
etablere Norgesliga/Norgescup i
olympiske og paralympiske
øvelser. Her trenger vi hjelp fra

klubber og/eller kretser rundt
om i landet. Hvis du føler deg
kallet til å bidra, ta kontakt med
fagkomitéen.
Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer. forts. fra side: <Ingen>
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Komité opplæring hadde helgen
14.-15.mars 2015 en samling for
våre dommerinstruktører (DI) og
internasjonale dommere (ID).
Samlingen var lagt til Thon
airport hotell ved Gardermoen. I
år delte vi samlingen slik at alle
DI ble invitert til hele helgen
mens ID og fagkomité
representanter ble invitert til å
være med søndag,
Hovedtemaet for lørdag var E-
læring av dommerkurs alle
grener. KO har tatt for seg for-
håndsoppgavene til pistol og
rifle dommerkurs og lagt dem
klar for utprøving. 
Oppgavene i dette forberedende
kurset består av 3 delprøver i

rifle- respektive pistolreg-
lementet.
Målet med lørdagen var at våre
dommerinstruktører skulle teste
ut kurset for å kvalitetssikre det.
Dette ble utført i 5 ulike grupper
sammensatt fra de ulike grenene
i Norges Skytterforbund.
DI gjennomførte kurset med
spørsmål og svar og brukte
argusøyne. Her ble hver lille feil-
skriving justert, alt fra spørs-
målsstilling, paragrafer, skrivefeil
ol. Feil og mangler ble rettet opp
underveis.
Etter at DI hadde gått gjennom
kurset, ble det diskutert i
plenum. Man mente at kurset
var et hyggelig verktøy, vel egnet
for skyttere som vil lære reg-

elverket og for aspiranter til
viderekommende dommerkurs.
Kurset passer også bra som
repetisjon for allerede
utdannede dommere, samt også
for landslagstrenere i rifle og pis-
tol. At kurset kan tas flere
ganger, er en fordel for kunn-
skapsnivået og skytesporten.
Det er meget hensiktsmessig for
dommeraspiranter at de i dette
forberedende kurset får gått
igjennom det grunnleggende i
regelverket, for så å kunne
melde seg på et ordinært dom-
merkurs.
Det er obligatorisk å gjen-
nomføre e-kurset, før man
melder seg videre på et dom-
merkurs. Tiden for besvarelse av
forhåndsoppgavene ble dis-

Reportasje

Gruppediskusjon. Fra venstre:
Øyvind Selnes, Helge Stubberud og Bjørn Haug

Ivrig forsamling

Samling for dommerinstruktører
og internasjonale dommere

14.-15. mars 2015.
v/komité opplæring:

Christer Magnusson og Anne Cecilie Falsen Brække.
Foto:

Eirik Jensen



kutert og de ble konkludert med at 2 timer er tilst-
rekkelig og at tiden ikke trenger å være lenger for
personer med lesevansker.
Det ble diskutert hvor stor % av besvarelsen som
måtte være tilstede for å bestå forhåndsopp-
gavene. Plenum landet på 60 % riktig besvarelse.
Er det over 40 % feil svar, får deltager en
karantenetid før forhåndskurset kan tas på nytt.
Det ble bestemt at e-læring også skal lages for
viltmål, leirdue og SH-skyting og det ble satt ned
ulike grupper for å jobbe med disse grenene. 

Forhåndsoppgavene i rifle og pistol er nå klare
og kan gjennomføres av alle:

Logg deg inn på:

https://minidrett.nif.no/ - finn Norges Skytterfor-
bund i fanen for særforbund. Der vil kursene
komme opp.

Forumet for dommerinstruktører hadde ellers oppe
til diskusjon saker rundt registrering av dommere
og hvorvidt feltdommerkurset skal bestå eller utgå.
Vi fikk også en kort info fra Rune Sørlie om ny inn-
føringen av klassen SH 3 (Blindeskyting.) Denne

klassen kommer i gang så snart det medisinske
klassifiseringssystemet er klart.

SØNDAG:

Denne dagen var det fokusert på SH skyting,
utstyrskontroll og antidoping Norge. Dessverre
hadde vi sykdom fra en foredragsholder.
Arne Morten Nyfløt representerte FK rifle og hadde
en innføring i veiledningen til utstyrskontroller.
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Arne Morten Nyfløt forteller om veilederen til utstyrskontrollen.

Aktive lyttere. Fra venstre: Haldor Hinna og Andrew K. Walls
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Denne veilederen finnes på:
http://www.skyting.no/rifle/Skjema
Arne Morten hadde satt opp alle apparatene som
brukes i utstyrskontrollen for rifle samt kassen for mål-
ing av pistol og vekt og avtrekk. Disse ble demonstrert
og deltagerne fikk prøve seg med å måle /teste ulikt
utstyr i apparatene for utstyrskontroll.
FK rifle har en egen nasjonal godkjenning på rifle
og utstyr lik den man får på internasjonale mester-
skap. Her får utøveren en plombe det som er kon-
trollert som viser at de har godkjent skytterutstyr.
Et annet tema som var oppe, var hvordan den
internasjonale dommeren skal ”te” seg, når
han/hun er ute i et internasjonalt stevne i en jury.

Etikk og etikette ble et sentralt diskusjonstema.
På slutten av søndagen fikk vi besøk av antidoping
Norge. Vi ønsket en gjennomgang på hva som
egentlig en utøver som blir tatt ut i dopingtest,
gjennomgår. Vi fikk en flott informasjon i hensikten
med hva antidoping Norge er, hvor og når en
utøver kan bli tatt ut til dopingtest og vi fikk en
FLOTT gjennomgang på prosedyrene her. Hele
prosessen ble vist i bilder og forklart. DI og ID stilte
ivrig spørsmål underveis. Det var tydelig at langt
fra alle visste om hva en utøver går gjennom av
rutiner, etter at han/hun er plukket ut og hvilke
rettigheter utøveren har.
Les mer her:

http://www.antidoping.no/dopingkontroll/dopingkontroll/
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Arne Morten Nyfløt og Andrew Walls:  Kontroll av skytterjakke forklart til en pistolskytter

Samling for dommerinstruktører og internasjonale dommere forts. fra side: 13



Historien har vist at ingen pistol-
produsenter har klart å produsere
.22-pistoler med et elektronisk
avtrekk som har fungert. Morini og
Pardini er pistolprodusenter som
begge avsluttet produksjonen av
sine elektroniske versjoner,

grunnet dårlig funksjonering.
Mach Guns har en elektronisk .22-
pistol, men deres pistoler har vært
beheftet med så mange andre
funksjoneringsfeil at det er vans-
kelig å konkludere her. Misforstå
meg rett. Alle de nevnte

produsentene har fripistoler i
kaliber 22 med elektroniske
avtrekk som fungerer utmerket,
men så var det dette med selv-
laderpistolene.
Så har vi Walther sin SSP-E og det
kan være betimelig å spørre: Hva

Reportasje
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WALTHER SSP-E
v/Hans Olav Bjelvin

I begynnelsen,
rundt 2007, hadde
vi en omtale av
Walther SSP. Den
gang fikk vi til tes-
ting en prototype
som Harald
Stenvaag hadde
fått inn og som
han velvillig
sendte nordover.
Helhetsinntrykket
av SSPn var posi-
tivt. Derfor er det
med stor inter-
esse jeg gyver løs
på den elektronis-
ke varianten,
nemlig Walther
SSP-E.
E for elektronisk.

Walther SSP-E er
den elektroniske
utgaven av
Walther SSP. Det
vi i begynnelsen
trodde skulle være
arvtakeren til pis-
tolgiganten
Walther GSP, har
vist seg å være en
pistol som defi-
nitivt står på egne
ben.
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er det Walther får til som ikke de
andre får til? For det Walther har
skapt, er et elektronisk avtrekk
som ikke bare fungerer, men som
virkelig er elektronisk. For hør på
dette:
Walther garanterer et vedlike-
holdsfritt elektronisk avtrekk som
skal hyre minst 500.000 avfyringer
og i tillegg skal holde vekta, om
ikke hele tiden, så i hvert fall veldig
lenge. Apropos vekta, du vil
komme til å elske dette avtrekket.
For hva sier du til et elektronisk
avtrekk, som stiller avtrekksvekta
si selv og som slår seg selv av
igjen, når pistolen blir liggende
ubenyttet, for å spare batteri? Om

du mot formodning skulle komme
på et stevne og det viser seg at
avtrekksvekta ikke holder kravet,
er det nærmest som en fis i ørken
å foreta en ny justering.
I god Iphone stil, kan du ikke bytte
batteri i din Ipistol, unnskyld
Walther SSP. Det oppladbare
batteriet, som er innebygget,
lades gjennom en mini-usb. Pis-
tolen kan derfor lades via enhver
PC eller den medfølgende

laderen. Det sentrale spørs-
målet i denne sammen-
hengen blir derfor: Hva når
batteriet er tomt for strøm? I
en kritisk situasjon kan jo
dette være fatalt, eller vil det
det? Fra tomt batteri tar det
ett minutt å lade strøm nok til
100 avfyringer. Total ladetid er
90 minutter, men da får du til
gjengjeld strøm nok til ca.
6000 avfyringer. Jeg regner
derfor med, at å problem-
atisere rundt dette med
batteri-kapasitet, kun vil ha
akademisk betydning. Et led-
lys på høyre side av pistolen
tilkjennegir at strømmen er på.
Hvordan slår du så på pis-

tolen? Det finnes nemlig ingen av-
og på-knapp. Du tar ganske enkelt
pistolen og holder inne
avtrekkeren til du ser at det blinker
i ledlyset på høyre side, og
strømmen er på. Dette er det lurt å
gjøre før du lader og gjør klar til
skyting. 
Man kan ikke annet enn å bli
imponert over denne pistolen,
som synes å ha alt hva man kan

WALTHER SSP-E. . .  forts. fra side 15

Det nederste runde «øyet» er ledlyset, som tennes når avtrekksmekanismen er
aktivert. Denne aktiveres/slås på, ved at du holder avtrekkeren inne noen sekun-
der. Til høyre for ledlyset peker den tynne stanga på hullet hvor du stikker den
inn, når du skal justere vekta på trykkpunktet. Over dette sees sikringsmekanis-
men som forkynner F for frei og S for sicher, skal vi tro min tilårskomne skoletysk
og tilbrakte timer sammen med Derrick.

Pistolen snudd på hodet, med blott-
lagte justeringsskruer for avtrekks-
mekanismen. Her er det «Ordnung
muss sein» En skrue for lengden på
fortrykket, en for vekta på fortrykket
og en for lengden på trykkpunktet.
Enkelt og greit. Når dette er gjort,
justerer avtrekksvekta seg selv ved at
prosedyren nevnt i artikkelen følges.
Foran avtrekkebøylen sees mini usb
porten hvorfra batteriet lades.
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forlange av en high-end kon-
kurransepistol i dagens marked.
Walther synes å ha tenkt på
absolutt alt, hva en konkurranse-
skytter vil kreve av sitt verktøy.
Avtrekkeren er justerbar på alle
måter. Du kan også velge om du
vil ha to-stegs avtrekk, eller
direkte avtrekk uten noe fortrykk.  I
tillegg har du, naturligvis siden
avtrekket er elektronisk, tørrtren-
ingsmulighet uten å måtte spenne
opp tennstempelet mellom hver
gang. 
Siktemidlene er justerbare, både
hva angår høyde, side og skur-
bredde. Koster du imidlertid på
deg noen kroner til, kan du kjøpe
et ekstra baksikte, som du skifter
med en enkelt skrue. Kvaliteten på
tilpasningen er så suveren, at du
ikke behøver å tenke på treff-
punktforandring mellom hvert
baksikteskift. Hva er så vitsen
med dette? Vel, hvis du skyter
rullende, skifter du bare baksikte
mellom presisjon og duell og
slipper å skru. Dette er jo ingen big
deal, som det heter på godt norsk,
men dog en veldig praktisk detalj.
Forsiktet er trekantet og gir deg tre
forskjellige kornbredder ved å
løsne på en skrue og dreie på
kornet. Dette kornet er også
utskiftbart, slik at du har 6 forskjel-
lige kornbredder mellom 2,4 og 5
mm å velge mellom. 
En annen flott detalj, er det jus-
terbare skjeftet. Når sluttstykket er
opphaket i bakre stilling og du har
tatt ut magasinet, kan du løsne en
bolt i bakkant av magasin-
brønnens topp. Denne gjør at
skjeftet, som er opphengt i en
kule, lar seg justere i alle vinkler.
Du vil derfor enkelt kunne rotere
skjeftet rundt opphengskula, slik
at det passer til deg. Deretter er
det bare å gjøre det fast. Genialt

enkelt, spør du
meg. En annen
ting er at
Walther, etter
mitt syn, har
i m p o n e re n d e
gode grep. Et
medium grep
fyller opp i
handa mi, er
veldig godt å ta i
og jeg finner
ingen grunn til å
forandre noe på
skjeftet. Vel, det
er nå min hand,
men ville nå
nevne det allikevel. Du kan velge
mellom ulike størrelser på skjeftet
og også både høyre og venst-
rehåndsutgaver. I tillegg kan du
velge mellom et standard valnøtt-
skjefte med den overflatebehand-
ling du kjenner fra før, eller et med
overflatemaling som føles som et
fint sandpapir. Valget er ditt. Uan-
sett sitter pistolen som støpt, eller
som vokst ut av armen din.
Magasinet sitter i skjefteramma og
monteres ved at du haker opp
sluttstykket i bakre stilling og
putter magasinet ned i utkaster-
åpningen og på plass. Ut kommer
magasinet, når du trykker inn en
knapp lokalisert
på skjeftets
venstre side.
Denne knappen
når du enkelt
med tommel-
fingeren din. Vil
du gjøre litt eks-
tra ut av det,
kan du skyte det
tomme maga-
sinet ut i lufta og
så nonsjalant
fange det opp
med venstre

hånd, mens du later som om dette
er den naturligste ting i verden.
Selvsagt omvendt for venst-
rehåndsskyttere, men ikke desto
mindre imponerende overfor
høyrehåndsskytteren til høyre,
som står med trynet midt imot og
har orkesterplass til oppvisningen.
Walther SSP-E leveres standard
med 5 skudds magasin, men frykt
ikke. Et 6 skudds magasin kan
også levers. Dette må du imid-
lertid kjøpe utenom, i likhet med
en del andre meget praktiske ting
til pistolen, så som løpsvekter i
forskjellige vektklasser. En av
løpsvektene har også en egen

Baksiktet med justeringsskruen som forkynner W=wide
und E=eng, som refererer seg til justeringen av skur-
bredden. Foran ser du skruen som du løsner på for å
fjerne/bytte baksiktet, hvis du skulle ønske å gå for en
slik løsning.

Utkasteråpningen med litt av magasinet stikkende opp.
Unødvendig å si, men det er her du stikker magasinet
ned, når pistolen skal lades.



rekyldempingsfunksjon. Ikke nok
med det, men Walther leverer
også balansevekt til å montere i
skjeftet. Dette gjør at du kan tune
pistolen din maksimalt i forhold til
vekt og balanse, noe Walther er
alene om, så vidt jeg vet.
Walther SSP-E har lav kjernelinje,
faktisk så lav som det er tillatt å ha
den. I tillegg er løpslengden på
153mm, så lang som det er lov å
ha den. Dette borger for den beste
presisjon og liten munningsvipp.
Så hvordan er pistolen å skyte
med, for det er jo det vesentligste
her, men også artikkelens sub-
jektive del.
Først justeres avtrekket. Jeg stiller
inn fortrykket til den vekta jeg vil
ha. Deretter holder jeg avtrekkeren
inne til det blå ledlyset lyser med
to lange blink. Så tar jeg og henger
en avtrekksvekt på 1000 gram på
avtrekkeren, stikker en tynn metall

tråd, binders, tynn
unbrakonøkkel etc.,
inn i hullet foran led-
lyset. Det som skjer
nå, er at ledlyset
begynner å blinke
raskt, hvorpå det høres
et klikk i mekanismen
og vips er avtrekket
justert til 1000 gram.
Nice!! Å justere
avtrekket er behagelig
enkelt. Du har en skrue
som justerer vekta på

fortrykket og en skrue som jus-
terer lengden på det. Når du har
fått dette slik du vil ha det, utfører
du bare prosedyren som justerer
vekta på trykkpunktet og du er i
gang. 
Presisjon er, tja hva skal man
si? Walther vet vi lager ypper-
lige løp med den beste presi-
sjon. Løpslengden er
maksimal, noe som også
borger for ypperlig presisjon
og jeg opplever å skyte så
tette samlinger som jeg
sjelden har gjort. Ja, jeg blir
rent imponert over meg selv,
idet jeg kaster meg over
terminlisten for å finne neste
stevne. Det er naturligvis et
standardstevne, men jeg
gyver på og går rett i tet og
der blir jeg værende. Om det
er på grunn av SSPn eller at
jeg er eneste deltaker i V-60

skal være usagt. Jeg liker å tro det
første og poengsummen har jeg
for anledningen glemt. Men fra
spøk til revolver…jeg mener selv-
sagt pistol. Waltheren er meget
god å skyte med, rekylopptaket
opplever jeg som godt og presi-
sjonen er suveren.
Walther SSP-E er, i mine øyne, en
vakker pistol å se på. Finishen er
superb og pistolen har detaljer
som ingen andre har. Jeg nevner
her det utbyttbare baksiktet, det
elektroniske avtrekket, skjeftejus-
teringen og muligheten til å
montere balansevekter på løp og i
skjefte.. Jeg vet ikke nøyaktig,
men tror kanskje at Tesro har den
samme type skjeftejustering.
Dette er imidlertid noe jeg skal
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Her ser du ned i utkasteråpningens bakkant og skimter juster-
skruen for skjeftet. Denne løsner du litt på, slik at du kjenner at
skjeftet som er opphengt i en kuleaktig sak, kan beveges. Nå
kan du justere skjeftevinkelen(e) akkurat slik du ønsker.

Walther SSP-E sett forfra. Under løpet sees de to ventilene til den
pneumatiske rekylmekanismen. Vet ikke noen bedre måte å si dette på.
Disse bytter du innbyrdes imellom, alt etter hvor sterk ammo du bruker.
Under sitter bolten som løsnes, når pistolen skal demonteres. Dette
som er nevnt over, synes å være et helt forskningsprosjekt, som jeg
skal komme tilbake til i en egen artikkel.
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komme tilbake til, når jeg får en
Tesro i hende for test. Nå som
Børselars as er ny importør, tar det
neppe så veldig lang tid.
Vel, tilbake til Waltheren. Lav
kjerneline, ypperlig presisjon,
elektronisk avtrekk, alle justerings-
muligheter og ekstrautstyr som
kan skaffes. Er det da ingenting
negativt å henge seg opp i når det
gjelder denne pistolen? Når jeg
ikke en gang klarer å hoste opp en
eneste liten funksjoneringsfeil, er
prisen det eneste jeg finner å

kunne klage på. I underkant av
26.000 kroner blir litt i stiveste
laget. Det er selvsagt ikke så rart
heller, for 26.000 kroner er j…..
mye penger. 
En liten advarsel til slutt og som
jeg plukket opp på nettet. Det
viser seg vist, at om du benytter
en uoriginal lader, ødelegges
batteriet og pistolen må inn til
reparasjon. Dette er en ting, som
det helt sikkert ikke er verd å teste
ut, så benytt originalutstyret. 

En meget hyggelig erfaring og en
særdeles god opplevelse har
Walther SSP-E utvilsomt vært.
Pistolen kommer i den sedvanlige
lille ”Tupperware” kofferten som er
så vanlig. Jeg skulle ønsket meg
en større koffert, med rom for litt
flere remedier enn det som levers
standard med pistolen. Noen
esker ammo, skytebriller osv.
hadde vært susen. Og sannelig
min hatt, har ikke Walther dette
også, men den kofferten må du
kjøpe utenom.

Walther SSP-E i kofferten som den kommer i. Her finner du foruten manual, nødvendig verktøy, både vanlig og
spesialverktøy, til adskillelse. Videre litt smøremiddel, sikkerhetsfane og batteriladeren for mekanismen. Det baksiktet
som sees stukket med i «skumgummien» under avtrekkerbøylen følger ikke med på kjøpet, men er levert ekstra.

FAKTARUTE
Produksjonsland:
Tyskland
Fabrikk: 
Waffenfabrik 
Carl Walther, Ulm/Do
Kaliber: .22
Magasinkapasitet: 5 skudd.

6 skudds magasin
på bestilling.
Løpslengde: 153mm
Siktelinje:  ?
Vekt m/tomt 
magasin: ?
Pris: kr. 25.590,- 

Våpen levert av: 
Stenvaag våpensenter
www.Stenvaag.no
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Bestill våre flotte
”Jenter i sentrum” t-skjorter!

Vi
ser
etter
jenter!

Piquet kr 100 pr. stk. (damefasong str 36 – 44) T-skjorte bomull kr 80 pr. stk.  (unisex str XS – XXL).      

Skjortene kan bestilles hos nsf@skyting.no



HPK var i 2014 50 år. I 48 av
disse årene har klubben vært på
leting etter bedre egnede lokaler
enn hva som nå er. Vi er noe i
overkant av 300 medlemmer.
Dagens lokaler er i en nedlagt til-
fluktstunell i sentrum av
Haugesund, og har liten
kapasitet. 
Klubben vår har vært i stor
utvikling og vi har utfordringer
knyttet til å avvikle vår idrett
knyttet til fasiliteter og kapasitet.
Vi har således jobbet målrettet
mot å få til bedre egnede lokaler
for klubben og videre utvikling.
Vårt største ønske har vært
lokaler knyttet til idrettsparken i
Haugesund hvor de fleste andre
er representert. Det er sentralt i
byen, tett på grunnskoler,
videregående skoler, idretts-
linjer, idrettslag, parkområder
osv.
Underveis i dette har vi hatt
mange ulike prosjekter vi har
sjekket ut og jobbet mot, endog
uten å lykkes. Egen tomt har vi
også hatt i mange år, men
grunnet manglende regulering
av denne, samt prioritet til dette
i kommunen, så har dette stått
stille i flere år. Det gikk mange
timer til planlegging og møte-
aktivitet på dette uten fremgang.

Vi har således måtte se oss om
etter andre muligheter.
Hva har vi gjort – målrettet inn-
sats med stor grad av innsats og
tålmodighet!
For det første har vi bygget
oversikt over medlemmers yrker
for å ha god mulighet for dugnad
i nåværende og kommende
lokaler. Dette har vært meget
viktig for oss og vil bli enda mer
sentralt når vi skal se nærmere
på egeninnsats knyttet til nye
lokaler. Vi har også over år til-
rettelagt for økonomi og
egenkapital knyttet til mål om
nye lokaler. Rett og slett å gjøre
oss i økonomisk stand til å
kunne bygge og drifte nytt bygg.
For hvert år som har gått, står vi
sterkere knyttet til egenkapital,
og sammen med tilskudd og lån
fra bank vil dette være et viktig
fundament i nytt bygg. Klubben,
styret og dets medlemmer har
også brukt ressurser for å gjøre
oss kjent med aktuelle pro-
sjekter, bygg og tomter som har
kunnet være aktuelle for oss i
årene som har gått. Vi har som
sagt sjekket ut og brukt en del
tid på mange ulike løsninger. 
Som tillegg har vi også profilert
vårt behov gjennom mediaopp-
slag, meldt det til idrettsrådet og
møtt mannsterke på idrettskon-

feranser i Haugesund. Under-
veis har vi hatt kontakt med
andre instanser som også gjerne
ønsker å ha tilgjengelighet til nye
lokaler knyttet til pistolskyting -
deriblant toppidrettsgymnas
med flere. Vi har også på idretts-
konferanser lansert muligheter
for samlokalisering med andre
idrettslag, hvis noen andre er i
prosess knyttet til ev. nye bygg.
Samlet sett mener vi at det er få
idrettslag i Haugesund og
omegn, kommuner med flere
som ikke er kjent med vårt
ønske om nye lokaler. Vi har
underveis også sjekket ut
idrettsanlegg som ikke har vært i
bruk som forutsatt og hatt dialog
med idrettsråd og kommune på
ev. endring, eller bytte på bruk
av dette.

Fremskritt høsten 2014:

Sen høst 2014 ble vi gjort kjent
med fra idrettsrådet i
Haugesund at Haugesund Cur-
lingklubb hadde fremmet
søknad om tildeling av tomt i
idrettsparken i Haugesund.
Tomta er areal som er grønn-
spraglet ved siden av ishallen,
litt nede mot høyre, sør for
ishallen. Se tegning.
Et spørsmål om samlokalisering
kom raskt på banen. Videre der-
fra har vi gått raskt fra felles
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Haugesund Pistolklubb
og prosjektering av nye lokaler:
v/Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund pistolklubb
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møter mellom klubbene,
fremmet forespørsel om sam-
arbeid på forbundsnivå til støtte
og videre til å fremme
forespørsel om å få legge frem
saken for det kommunale
idretts- og kulturstyret i
Haugesund. Dette gikk kjempe-
flott og vi fikk derfra støtte for at
søknad om utarbeidelse av en
mulighetsstudie for felles fler-
brukshall kan startes. Dette ble
derfra vedtatt i formannskapet i
Haugesund kommune. Øko-
nomien i Haugesund kommune
er ikke positiv og det er utford-
ringer knyttet til drift, slik det nå
er. Et viktig moment var derfor
det økonomiske i mulighetsstu-
diet knyttet til drift og kommunal
garanti for drift.

Mulighetsstudie/prosjek-
teringsarbeid startet:

Hvis vi skulle ha ønsket oss noe,
ville det vært tilgjengelig ressurs
til denne fasen av vårt felles
arbeid sentralt. Både for egen
og andres del i etterkant.
Kanskje dette kan være noe som
vi på sikt kan få til? Allikevel -
ved god bistand fra våre for-
bund, så har våre klubber startet
samarbeidsmøter i vår lokale
byggekomité. Her stiller vi med
2 deltakere fra hver klubb, og
har fått tilgjengelig idrettskon-
sulent i Haugesund kommune
som rådgivende deltaker etter
forespørsel, når vi trenger det.
Det er vi svært glade for og
håper det kan være med på å
gjøre det kommunale plan-

arbeidet noe enklere i prosess
og knyttet til tid. 
Vi trekker også andre relevante
personer inn i arbeidet, når dette
kreves for å ha god fremdrift i
arbeidet. Vi har startet ved å se
på ulike avklaringsoppgaver
som vi har fordelt mellom oss og
jobber på. Dette bringer vi til-
bake til byggekomiteen for
videre arbeid og prosess.
Arbeidet er krevende og tar en
del tid, men er også meget
givende og lærerikt. 
For at noen av oss kan bruke
mye tid på dette, må øvrige i
våre klubber prioritere det res-
terende på drift av klubbene.
Dette er teamwork i praksis og
fungerer bra hittil. 
Foreløpig jobber vi ut fra en
mulighetsstudie på flerbrukshall
over 2 etasjer og hvor pistol-
skyting og curling er i hver sin
etasje med ca. 1500 kvm til-
gjengelig til dette. Som tillegg
ønsker vi også en felles 2 eta-
sjers sosial del i ene enden av
bygget, hvor vi ønsker å til-
rettelegge for kurs, undervis-
ning/konferanser, avvikle kon-
kurranser, kjøkken/kafé, heis,
toalettforhold, tilrettelegging for
bevegelseshemmede osv.
Denne siste delen av felles bygg
synes vi er meget spennende og
vil kunne utgjøre noe nytt og
spennende til det totale i idretts-
parken og knyttet til drift og
utleie. 
I lokalene for pistolskyting
legger vi opp til 50 meters baner
og 25 meters baner for krutt-

skyting og 10 meter baner til
luftskyting. Vi er også i gang
med å sjekke ut ulike former for
driftsselskap for å ha godt
utbytte av bygget til total drift,
sjekker ut hvilke kommunale
instanser som skal involveres i
hva, hva vi må ha med av inn-
hold i vår mulighetsstudie,
avklare ev. utfordringer i pro-
sjektering og driftsfase tidlig
m.m. Spennende!

Tomta er areal som er
grøntspraglet ved siden av
ishallen, litt nede mot høyre,
sør for ishallen.

Klubb og media:
Underveis i dette arbeidet er det
også innsats for at våre klubber
skal fungere ift drift og være
med på det nye som vi jobber
mot i fellesskap. Våre kom-
mende årsmøter vil derfor stå
sentralt og videre også at våre
medlemmer er med oss i pro-
sjekteringsfase og videre inn for-
håpentligvis i bygg og driftsfase.
Media står sentralt og vi har
allerede nå hatt ulike oppslag i
Haugesunds Avis og intervjuer i
en av våre lokale radiokanaler,
Radio 102. Der ligger det til-
gjengelig intervju på lydfil som
NSFs hjemmeside, som andre,
kan lytte til, hvis det er ønskelig.
At vi har positiv fremstilling gjen-
nom media, vil være sentralt for
alle faser i det vi holder på med.
Dette gjelder både internt i våre
klubber, eksternt ut i befolkning,
interesserte, politikere, spon-
sorer, bedrifter og andre som vil



SKYTTERNYTT NR. 2 - 2015 23

Reportasje

kunne være med oss i dette på
ulikt vis.

I medvind og håper på
fortsatt medvind gjen-
nom videre arbeid:
Vi har god tro på at vi denne
gang skal lykkes. Mye grunnet

at vi kjenner god støtte fra våre
klubber, forbund, andre idretts-
lag, idrettsråd, idrettsenhet i
kommunen, interesserte, poli-
tikere og andre. Vi opplever
således at vi er i god medvind
og håper at vi også videre vil

være det. Får vi dette til på det
viset vi stort sett ønsker, har vi
fått til noe som vil være
kjempepositivt for våre idretter
lokalt, krets og på nasjonalt nivå. 

Fortsettelse følger…

Tomta er areal som er grønnspraglet ved siden av
ishallen, litt nede mot høyre, sør for ishallen.
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Innbydelse til 
NM 25 og 50 meter 2015 
i Trondheim
Trondhjems pistolklubb ønsker alle velkommen
til NM 25 og 50 meter 
4.-11. juli i Trondheim.

Program
Dag Dato Øvelse
Lørdag 4.juli fripistol
Søndag 5. juli fripistol + finaler
Mandag 6. juli silhuettpistol + finaler
Tirsdag 7.juli hurtig fin
Onsdag 8.juli standard
Torsdag 9. juli finpistol + finaler (kongelag klasse menn)
Fredag 10. juli grovpistol (kongelag klasse åpen)
Lørdag 11.juli hurtig grov

Påmelding 
Skjema for påmelding er lagt ut på vår hjemmeside http://www.tpk.no/nm-bane-2015/pamelding
Skjemaet inneholder også mulighet for påmelding og forhåndsbetaling av lag. 
Startkontingenten er kr 350.- for hver individuell start og kr 350.- for hvert lag.

Overnatting
Vi har gjort en avtale med Quality Panorama Hotell
Ivar Lykkes vei 1A (tlf.: 72 90 05 00) om overnatting:
Rom/frokost i enkeltrom kr. 795,-  Rom/frokost i dobbeltrom kr. 995,-  Rom/frokost i trippelrom kr. 1195,-
Det er ikke ubegrenset antall rom, så det kan lønne seg å være ute i god tid med bestilling.

På riflebanen til Nidaros er det mulig å få plass, men da må dere være ute i god tid. 
Kontakt Hans Martin for bestilling av plass for Bobil eller Campingvogn. Han kan treffes på mobil:
97708178.

Kontakt
Leder arrangementskomiteen: 
Bjørn Jakobsen, mob.: 995 63 955, e-post: bjornanton@tpk.no

Spørsmål omkring påmelding sendes til: nm2015@tpk.no



Vi er klubben med
Lindesnes fyr i vår logo og
er en klubb med ca. 90
medlemmer, hvorav det er
en veldig aktiv gjeng på
rundt 30 stykker som er og
skyter jevnt og trutt i løpet
av året, samt enkelte som
kun er oppe 2-3 ganger i
løpet av året. I tillegg til å
være underlagt Norsk
Skytterforbund, har vi også
en liten gruppe som skyter
svartkrutt tilsluttet Norsk
Svartkruttunion. Medlems-
massen vokser relativt
jevnt med mellom 5 og 15
nye medlemmer hvert år.
Undertegnede besitter svært lite
av dokumenter som forteller om
klubben sin oppstart, men
klubben vår ble stiftet i 1977 og
selve skytebanen ble bygget
bare noen få år senere. 
Skarstad
Banen ble bygget i 1981 og

grunnen som vår
skytebane ligger
på, ble donert av
Tobias Skarstad
(som er vårt eneste
æresmedlem). Etter
sigende var banen
en av de flotteste
utendørsbanene på
Sørlandet. Det er
også en riflebane
på anlegget, som
driftes av Lindes-
nes Skytterlag (Tid-
ligere Norheim).
Banen vår er, i tillegg til å være
godkjent for alt av håndvåpen,
også godkjent for langvåpen i
typiske håndvåpenkalibre og
22lr. Den er også godkjent for
munnladerrifler og svartkrutt.
Vi har også mulighet til å kunne
arrangere feltstevner og slikt, da
det er et stort område som er
regulert til skyting. Klubben
arrangerte slike stevner før i

tiden og målet er jo å begynne
med dette igjen en vakker dag.

En aktiv klubb
Som nevnt over, har vi i forhold
til medlemsmassen, en ganske
grei aktivitet. En stund for ett par
år siden lå aktiviteten helt på
bunn. På det dårligste var vi kun
3 stk, alle i samme bil, som
kjørte opp for å bedrive vår
favoritthobby, nemlig å skyte.
Dette foregikk i et halvt år, men
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Lindesnes Pistolklubb
– Kom og treff nye venner!
Av Tommy A. Utheim

Et par 1911 liggende på standplass
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så begynte vi å trekke til oss nye (og gamle)
medlemmer, både folk vi kjente fra før og ukjente.
Aktiv markedsføring i de mediene har fått dratt opp
folk på skytebanen for å prøve seg også.
Spesielt merker vi tilstrømming av nye medlemmer
som melder seg på nybegynner/sikkerhetskurs vi
annonserer i lokal media.

Kom og treff nye venner!
Vi har også fokusert på å være ganske åpne og
imøtekommende og ikke gi et inntrykk av at dette
er noe farlige greier. Noen klubber lar ikke nye
medlemmer få lov til å se på en pistol en gang, før
de har vært igjennom masse kursing. Her fører vi
en ”open door”-policy, hvor nybegynnere får en
rask innføring i sikker våpenhåndtering og kom-
mandoene og hva man ikke skal gjøre, etc. Kort
sagt, en litt mer avansert versjon av ”dette er den
farlige enden”. Selvsagt følger man med på de
første rundene de skyter, at de gjør det de skal. De
må også igjennom et nybegynner/sikkerhetskurs
før vi skriver ut noen godkjennelsespapirer for at
de kan få kjøpt egne våpen.
Noen vil nok synes at dette høres farlig ut, men
hovedandelen av de nye som kommer, har erfaring
fra jakt og/eller har et familiemedlem som ”har latt
dem prøve litt hjemme”. For det andre er vi som
har roller som instruktører, ganske drevne i faget.

Reportasje

Lindesnes Pistolklubb forts. fra side 25

Dugnad sommeren 2014

Siste kveld på nybegynner/sikkerhetskurset Våren 2014

Skyting er for både store og små

Vår faste skyteleder siden 2012, Bjørn S. Utheim



Vi hadde en journalist fra Fædrelandsvennen våren
2012, som hadde i oppdrag å skrive litt om for-
skjellige idretter på enten Sørlandet eller i dis-
triktet, (det var dette med hukommelsen).

Men for å sitere ingressen til artikkelen:
”I Lindesnes Pistolklubb trenger man ikke ha
verken store ambisjoner eller prestasjonsangst.
Der alt er fokus på trivsel, og ikke minst sikkerhet”. 
Han fikk jo selvfølgelig prøvd ”arsenalet” til dem
som var oppe den gangen, både små lyddempede
pistoler 6 til store magnumrevolvere. Vedkom-
mende koste seg regelrett og fikk et godt inntrykk
av klubben og sporten. Det er nok det vi vil
anbefale andre klubber, ikke vær redde for jour-
nalister. De kan brukes «til noe fornuftig».

Skyting er moro!
Skyting skal være et preg av moro og ikke bare
konkurranse. Vi har to store ”happenings” i året og
det er sommeravslutning og juleavslutningen.
Vi kjører også et klubbmesterskap i løpet av året
med klassene Fin, Grov, Militær, Revolver og Rifle.
De 3 beste oppnådde resultatene du har i en
klasse, er de som da teller. Vi har et såkalt klubb-
stevne i slutten av hver måned, som da er dette
klubbmesterskapet. Det som er litt synd, er at

mange av de gode
skytterne i en klubb ikke får
kommet seg av gårde på et
approbert stevne. Dette
opplever nok andre klubber
også.
I fjor skjøt en kar 404 poeng
av 450 mulige i klasse fin
(med ei hand og hele den
pakka der). Dette går også
på tid, 1 prøveskuddserie
på 90 sekunder, 3 serier på
90 sekunder, 2 serier på 20
sekunder, 2 serier på 15
sekunder og 2 serier på 10
sekunder. Samme dagen
var vi to stk. som skjøt rifle-
klassen, begge brukte 22lr.

Vi fikk 408 poeng hver og denne karen i fin-klassen
fikk 404. Det er ikke dårlig å skyte bare 4 poeng
mindre enn to stk, den ene med ei halvautomatisk
konkurranserifle og den andre ei BR50-rifle.
Når det gjelder de to store happeningene vi har,
sommeravslutningen og juleskytingen, så blir
disse i en klasse helt for seg selv av moro. Her
kjører vi på med alle slags konkurranser, både
skyting og ikke skyting som quiz og sånt.
Juleskytinga vi hadde nå før jul, var litt spesiell, da
det var meldt storm den dagen. Merk at Skarstad
ligger 3-400m over havet og er veldig utsatt for
vær og vind. Siden dette er juleavslutningen, så var
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Vår faste skyteleder siden 2012, Bjørn S. Utheim

”Koldtbordet” på juleavslutningen 2014
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det jo obligatorisk at en av konkurransene der var
å fyre av 5 skudd mot en reinsdyrblink med ei
salongrifle. Vi begynte med skytter 1 som etter å
ha skutt sine 5 med pistol på hovedkonkurransen,
gikk der reinsdyrblinken og ei salongrifle ventet. Vi
fikk skutt to runder før midt under tredje runde, da
vinden sendte blinken av gårde til Mandal et sted.
Skytter nummer 3 vant selvsagt den kon-
kurransen, da han fikk ”skremt” reinen bort.
Vi er altså på ingen måte den typiske ”vedkubbe-
klubben”, men en sosial gjeng som rett og slett
liker det vi holder på med ved å skyte med stort og
smått, samt å ha det kjekt mens vi gjør det.

Utfordringer
Vi, som andre klubber, har jo noen utfordringer. En
av de største vi har, er at vi ikke har tilgang på
innendørs anlegg og må derfor bruke skytebanen
på Skarstad året rundt. Dette byr jo på problemer,
da det blir veldig mye snø på Skarstad. Heldigvis i
fjor skulle politiet, som vi har et veldig godt sam-
arbeid med, bedrive ekstra mye våpentrening det
året og brøytet da opp banen for oss. Flaks for
oss, det var ganske mye snø det året.
En stund trodde vi at problemene kunne bli løst og
det med hell i uhell. Gymsalen på ungdomsskolen
nede på Vigeland i Lindesnes brant ned og dette
var forsikret for en god slump med penger. 
Både vi og de andre idrettslagene i kommunen
mente at vi kunne fått en skikkelig fin flerbrukshall,
der også vi kunne fått en innendørs pistolbane.

Dette har vi ikke fått noen særlige tilbakemeldinger
på fra kommunen, så vi kan nok regne den planen
som tapt. Vi har også en relativt lav årskontingent,
mye på grunn av dette med banetilgang på vinter-
halvåret. Derfor er vi også sterkt i mot alt som heter
kontingentøkninger fra forbundene og kretsen.

Logoen
Fyret som står i logoen vår er vel et av de mest
kjente varemerkene på Sørlandet, nemlig
Lindesnes fyr. Men grunnen til at jeg bringer opp
logoen vår, som noen av dere mer opp-
merksomme enn andre legger merke til, er at det
står 1977 og et bilde av en
Desert Eagle, som ble laget
noen år senere. Vi skulle få
opp noen skilt og greier på
baneanlegget vårt og
reklamebyrået/ trykkeriet
som skulle trykke dette opp,
måtte jo redesigne logoen,
da de eneste eksemplarene
av logoen var fra gamle dokumenter. De som har
vært borti trykking av sånt, vet at man skal ha
ganske god oppløsning på bildet for at det skal bli
vellykket, så da de laget den fra bunnen av, fikk de
istedenfor en typisk matchpistol, en Desert Eagle
(dere vet, våpen er våpen i øynene til de som ikke
er ”inne i gamet”). Det artige er at vi ikke oppdaget
dette før noen uker etter at vi hadde satt opp
skiltet. Så da ble logoen approbert slik den er nå,
med en Desert Eagle.

Til slutt
Så til slutt håper jeg dette har vært en grei artikkel
om vår kjære klubb her på Sørlandet. For mer
informasjon om klubben, har vi egne nettsider på
www.lindesnespk.no 
Men uansett, vi sender stafettpinnen videre til
Kristiansand Pistolklubb.
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Skivestativene på juleavslutningen
(Merk reinsdyrblinken til høyre)



WALTHER GSP

Dette er kanskje verdens mest funksjonssikre sportspistol. Kan brukes
til både baneprogram og felt. Kaliber .22

WALTHER SSP
En .22 pistol bygget for hurtigprogrammer med
innbygget dempesystem som gir minimalt rekyl-
hopp. Valnøttgrep i størrelsen XS og XXS-grep
kan bestilles separat.

WALTHER SSP-E
Samme supre egenskaper som SSP, men denne har elekronisk

avtrekk som gjør hver avfyring 100% jevn.

HÄMMERLI MODELL STENVAAG
Dette er den perfekte pistolen til Spesialpistolprogrammet. Den er 

liten nok til å gå i målekassen, men likevel med stort nok grep for normale 
hender. 3-punkt dreibart forsikte, justerbart baksikte, og en fantastisk presisjon 

i forhold til lengden på løpet. Våpenet blir produsert i svart/sølv.

HÄMMERLI X-ESSE SPORT
En kvalites konkurransepistol til bane og felt. Funk-
sjonssikker og god presisjon. Bygget av de samme
ekspertene som lager GSP og SSP hos Walther i Ulm.
Large grep vil kunne justeres opp med underhånds-
støtten slik at grepet også vil passe medium hender.

Pistoler i toppklassen!
18.990 ,-

22690,-

26990,-

9590,-

8390,-

E-post: post@stenvaag.no , tlf 66848080,  www.stenvaag.no

Importør: Schou AS
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Rizzini kunne servere et par nyheter på årets IWA-
messe. For trapskytterne presenteres 2015
nyheten Rizzini Fierce 1. Dette er sannsynligvis
hagla som etterhvert skal erstatte dagens Premier.
Fierce 1 leveres etter norske spesifikasjoner, med
bl.a. bakkappe i tre og flyttbar avtrekker i
lengderetning. Løpene til Premier og løpene til
Fierse 1 vil være byttbare våpen imellom og løpene
leveres standard i løpslengder mellom 71 cm og 92
cm. På bestilling kan imidlertid løpslende på 96 cm
leveres. Den flotte stokkingen, med eller uten jus-

terbar kolbekam, og det flotte tre-
verket som Rizzini leverer til bør-
sene sine, er fortsatt standard. 
Budsjettbørsa på trapfronten
Rizzini Vertex kommer i år med ny
gravyr på låsekassen, her til
venstre, den blanke utgaven.

Reportasje

Rizzini med ny Trap-hagle
På IWA-messa: Hans Olav Bjelvin

Landrøs representant Cato Nordahl,
til venstre, sammen med Giuseppe
Rizzini og nyheten Rizzini Fierce 1

Låsekassen på nye Rizzini Fierce 1. Diskré gravyr
med Rizzini inngravert i gull tar seg unektelig stilig ut.
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Endelig Tesro
På IWA-messa: Hans Olav Bjelvin

Det er med stor glede at Skytternytt kan servere
Skytter Norge nyheten om at Tesro nå er
representert av firma Børselars as. Avtalen om at
Børselars nå er importør av Tesro i Norge, ble for-
handlet fram under årets IWA-messe i Nürnberg.

Tesro er en relativ fersk våpenfabrikk
som ble etablert da Walters sjefs-
ingeniør valgte å slutte for og etablere
sin egen våpenfabrikk under navnet
Tesro.

Tesro produserer
sportsvåpen i kaliber
.22 og luft, til de fleste
skytegrener, samt også
sportspistol i kaliber
.32. En interessant ting i
denne sammenhengen
er at Tesro produserer
vekselsats i .32 til sine
sportspistoler, slik at
man slipper å kjøpe
egen pistol i kaliberet.
Tesro er våpen av
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ypperste kvalitet og så snart Børselars får våpen
inn, skal vi komme tilbake med en fyldig omtale av
disse flotte pistolene. Forhåpentligvis blir det både

standard versjonen og rapid fire versjonen av pis-
tolen Tesro TS22.

NB! Gjelder adresseendringer

Skytternytt sendes til de personene/adressene som er lagt inn i Skytterforbundets
medlemsregister. Dette registeret er nå en del av Norges Idrettsforbunds medlemsregister.

Det er klubbene/lagene som oppdaterer dette registeret, og adresseendringer sendes
egen klubb/eget lag. Det samme gjelder om man ikke lenger er medlem av noen skytter-
klubb/lag og derfor ikke lenger ønsker å motta Skytternytt. De skytterne som har fått
tilgang til internettsiden «Min idrett», kan oppdatere egen adresseinfo der.

Oppnår man ikke kontakt med klubben/laget, kan endringer sendes NSFs kontor;
nsf@skyting.no eller Norges Skytterforbund, 0840 Oslo.



Denne fanget oppmerksomheten på en rusletur rundt standen til Glock.
Glock modell 42 i kaliber .380 eller det vi også kaller for 7,65. er den miste Glocken på markedet. Kanskje
noe for Glockentusiastiske feltskyttere innenfor disiplinen spesialpistol. Uten å ha fysisk prøvd det, vil jeg
anta at den går ned i kassa.
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The
new model

range 800 sets
new standard insofar

as quality, functionality,
design and shooting performance

of match air rifles is concerned. 

www.absshooting.no - www.biathlonshop.com





Pardini presenterte i år luft-
pistolen Pardini K.12 med
face-lift, som det jo heter
på bilspråket. Lufttuben
har fått ny farge og logo,
mens sluttstykket nå
kommer i svarteloksert/-
lakkert utgave med påtrykt
absorber. Absorber er som
kjent et lodd i mekanismen
som virker i motsatt retning
av rekylen og derigjennom
eliminerer denne.

Reportasje

SKYTTERNYTT NR. 2 - 2015 35

FACE-LIFT PÅ PARDINI
På IWA-messa Hans Olav Bjelvin
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Ladehjørnet klette@broadpark.no, 66 99 14 44

Fra raskeste brennhastighet til mest saktebrennende:

Hodgdon Clays P flak bd=0.48 Target pistol/hagle

Norma R-1 2 % sylinder bd=0. XY Target pistol

VV N 310 0 % sylinder bd=0.45 Target pistol/hagle

Hercules Bullseye 40% flak bd=0.62 Target pistol

VV N-312 0 % porøs bd=0.44 Blanks, løsskudd

VV N 318 0 % flak bd=0.43 Hagle

Winchester 452AA 13 % kule bd=0.56 Target pistol/hagle

VV N 319 0 % flak bd=0.43 Hagle

VV N 320 0 % sylinder bd=0.50 Target pistol/hagle

VV N 321 0 % flak bd=0.45 Hagle

Winchester 231 22 % kule bd=0.70 Target pistol

VV 322 0 % flak bd=0.43 Hagle

Hodgdon HP-38 P kule bd=o.64 Target pistol

VV N 324 0 % flak bd=0.47 Hagle

VV N 325 0 % flak bd=0.52 Hagle

VV N 32C 0 % hul sylinder bd=0.42 Cowboy/moderat pistol

VV N 326 0 % flak bd=0.52 Hagle

VV N 328 0 % flak bd=0.50 Hagle

VV N 330 0 % sylinder bd=0.60 Moderat pistol

VV N 331 0 % sylinder bd=0.68 Moderat pistol

Hercules Unique 20 % flak bd=0.61 Mod/heavy pistol

VihtaVuori (VV) krutt over disk til
lading av pistol/revolver-
patroner er stort sett kodet på
følgende måte: N 310, N 320, N
330 osv. 
Kan det være» sorte hull» med
kruttsorter mellom tier-økningen
N 310 og N 320 f.eks. Jeg synes
det er spennende å finne ut av
det, og kanskje noen der ute
også har interesse av det. 

I tier området nevnt ovenfor har
en: N 312, N 318 og N 319.  Jeg
tar for meg hele VV 300 serien
fra N 310 og l00 serien til og
med N 130. 
Bulk density (bd) er oppgitt for
mange kruttsorter. 
Definisjonen for bd =massen i
gram/kubikk centimeter, i.e. bd
for vann ved 4 OC er 1.00.

Jeg har også tatt med noen
amerikanske/svenske krutt-
sorter i tillegg til VV som
referanse relatert til brennhas-
tighet. Fasongen på kruttpar-
tiklene og anvendelse er oppgitt.
Nitroglyserininnhold er oppgitt i
prosent.

Av Willy KletteLadehjørnet
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I dag blir det nok litt skyting. Jeg
har i vinter frekventert i Hernes
SSL sine lokaler med min luft-
pistol. De har el skiver og siden
jeg er medlem der, er det ok at
jeg trener sammen med rifle
skytterne der. Nyttig trening.
Men gud hvor vanskelig det er å
holde stille så lenge. Følger du
ikke opp skuddet, er det ei flue
der med en gang. Jeg har en for-
kjærlighet for VM programmene. 
Så en søndag fikk jeg en meget
positiv skyteopplevelse. Det var
skytehallen på Flisa som flere
lag samarbeider om. Bra lys og
el skiver. Det var ikke resultatet
som gjorde opplevelsen positiv,
men banen og miljøet og ikke
minst nok lys til mine gamle
øyne. Overgangen fra halv kilo
avtrekk til en kilo avtrekk
resulterte i mye napp og det så
man på sluttresultatet. Hvis alt
går som planlagt, er det mulig at
jeg starter i nordisk for veteraner
i sommer. Hadde vært artig å få
til.
Sååå nååå.  Midt i skriveseansen
min får jeg en trist telefon. Jeg
mottok midt i januar frasigelse
av verv fra kretsens sekretær Tor
Ingvaldsen. Da jeg snakket med
han om at jeg måtte få det på
mail, så fortalte han at han
hadde fått diagnose kreft i

magesekken på lille julaften. I
går 23. mars kom beskjeden om
at han var gått bort, bare 45 år
ung. Han var småbarnsforelder.
Jeg tenker da på meg selv, da
jeg fikk diagnosen prostatakreft.
Jeg satte livet på vent et par tre
år. Jeg tenker også på meg og
andre som har fått kreftdiagnose
og blitt år og friske. Jeg vil lyse
fred over Tor sitt minne. Han
stilte alltid opp hvis han hadde
anledning, men det gikk tydelig
fram at familien nå hadde første
prioritet i hans liv. Jeg husker et
dikt av Nordahl Grieg som
sluttet med følgende linje: «De
beste har nok med å dø». 
Hva skal man filosofere over i en
slik stund? Selvsagt tenker man
på hvor heldig man var som fikk
riktig behandling i rett tid. Hvis
jeg ikke tar mye feil, vil jeg og
min gode venn Pramm holde et
privat lite gravøl i kveld. Og det
gjorde vi.
Jeg var en tur hos søtabror på
Harry tur. Det skulle handles
tobakk til fruen og øl til meg.
Butikk øl. Pol øl kvoten er det en
venn som får. Så får jeg tobakk-
skvoten hans. Ok deal. Jeg var
på apoteket her hjemme for å få
ut smågodtet jeg får på blå
resept for noen dager siden. Der
fikk jeg se en salve som er god

til å smøre på revmatiske
smerter i ledd og muskler. 350
kr? Litt av en pris. På veg til
Sverige tenkte jeg at jeg går
innom apoteket og ser der. Jo
ganske riktig. Samme salve
kr.115. Ibux og Paraset halv pris.
I butikken får du tannskylle-
middel som koster 85 kr pr.
flaske i butikken for 30 kr
flasken. Nok Sverige reklame.
Og husk. Du kan ta ut medisiner
på resept i alle nordiske land.
I skrivende stund er det en uke
til påske. Jeg registrerte at
termometeret viste 10 grader i
skyggen og 22 i sola. Kaffe og
kvikklunsj i sola på verandaen
og fuglesang viser at vinteren er
på hell. Skjærene sloss om
kvister og forsterker redene
sine. Kattene i nabolaget hyler
som kåte katter skal, hele natta.
Jo alt er tilbake til det gamle. TV
programmene er dårlige saker.
Kontaktet anal digital og fikk
tilsendt en T WE boks. Jøss det
drøss inn med kanaler med
sport og serier, men det sendes
så sent.  Jeg satser på radio
som jeg skrev sist. Det er i
skrivende stund ei uke til påske.
Vi har hatt noen fine dager inne i
blant sure dager. I går var de
faktisk 10+ i skyggen og 22+ i
sola på verandaen. Fint med en

DET FILOSOFISKE HJØRNET Av Jon-Tore Gran



38 SKYTTERNYTT NR. 2 - 2015

Reportasje

kaffekopp og ei bok da. I dag
snør det som på en skikkelig
vinterdag. Våren må nok vente til
etter påske ja. 
Trafikk kultur. Ja det er faktisk
noe som heter det. I dag var jeg
på tur fra Hamar til Elverum. På
den veien er det et trafikklys i
Brenneriroa. Jeg fikk rødt. Det
gjorde selvsagt de som kom
imot også. Først sto det en stor

tankbil med henger. Bak
tankbilen var det ingen, men
denne skulle krysse vegen og
kjøre ned til høyere for meg.
Altså ville den måtte krysse
vegbanen min. Når det rødelyset
fikk et gult under, blinket jeg til
tankbilen for å vise at han kunne
krysse vegbanen, før jeg kjørte
på grønt lys. Det tok vel et halvt
minutt å slippe den fram. Da jeg
etter 150m skulle til høyere i et

kryss passerte en bil fra for-
svaret med tuting og viste meg
fingeren. Huff, forsvaret ble for-
sinket med et halvt minutt. Kon-
klusjon. Man er ikke ustraffet
høflig og smidig i trafikken.
Vi får si at tapet og savnet av en
god skytter venn tilsier at jeg
ikke avslutter med humor i dag.
Men jeg ønsker alle en god vår
og forsommersesong.

VV N 338 0 % sylinder bd=0.54 Blanks/hagle

VV N 340 0 % sylinder bd=0.56 Mod/Heavy pistol

VV N 342 0 % sylinder bd=0.52 Pistol/hagle

VV N 344 0  % flak bd=0.52 Hagle

IMR 4756 0 % flak bd=0.61 Pistol/hagl

VV N 347 0 % flak bd=0.54 Hagle

VV N 350 0 % sylinder bd=0.57 Heavy pistol/hagle

VV 3 N33 0% sylinder bd=0. XY Magnum .357

VV 3 N37 0 % sylinder bd=0.64 Hi-speed LR/pist/hagle

VV 3 N17 0 % sylinder bd=0.52 Long Rifle

VV 3 N36 0 % sylinder bd=0.50 Long Rifle

VV 3 N38 0 % sylinder bd=0.XY Heavy pistol

Hercules Blue Dot 20 % flak bd=0.78 Heavy pistol/hagle

VV N 105 0 % tubular bd=0.XY Heavy pistol

Norma R 123 0 % tubular bd=0.XY Heavy/mag. pistol

Hercules 2400 15% tubular bd=0.87 Heavy/mag.pistol

VV N 110 0 % tubular bd=0.76 Heavy/mag.pistol

Hodgdon H 110 P kule bd=0.98 Heavy/mag.pistol

Winchester 296 11 % kule bd=0.98 Heavy/mag.pistol

VV N 120 0 % tubular bd=0.82 Heavy/mag.pistol

IMR 4227 0 % tubular bd=0.87 Heavy/mag.pistol

VV N 125 0 % tubular bd=0.85 7.62*39

Hodgdon H4227 0 % tubular bd=0.87 Heavy/mag.pistol

VV N 130 0 % tubular bd=0.85 .22 & 6 mm PPC

Winchester 680 10 % kule bd=0.95 .454 Casul

Ladehjørnet forts. fra side 36

Det filosofiske Hjørnet forts. fra side 37
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Vi har den glede å invitere til  
Grand Prix OL-Trap stevne 2015 i Nittedal: 

Lørdag 23. mai 2015 - 75 duer 
Søndag 24.  2015 – 50 duer 

Finale ( A B C klasse ) 
Start begge dager er kl  9.00 
Trening 22  mai fra kl  17.00 

 
Vandrepokal m/pengepott som øker likt for hvert år – den som får navnet sitt gravert 3 ganger for pokalen + 

pengepott til odel og eie – Jørn Simenstad fra OSS er den første som har fått navnet sitt på pokalen 
 

Priser senior og damer kr 700 ,- pris junior kr 500 ,- og pris lag kr 150 ,- 
 

Vi starter dagene med frokost kl  8.00. ris kr 50,-  Alle er velkom  
 

Kiosken er oppe alle dager hvor man kan kjøpe: 
pølser, ferske, baguetter, kaker, kaffe, brus, og is 

Lørdag 23  mai serveres det mat, etter endt skyting 
 

Maks 42 påmeldte 
 

Forhåndspåmelding innen 17. mai 2015 til: 
may-lill@sveamail.no 

Håper vi sees 
 

Vi kan være behjelpelig med å videreformidle steder til overnatting om ønskelig 
Vennlig hilsen 

 

Returadresse: Norges Skytterforbund, Sognsveien 73, 0840 Oslo
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