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Forsiden: Henrik Fylling (18) fra Østlandske Sportskyttere på Hamar
vant den 26. april juniorklassen i EM i Compac Sporting i Foligno, Italia
- Norge første i historien. Foto: Kenneth Eikenes

For meg virker det som om det bygges/lages flere baneanlegg

rundt om, enn ”vi” vet om.

Kristiansand pk, som er utfordret i «Send stafettpinnen videre»
skriver i dette nummer om Gimlehallen, hvor de sammen med
Kristiansand Garnison Pistolklubb denne våren har fått god-
kjenning til å disponere hallen helt fra kl. 0800 til kl. 22.00 på
hverdager og fra kl. 0800 til kl. 1800 på lørdager og søndager. De
har og fått tildelt et område fra kommunen, der det er prosjektert
ny utendørs fullskala skytebane. Det jobbes nå med å finne løs-
ninger og å skaffe penger.
Haugesund pistolklubb holder jo og med prosjektering av nye
lokaler og Stavanger Pistolklubb er i god gang med ny utendørs-
bane på et område utenfor byen som heter Hareland.
De aller første European Games 2015 er for første gang blitt
arrangert i Baku i Aserbajdsjan.
I flere verdensdeler har landenes olympiske komiteer gått
sammen om å avholde regionale ”leker” etter modell av
Olympiske leker, og i 2012 ble det vedtatt at Europa skal følge
samme eksempel.
18 idrettsgrener sto på programmet, og skyting var blant disse.
I alt var 57 norske utøvere med, hvorav 8 var skyttere. Skytekon-
kurransene ble arrangert i tiden 16.- 22. juni. Olympiatoppen
satser på arrangementet og sto for uttaket av de norske
utøverne.
Pål Hembre, som var en av utøverne, beskrev på sosiale medier
baneanleggene der slik: ”På plass i Baku, på et baneanlegg som
kan være mal for nytt riksanlegg på Løvenskiold”.
Det jobbes jo fortløpende videre med vårt prosjekt på Løven-
skioldbanen som Norges Skytterforbund jo eier. Her gjør vår
president, Jan Tore Berg-Knutsen sammen med administ-
rasjonen en utrolig god jobb!
Det ble mye baneskriving denne gang, men baner er jo utrolig
viktig for videreutvikling av sporten vår, sågar en av de viktigste
sammen med alle frivillige i systemet vårt!
Er det noen andre klubber eller lag som har prosjekter på gang,
er i god gang med dem eller har allerede ferdigstilt dem, skriv
gjerne i Skytternytt om dem. Gode ideer, tips og råd kan være til
hjelp for andre som tenker nye skyte fasiliteter.

God sommer alle sammen.
Grete Nilsen

Redaktør

Lederen

Kjære lesere!
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Bildet ble tatt på åpningsdagen 6. juni -15. Harald Stenvaag og
Ole Kristian Bryhn.

ELEY Ltd. og Schou AS har gått
sammen om å bygge et helt nytt
testanlegg på Kløfta.
Her kan skyttere komme og teste
ulike lot.no. av kvalitetsammuni-
sjonen Eley Tenex og Eley Edge og
finne den typen som fungerer best
i sitt våpen.

Les mer om testing og priser på vår nettside 
www.schouvapen.no

Nyåpnet testbane 
for testing av 
Eley Tenex og Eley Edge!

Velkommen til vårt nye testanlegg på Kløfta.

Kontakt oss for å bestille test-time på telefon: 902 58 902 eller mail: eleyrange@schouvapen.no



Presidenten har ordet

Vi har nå gjennomført et godt
FORBUNDSTING med stor
enighet om viktige saker. Jeg
takker for gjenvalget som
President og skal gjøre mitt
beste og stå på godt som mulig
i de kommende 2 år!
Vi har følgende viktige saker i
tiden som kommer:
Deltagelse i OL og Paralympics i
Rio 2016 med flest mulig
deltagere. Olympiatoppen har
støttet oss både økonomisk og
på annen måte. De har stor tiltro
til hva vi kan få til. Som alltid tid-
ligere fremhever jeg også nå at
vi skyttere har skaffet Norge
flest Olympiske
medaljer i sommer-
idretter gjennom
tidene - 32,
hvorav 13
gull. Ikke alle
er oppmerk-
som på det.
Mitt håp er vi
i så måte skal
befeste vår
situasjon.
Våpenlovutvalg-
ets. innstillig er ennå
ikke behandlet av Stor-
tinget. Det blir den sannsynligvis
ikke behandlet før i vårsesjonen
2016. Våpenloven fungerer slik
den nå er og det haster ikke for
oss. Men det er klart at vårt for-
bund støtter forslaget fra kom-
misjonen. Vi sammen med 15
andre foreninger og organisa-
sjoner sørger for å holde oss
informert om utviklingen. NSF er
initiativtager til løpende kontakt,
men alle gode krefter må fortsatt
arbeide for at vi ikke får inn-
skrenkninger som hindrer

utøvelsen av vår idrett. OL pro-
grammene er viktig for oss.
Skyting står sterkt i den
olympiske bevegelse og vi skal
fortsatt hevde oss der.
For at vi skal utvikle og hevde
oss er vi svært avhengig av
gode skytebaneforhold. Dette
varierer sterkt. Noen steder er
våre 520 klubber og lag brukere
av svært gode baner, og en del
utvikles til høyverdige arenaer
over hele landet. De største
utfordringene finner vi i de største
byene - ikke minst i Oslo-
området. Vi eier, som forbund,
Løvenskioldbanen i Bærum. Den

ønsker vi å modernisere
og miljø forbedre.

Dette mener vi vil
være til fordel for
alle, men dess-
verre ser ikke
alle på det slik.
Vi arbeider
u f o r t r ø d e n t
videre med

den utford-
ringen. Vi mener

at en modernisert
Løvenskioldbane vil

være et FYRTÅRN for
norsk skytesport. Oslo kom-
mune ved Bymiljøetaten
arbeider for realiseringen av
innendørs skytebane i fjell på
Åsland i Oslo på grensen til Ski
kommune. Som jeg har skrevet
tidligere, har byrådet i Oslo
bevilget nærmere 100 mil kr. til
prosjektet. Heldags Pro-
sjektleder er nå tilsatt og pro-
sjekteringen er i full gang. Dette
må vi denne gang få til! Bodø
har et anlegg på Bestemorenga

som snart dekker alle former for
skyting. Gratulerer med det!
En annen stor utfordring er
skytings generelle omdømme. Vi
merker dette, i våre bestrebelser
ikke minst, i våre bestrebelser
på sponsing siden. Skyting er en
meget stor idrett i Norge enten
det gjelder NSF, som dekker de
Olympiske skytinger og andre
internasjonale skytinger enten
på 300 m eller Viltmål, eller
grener på pistol som ikke er OL
øvelser. Våre gode venner i DFS
dekker innenlandsk og skandin-
avisk rifle skyting og gir et godt
rekrutteringsgrunnlag for vår
rifleskyting. DFS skytterne får
gjennom oss muligheten til OL
og annen internasjonal deltag-
else, og velkommen er alle som
søker større utfordringer.
Omdømmet dannes av
resultater og av medias opp-
merksomhet. Her satser vi nå på
bredere mediedekning og vi
satser resurser på å få økt opp-
merksomhet i tiden som
kommer. Vi håper å lykkes i så
måte.
Forbundstinget vedtok å ansette
en Sportsjef som skal stimulere
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Som
alltid tidligere

fremhever jeg også
nå at vi skyttere har
skaffet Norge flest

Olympiske medaljer i
sommeridretter gjen-

nom tidene - 32,
hvorav 13 gull.

Presidenten har ordet
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Presidenten har ordet

toppidretten i våre fire grener.
Vedkommende mann eller
kvinne, skal koordinere våre
aktiviteter og stimulere
utviklingen av våre landslag.
Olympiatoppen ser dette som et
bevis på vår TOPP satsing og
støtter våre bestrebelser i så
måte. Dette vil vi selvfølgelig
komme tilbake til.
Vårt medlemskap i NIF er viktig.
Husk at alle er velkomne som
medlemmer. Sikkerhetskurs
avholdes og det rekrutteres bra
på mange områder. Det er viktig
å tiltrekke seg ungdom. Yngre

medlemmer er viktig for vår fort-
satte utvikling. Så ha et åpent
sinn og inviter til skyting på din
bane og i din klubb. Dette vil
styrke oss også økonomisk.
Vi har nå et nytt styre med bred
kompetanse. Tinget vedtok en
ny Langtidsplan som vil bli fulgt
opp i tiden fremover. Det er mye
å ta fatt i. Vi har et flott Styre med
god kjønns- og aldersfordeling.
Vi har en motivert administrasjon
som med nyansettelser styrkes
videre. Vi vil satse mer på
klubb/lagsutvikling. Innsatsen
der er også styrket. «Jenter i

sentrum» får fortsatt stor opp-
merksomhet av Styret og vi
ønsker våre motiverte damer
fortsatt god fremgang. Her kan vi
alle bidra.
Så får vi håpe på en god utvikling
i tiden som kommer: VI ER ALLE
SKYTTERE og vi vil alle styrke
vår idrett som fremmer glede og
øker konsentrasjonsevnen hos
oss alle. LYKKE TIL FREMOVER!

Jan Tore Berg-Knutsen
President 

Presidenten har ordet forts. fra side: 5

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

    



Pistol
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Først vil jeg takke for valget og
tilliten! Jeg gleder meg til to nye
år som leder i FKP. 
Det har skjedd mye etter tinget
med forberedelser til EYL
kvalifiseringen og NM 10m luft. 
EYL kvalifiseringen ble avviklet
helgen 1.-3. mai i Eidsberghallen
og det ble kjempe bra. Mysen Pl
var teknisk arrangør, med flotte
tilbakemeldinger både fra ESC
og deltagere. NM 10m luftpistol
står på trappene i skrivende
stund, Det arrangeres i samme
hall og vi i FKP håper det blir et
like flott arrangement. 
En stor takk til våre sponsorer!
På de to arrangementene har vi
fått inn kr 30  000,- i sponsor-
midler som går til ungdommene
på landslaget vårt. Sponsorene
er: Eidsberg Sparebank,
CUTRIN, Jatak Arebrug, Fos-
sens Eftf., Mona Betong,
Svendsen Profil og Eggen
Gartneri som dekorerte med
blomster på seremoniområdet.

De andre NM arrangørene er i
gang med forberedelser og
påmeldinger, de også. Nå er det
bare å vente på sommer og sol
etter en lang vår.
Det har blitt avholdt et møte i
FKP og vi har fordelt arbeids-
oppgaver og hvem som skal på
de forskjellige NM osv. De nye i
komiteen vil bli med på opp-
læring, for det er viktig at de får
se hvilke oppgaver fagkomité
pistol (FKP) har som Teknisk
Delegert (TD) og ved representa-
sjons oppdrag ved de ulike
arrangementene.
Fagkomitékonferanse Pistol
vil bli avviklet helgen 6.-8.
november 2015 på samme sted
som i fjor, Olavsgaard Hotell på
Skjetten. Dette er den eneste
helgen auditoriet er ledig for de
aktuelle møtedatoene for kon-
feransen. Innkomne saker må
sendes post@fagkomite-pistol.no
innen 15. august. 
Petter Bratli og gjengen hans er i
full gang og vi har hatt skyttere i

WC i Fort Benning og München
etter siste innlegg. Vi kan se
fremgang og personlig utvikling
blant utøverne, selv om vi
fremdeles har et stykke å gå. Vår
SH skytter har hatt maks uflaks
denne våren med sykdom og
komplikasjoner, men nå ser det
ut til å snu seg, så vi gleder oss
til å følge henne videre utover
sommeren og høsten. Ønsker
Petter lykke til videre i sesongen
og med oppkjøringen til EM 25-
50m! 
Anne Grethe Rendalsvik 
Leder fagkomité pistol

Fagkomité pistol informerer

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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Lerdue

Førts og fremst: Gratulerer med
EM gull i Compact Sporting til
Henrik Fylling! (se egen
reportasje i bladet. Red.anm.)
Takk for tilliten
Jeg takker for tilliten for gjenvalg
som leder av fagkomiteen. Med
meg i denne perioden er Bjørn
Erik Jensen som nest leder,
Benedicte Schibbye som
sekretær og komitemedlem Lise
Wold. Varamedlemmer er
Kenneth Eikenes og Birgit
Jostad Solbakken.
Vi hadde vårt første møte tirsdag
19. mai, der vi konstituerte oss.
Fordelingen av arbeid i komiteen
ble foretatt og er som følgende:
Knut tar seg av alt med
terminlister, samt kontakt med
Olympiatoppen.
Bjørn Erik er kontaktperson mot
Skeet og Olympiatoppen.
Benedicte er sekretær, samt
kontaktperson mot OL-trap.
Lise tar seg av resultatføring og
ranking av Nordisk Trap.
Kenneth er kontaktperson mot
Skeet og Sporting (Compact og
Fitasc), samt hjelper Magne
Gusland med resultatføring og
ranking for Sporting.
Birgit skal følge opp Årboka,
samt hjelpe Lise med Nordisk
Trap.
Resultatføring og ranking for
Skeet er Geir Heggertveit og for
OL-trap er det Jørn Simenstad. 

På vårt første møte tildelte vi
også NM i Nordisk trap 2016 til
Enebakk JFF. Det sto mellom
Enebakk og Alta dette året. Vi
valgte Enebakk for 2016, men
oppfordrer Alta til å søke om NM
i 2017.
Noen internasjonale resultater
Gull til junior Henrik Fylling i
EM Compak Sporting

Henrik Fylling fra Østlandske
Sportskyttere vant juniorklassen
i EM i Compak Sporting i
Foligno, Italia. Henrik fikk 191
treff av 200 mulige. Se egen
reportasje med resultater inne i
bladet.
World Cup i skeet på Larnaca,
Kypros i april.
Ole Eilif Undseth åpnet svakt,
men avsluttet kvalifiseringen
sterkt og ble beste norske
skytter med en 20.plass. 
Tom Beier Jensen var best av de
norske etter første dag med
bare en bom og det holdt til en
4.plass før de siste 75 duene i
kvalifiseringen. Til slutt havnet
han på en 21. plass. Tore
Brovold ble nr. 23.
Laginnsatsen var god samlet
sett; ingen andre nasjoner
hadde sine tre skyttere inne
blant de 25 beste. Det lover godt
foran sesongens høydepunkt,
VM i Italia i september.
Ole var også beste nordmann i
årets første World Cup i
begynnelsen av mars i Mexico

med en 9.plass, mens Tore var
best i den andre runden i Al Ain
med en 14.plass for en måned
siden.
Neste World Cup for skeet-
gutta er i Gabala i Aserbajdsjan
i august. Før det skal Tore
Brovold representere Norge
alene i European Games i Baku i
samme land i slutten av juni.
Årets første NM -
NM Dobbeltrap
Ble i starten av mai arrangert
ved Åsane Skyttersenter, med
Bergen Leirdueklubb som
arrangør. Det var 14 deltakere.
Geir Wemmestad-Haaland fra
Nittedal/Hakadal vant senior-
klassen etter å ha slått Geir Vie
fra Brunlanes 21-19 i finalen.
Wemmestad-Haaland var også
best i den innledende skytingen,
med 121 treff. Juniorklassen ble
vunnet av Henrik Fylling fra Øst-
landske Sportskyttere. Se egen
reportasje inne i bladet.

Fagkomité lerdue informerer
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Generelle opplysninger
Nordisk mesterskap i FITASC
Sporting arrangeres i år i Oulu,
nord i Finland.
Det er fri påmelding, påmeld-
ingsfrist er 30. juni og start-
avgiften 150 euro. Klassene er
Åpen, Kvinner, Junior, Veteran
og Super-veteran, samt lagkon-
kurranse.

Vil alt nå henstille alle klubbene
som tenker å arrangere stevner
til neste år å tenke gjennom, når
de ønsker stevner, send det så til
din krets og så videre til fag-
komiteen.
Til høyre følger en oversikt som
er hentet fra vårt fellesreg-
lement, der dere ser fristene for
søknad om stevner. Ber alle
merke seg dette.

1.4.1 FRISTER FOR SØKNAD
OM STEVNER 
1.4.1.1. Fra klubb til krets innen:
30.06. 
Fra krets til fagkomité innen:
30.09 
Utarbeidelse og offentliggjøring
av terminlisten innen:
30.10
Knut Leer
Leder fagkomité lerdue

v/Lindis Græsdal

1. mai startet Wenche Horten sitt deltidsengasjement som klubbutvikler i Norges
Skytterforbund. Som klubbutvikler skal Wenche hjelpe klubbene med å få i gang
aktivitet, og være NSFs bindeledd mellom forbundet og klubbene. En klubbutvikler kan
bl.a. tilby:
Ideer til organisering av aktivitet i klubbene 
- Behovsavklaring gjennom møter og samtaler med

klubbene 
- Hjelp til å komme i gang med utdanning av trenere og

dommere 
- Aktivitetsplan for klubben (startmøter og oppfølgings-

møter) 
- Ideer og tips til ungdomstiltak 
- Behjelpelig i rekruttering og samarbeid 
- Hjelp til å søke midler 
- Tilby kurset «Styrearbeid i praksis» 
- Samt mye mer 
Vi ønsker Wenche velkommen som klubbutvikler i NSF,
og lykke til med sitt nye engasjement. Dersom du ønsker
å komme i kontakt med Wenche, og få besøk av Wenche
til din klubb, send e-post til: whorten@gmail.com.

Wenche Horten – ny klubbutvikler i
Norges Skytterforbund

Fagkomité lerdue informerer forts.
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Rifle

På Forbundstinget ble det noen
utskiftninger i FKR grunnet krav
til kjønnssammensetning i styrer.
Jeg fortsetter som leder av fag-
komiteen med Tor-Erik Iversen
som nestleder. Videre er
Magnus Wohlen og Kristina
Vestveit Nervold valgt inn som
styremedlemmer, med Ingrid
Stubsjøen og Håvard Ellefsen
som vararepresentanter. 
Fagkomiteen skal ha sitt første
møte på Gardermoen 14. juni.
Der er hovedformålet å fordele
arbeidsoppgaver og ansvar
internt i komitéen, samt legge en
plan for hvordan vi skal nå
målene i Langtidsplanen for
2015-2017/19.
World Cup sesongen er godt i
gang og foreløpig har det gått
relativt bra for de norske
utøverne. Ole-Kristian Bryhn
sikret Norge en ny kvoteplass til
OL i Rio med sin fjerde plass på
helmatch under World Cupen i
Korea. Dette er Norges tredje
kvoteplass så langt; fra før har
Malin Westerheim og Are
Hansen vunnet kvoteplasser på
hhv halvmatch og helmatch.

Den beste norske enkeltpres-
tasjonen så langt i sesongen er
uten tvil Ole-Kristian Bryhns
andreplass på 60 skudd
liggende i Fort Benning, USA.
Dette er Bryhns første pallplas-
sering på liggende, og lover
godt foran neste års OL-sesong.
Det er også verdt å nevne at
Sonja Tobiassen kom på 6.plass
i øvelsen R4 i World Cupen for
funksjonshemmede i Antalya,
Tyrkia. 
Flere andre utøvere har også
markert seg med gode plas-
seringer i World Cup og i større
internasjonale stevner som
Hannover og Plzen. Det er også
verdt å nevne at Simon Kolstad
Claussen vant både helmatch
og halvmatch (standardrifle) i
Europa Cup 300m i Århus. 
Norge ble nummer tre i
European Youth League (EYL)
som ble arrangert på Mysen i
mai. På laget skjøt Helene
Storenes, Edvard Sve og Helene
Vikøren. Norge er dermed
kvalifisert til finalen i EYL som
arrangeres i Sverige til høsten.

Aktuelle skyttere (14-18 år) vil bli
kalt inn til uttak på sensommeren.
Olympiatoppen har etter innstil-
ling fra Skytterforbundet, tatt ut
seks rifleskyttere som skal
representere Norge i tidenes
første European Games; mes-
terskapet arrangeres i Baku,
Aserbajdsjan, 12.-28. juni 2015.
Den norske troppen består av
totalt 57 utøvere, hvorav åtte
skyttere. 
Med dette vil jeg ønske alle en
riktig god sommer! 
Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer

Til salgs
Gammel Unique cal. 6.35 og

bane-Krag til salgs.

Tlf. 970 89 764

Til salgs
5 stk. Kongsberg H2F kortholdsskiver kr

4000/stk.

Tlf. 469 36 245 (Hordaland)

Brukthandelen
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Gunnar Orthe i Haugesund Pistolklubb
ble tirsdag 28.04.15 feiret i klubbens
lokaler som årets skyttersjel 2014.

Nominasjonsgrunnlaget som Norges skytter-
forbund har vektlagt ble lest opp av leder i
Haugesund Pistolklubb, Kjell Olav Nuntun. Geir
Haugsnes, medlem i Komité Opplæring gav
positiv omtale, hederspris og sjekk pålydende
10.000,- kroner til valgfritt formål i pistol-
klubben.
Markeringen inneholdt også en flott kake som
fremmøtte medlemmer og andre fikk ta del i.
Klubbens lokaler var fylt opp av svært mange
deltakere som ville feire Gunnar.
Gunnar selv gav lovord tilbake til klubbens
gode miljø, medlemmer som er med i å få ting
til, velvillighet og et positivt skyttermiljø med
andre klubber og interesserte. Han takket for
hederen som ble mottatt og delte den med
andre som bidrar i vår felles idrett og arbeid.

Årets Skyttersjel 2014

Fra venstre Kjell Olav Nuntun leder i HPK, Gunnar Orthe i HPK og Geir Haugsnes fra komité opplæring.Foto: Eirik
Apeland

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
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Levanger har hatt to lag som driver med sports-
skyting, Levanger pistolklubb og Levanger sports-
skytterlag. Sportsskytterlaget, som har drevet med
rifleskyting, har baner i Levangerhallen (10 og 15 m)
og Torsbustaden (50 m). Aktiviteten i laget har de
siste årene vært avtagende.
Pistolklubben har etter boligutbyggingen i Momarka
ikke hatt egne baneanlegg. Dette er de siste årene
blitt løst ved at klubben har samarbeidsavtaler, først
og fremst med Verdal sportsskytterlag (med 25 m
baner i Tromsdalen og ved Vinne skole) og med
Levanger sportsskytterlag. 
I 2014 ble tanken om et nærmere samarbeid mellom
pistolklubben og sportsskytterlaget luftet mellom
lederne for de to lagene. Dette ble positivt mottatt av
medlemmene. Forslag om fusjon mellom lagene ble
så fremmet og vedtatt på lagenes årsmøter i vinter.

Nylig ble det avhold ekstraordinært årsmøte i
Levanger sportsskytterlag der fusjon med pistol-
klubben ble vedtatt. De nødvendige lovendringer for
det nye laget ble vedtatt og nytt styre ble valgt. Her
ble Erik Stai valgt som leder og Øystein Leverås som
nestleder. Som styremedlemmer ble valgt Bernt
Aglen, Turid Pettersen og Knut Sakshaug, og med
Frode Elnesvald som varamedlem. Det nye laget vil
formelt tre i funksjon så snart loven er godkjent av
Idrettskretsen.
Det «nye» Levanger sportsskytterlag vil inngå en
samarbeidsavtale med Verdal sportsskytterlag. Dette
vil gi begge lags medlemmer gjensidig tilgang til alle
baneanleggene som lagene eier/disponerer. Dermed
vil sportsskytterne i Levanger og Verdal få tilgang til
fire meget gode baneanlegg, på 10, 25 og 50 m, både
inne og ute. 

Reportasje

Levanger pistolklubb og Levanger
sportsskytterlag fusjonerer.
v/Erik Stai

FISKESUPPE
Hakk løk, gulrot, litt selleri og noen erter. Slå på en liter fiskekraft og la det koke til gulrot
er møre. Har du frossen grønnsaksblanding som heter erter og gulrot, går det helt fint.
Ellers trenger du fisk, litt reker og krepsehaler. 
Mens grønnsakene koker, kan du skjære opp fisk i små terninger. Litt rød fisk, les laks og
noe hvit fisk. Sei har mye smak, men får du tak i steinbit, er det smaskens. Ha fisken opp
i kjelen og skru ned plata så fisken trekker på svak varme. Når fisken er trukket, har du i
grunn en god fiskesuppe. Smak til med salt og pepper. 
Denne egner seg godt for dem som har problemer med melk og laktose. Når du serverer den, har du oppi reker og litt
krepsehaler. Disse ingrediensene må ikke koke. Da blir de som Laban seigmenn. Det er best om du har de oppi suppa
når den er kommet i tallerkener. 
Så for dem som tåler melk: Ha i en skvett fløte og et par spiseskjeer rømme. Noen bruker Crème fraîche. Det har jeg
ikke smakt. 
Suppen kan godt serveres med rundstykker eller hvitløksbrød. Alle som har vært i Svolvær på Pistol NM, er blitt opp-
fordret til å reise til Henningsvær for å besøke en plass som heter Fiskekroken. De serverer en fiskesuppe som er
tilnærmet like god som den du har laget, hvis du følger oppskriften.

Bon Appetitt

Filosofens lille mathjørne
Det finnes flere måter å lage fiskesuppe på. Den raske og
den sene. Jeg snakker da ikke om ”påsasuppe”. Hvis du
har rekeskall og fiskeben og fiskehoder, kan du lage en

fin kraft. Det er den sene måten. Du får kjøpt meget god
fiskebuljong. Dette er den raske. Men det kan bli
kjempegodt.



Lørdag 25. april gikk med til å vedta langtidsplanen
og budsjett for Skytterforbundet frem til 2019. Det
ble og behandlet en rekke enkeltsaker, hvor de
viktigste var:
- Forslag fra Glåmdal skytterkrets om at forbundet
skal ansette en sportsjef med ansvar for topp-
idretten innenfor alle fire grener som ble vedtatt
med stort flertall.
- Forslag fra styret om å vurdere forbundets totale
informasjonspolitikk, deriblant framtiden for
Skytternytt. Forslaget ble vedtatt etter en debatt
hvor det kom fram flere nyttige innspill.
- Styrets forslag om å legge ned Komité Opplæring
som og ble vedtatt. Ansvaret for denne komiteens
oppgaver vil nå bli fordelt mellom administ-
rasjonen og ulike utvalg som oppnevnes av styret,
i tillegg til at fagkomiteene også har en ansvar
innenfor sine grener.

Av andre saker som var oppe, kan nevnes reglene
for utdeling av Kongepokalen, der et flertall gikk
inn for å videreføre dagens ordning, der pokalen
går på rundgang mellom de fire grenene.
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Ullevål Stadion var vakkert dekorert med NSFs logo under tinghelga! Foto: Andrew Walls

Tom Lauritzen, Wenche Horten og Jan Tore Berg-
Knutsen med Ullevål stadion i bakgrunnen. 

Foto: Andrew Walls

Forbundstinget 2015, hvor også
heder og ære ble tildelt tillitsvalgte
I helgen 25. og 26. april møtte 75 representanter fra alle 20 kretser til NORGES SKYTTER-
FORBUNDs 57. ordinære forbundsting på Ullevål.



Reportasje

Under forbundstinget ble det og delt ut hederstegn
og plaketter.
Jan Tore Berg-Knutsen, Bergsvein Bårdstu og
Bjørn Myrset fikk alle NSFs hederstegn i sølv.
Berg-Knutsen fikk utmerkelsen for sin innsats i
NSFs styre, først som  visepresident og deretter
som president i (hittil) 5 år. 
Bårdstu har gjennom mange år gjort en stor inn-
sats på alle nivåer innen NSFs organisasjon; de
seinere åra har han gjort seg særlig bemerket i
arbeidet med å bygge et vitalt miljø rundt Alfhallen
på Romerike. 
Bjørn Myrset har vært helt sentral i arbeidet med å
integrere funksjonshemmede i Skytterforbundet,
både på klubb- og landslagsnivå. Han har også,
som drivkraft i Elverum Rifleklubb, vært sentral i

avviklingen av en rekke NM og andre store
arrangementer.
Forbundsstyret tildelte også NSFs plakett (nå
glassfat) til sju personer som har gjort en fortjenes-
tefull innsats for skytteridretten: Oddvar H. Bakkejord,
Svolvær, Siri Vaggen Kanedal, Oslo, Jan Erik
Karlsen, Oslo, Grethe Martinsen, Løten, Rolv
Toven, Eidsvåg, Lena Ytterdal, Skedsmo og Petter
Aabakken, Oslo.
Det var tre av styremedlemmene fra perioden
2013-15 som ikke fortsetter i kommende periode,
uten at de av den grunn kommer til å avslutte sitt
engasjement for skytteridretten. Dette er Anne
Cecilie Falsen Brække, Wenche Horten og Harald
Setsaas. Disse ble også hedret med forbundets
glassfat.
Siste post på agendaen var valg og resultatene
herfra står på neste side.
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Forbundstinget 2015, hvor også heder og ære ble tildelt tillitsvalgte, forts

Bergsvein Bårdstu og Jan Tore Berg-Knutsen mottok
begge NSFs hederstegn i sølv Bjørn Myrset, som fikk
samme utmerkelse, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Lindis Græsdal

Anne Cecilie Falsen Brække og Harald Setsaas ble
takket for sin innsats i NSFs styre og stell gjennom
mange år (Wenche Horten var ikke til stede på tingets
avslutningsdag, pga deltakelse på NIF-kurs)

Foto: Andrew Walls

Disse mottok NSFs plakett, f.v.: Lena Ytterdal, Petter Aabakken,
Rolf Toven, Grethe Martinsen, Oddvar H. Bakkejord, Siri Vaggen
Kanedal, Jan Erik Karlsen. Foto: Andrew Walls

Tom Lauritzen og Jan Tore Berg-Knutsen ble
gjenvalg som visepresident og president for to
nye år Foto: Andrew Walls
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Hovedstyret
Presdent Jan Tore Berg-Knutsen Oslo
Visepresident Tom Lauritzen Bodø
Styremedlem Eli Enerstvedt Nore
Styremedlem Ole Henrik Gusland Larvik
Styremedlem Siri Vaggen Kanedal Oslo
Varamedlem Astrid Landsverk Larvik
Varamedlem Svein Roger Stamnestrø Mysen
Fagkomite lerdue:
Leder Knut Leer Noresund
Nestleder Bjørn Erik Jensen Asker
Medlem Lise Wold Hølen
Medlem Benedicte Schibbye Oslo
Vara Birigit Jostad Solbakken Gjøvik
Vara Kenneth Eikenes Bærum
Fagkomite pistol
Leder Anne G Rendalsvik Mysen
Nestleder Pål Kristiansen Stjørdal
Medlem Kristin Sandal Gloppen
Medlem Ståle Waagbø Stavanger
Vara Anders Dingstad Mysen
Vara Lena Marie Ytterdal Skedsmo
Fagkomite rifle
Leder Gyda Ellefsplass Olssen Rælingen
Nestleder Tor Erik Iversen Oslo
Medlem Kristina Vestveit Nervold Bærum
Medlem Magnus Wohlen Trondheim
Vara Håvard Ellefsen Trondheim
Vara Ingrid Stubsjøen Tynset
Fagkomite viltmål
Leder Øivind Selnes Sørumsand
Nestleder Kato Nordsveen Løten

Medlem Ellen Krogstad Blaker
Medlem Liv Brynhild Enerstvedt Nore
Vara Robert Holm Kløfta
Vara Line Teppedal Løten
(Alle lederne av fagkomiteene inngår som styremedlemmer i hovedstyret)

Kontrollkomite
Leder Øystein Nirisen Brevik
Medlem Grethe Martinsen Løten
Medlem Øysten Kristiansen Siggerud
Vara Ann Kristin Brekke Bærum
Vara Jan Enevold Brække Blommenholm
Lovkomite
Leder Andrew Walls Kolnes
Medlem Tove Jacobsen Oslo
Medlem Helge Stubberud Skien
Vara Jørn Lone Rutlin Årdalstangen
Vara Svanhild Blix Vefsn
Ordenskansler/varakansler
Kansler Unni Nicolaysen Oslo
Vara Erik Stai Levanger
Valgkomité
Leder Tom Cato Karlsen PistolBuskerud
Nestleder Holger Vilter PistolNordland
Medlem Stein Otto Strøm LerdueØstfold
Medlem Aina Flørli PistolRogaland
Medlem Bergsvein Bårdstu RifleAkershus
Medlem Randi Krogstad ViltmålAkershus
Vara Kine Nordgård PistolNordland
Vara Eline Tovseth Vatne RifleHedmark
Vara Øyvind Johansen PistolØstfold
Vara Vegard Stenhaug ViltmålAkershus

Forbundstinget i slutten av april 2015
Valg av styre og komitéer

EVA SKISTAD 1926 – 2015.
Norges Skytterforbunds første ansatte kontormedarbeider, Eva Skistad, døde 23.
mars, 89 år gammel.

Hun var utdannet sanger og var i noen år, under Kirsten Flagstads ledelse, ansatt ved
Den Norske Opera. Etterkrigstidens vilkår for unge kunstnere var trange, og kombinert
med flyskrekk førte det til at Evas kunstneriske karriere ble relativt kort. 

Etterfulgt av et par langvarige kontorjobber i Oslo førte bosted og idrettens etablering i Bærum henne til
Idrettens Hus og Norges Skytterforbund i 1975, en stilling hun hadde til hun ble pensjonert i 1993. 
Uten personlig idrettslig bakgrunn satte hun seg fort inn i skyttersportens egenart og nasjonale regelverk.
Hun hadde meget god språkforståelse og fikk raskt, i tillegg til andre oppgaver, ansvaret for å finpusse og
renskrive  manus til forbundets nyetablerte meldingsblad Skytternytt.
Hun kunne være direkte og skarp i replikken, hvilket ikke alltid falt i god jord, men med en snert av humor
satte det som regel, ”skapet” på rett plass.

I tillegg til sangstemmen hadde Eva en lyrisk åre, en egenskap som  kom til uttrykk ved jubileer og andre
festlige anledninger. Jeg minnes spesielt prologen hun skrev og fremførte under markeringen av for-
bundets 50-års jubileum i tilknytning til Forbundstinget i 1996. 

En aktiv medspiller til oppbygningen av NSFs administrasjon har gått ut av tiden.

Unni Nicolaysen
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Fylling fikk 191 treff av 200
mulige og var ett treff foran
italienske Pietro Piccari Ricci.
Han klatret med dette opp på
pallen - og det på toppen av den
- for første gang i et interna-
sjonalt mesterskap.
”Dette har vært en stor drøm og
det er deilig å klare å få uttelling
når det teller som mest” sa
Henrik etter at gullmedaljen var
sikret. ”Jeg har veldig mange
støttespillere og familie som har
hjulpet og støttet meg i flere år”.
Han var tydelig preget av begiv-

enheten og er meget stolt over
prestasjonen.
Bare 14 år gamle Christian Rød
Karlsen fra Brunlanes fulgte opp
med 8.plass og 183 treff.
Henrik var også med på Norges
juniorlag som tok bronse i lag-
konkurransen sammen med
Christian Rød Karlsen (14) fra
Brunlanes Sportsskyttere og
John-Ole Nordskog (15) fra
Team Hagleskyting. Dette er
Norges første internasjonale
medaljer i Compak Sporting
noensinne.

Henrik Fyllings resultat var så
bra at det ga en 26. plass i åpen
klasse og her kom beste norske
senior, Kenneth Lilleødegård fra
Brunlanes, på 41.plass med 188
treff. Totalt var det 367 deltakere
i EM, derav 12 nordmenn.
Resultater
EM Compak Sporting, Foligno, Italia 
Junior ind.
1.   Henrik Fylling, Norge 191 treff
2.   Pietro Piccari Ricci, Italia 190
3.   Alexandre Gay, Frankrike 186
8.   Christian Rød Karlsen, Norge 181
17. John-Ole Nordskog, Norge 173
Lag
1.   Italia, 554 treff
2.   Frankrike, 548 treff
3.   Norge, 547 treff

Reportasje

Gull til junior Henrik Fylling i EM
Compak Sporting
Henrik Fylling (18) fra Østlandske Sportskyttere på Hamar vant den 26. april junior-
klassen i EM i Compak Sporting i Foligno, Italia.



Tekst og foto: Øystein Skålevik
Støtt og stadig høres skrallene fra
Svartebotn, der Bergensklubben
”Åsane Jeger og Fiskerforening”
og NM arrangøren ”Bergen
Leirdueklubb” har sine hoved-
kvarter og skytesenter –
”Jonahola skytebaner”. Her til
den trange kløften like ovenfor
Gaupåsvannet i Åsane kommer
det daglig folk for å trene. Noen
trener for konkurranseskyting,
mens andre øver seg til de skal på
jakt. Hjort kommer også daglig til
Svartebotn og i lia like over
skytesenteret er de å se. Selv om
det kryr av skyttere rundt dem, er
de elegante dyrene trygge her
inne – men til stor inspirasjon for hjortejegerne, når
de trener til jakten.

Søndag den 10. mai var det eksklusive skrall fra
Svartebotn. Da var det NM i dobbeltrap på
skytesenteret. Eliteskytterne, både lokale og til-
reisende, stilte på standplass der den tidligere
landslagsskytteren for Storbritannia, Paul Morris,
var banesjef.
Banesjefen forteller at det nylig ferdigstilte
anlegget for OL-Trap og Dobbel Trap tilfredsstiller
kravene til ISSF. Før det kom til Åsane, var det i
bruk under de olympiske sommerlekene i London i
2012.
Det er en spennende sport også for publikum, men
på den nye banen har de ennå ikke fått på plass
benker for supporterne. Tilskuerne var trygt plas-
sert på bakkekammen på siden av skytebanen.
Tribunefasilitetene bestod av en medbrakt camp-
ingstol og en gammel europall med sitteplass for
to – resten måtte stå. Men de hadde lite å klage på.

Reportasje

Det skraller fra Svartebotn
– NM i Dobbelt Trap 2015
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Et knirkefritt norgesmesterskap som både arrangør og deltagere fra fjernt og nært var
godt fornøyd med på et anlegg som tidligere var brukt under OL i London 2012

Det er en stolt banesjef, Paul Morris, som viser frem det nye anlegget for
OL Trap og Dobbelt Trap som før det kom til Bergen var brukt under de
olympiske sommerlekene i London 2012.

”Tribunen”
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På skytesenteret er der en
trivelig kafé med sitteplasser
både inne og ute og med varme
og kalde drikker samt mye godt
å bite i. 
Det var en svært god stemning
på standplassen. Med gevær
over skulderen og lommene full
av ammunisjon ruslet deltakerne

rundt og var gemyttlige med
hverandre – inntil startsignalet
gikk. Da var det full konsentra-
sjon om oppgaven – treffe
begge leirduene som slynges ut
samtidig i høy hastighet – prøv
det den som vil. Deltakerne viste
at de både ville og kunne. Med
stor presisjon ble leirduene skutt

i sønder. Med så stor treff-
sikkerhet som disse karene har,
så det mørkt ut for fuglebe-
standene, men vinneren av
seniorklassen kunne berolige
oss – han er dyrlege og
reparerer fuglene, han skyter
dem aldri.

Reportasje

Det skraller fra Svartebotn – NM i Dobbelt Trap 2015. Forts.

Finaleskytterne 

Henrik Fylling fikk flest treff i juniorfinalen. Vel blåst for Geir Vie - han tok andreplassen



NM-tittelen i juniorklassen
ble vunnet av den ferske
europamesteren i Sporting,
Henrik Fylling fra Løten. 18-
åringen, som representerer
Østlandske sportsskyttere,
tok EM-tittelen under mes-
terskapet i Italia tidligere i år,
og dette var den første
medaljen som noensinne er
tatt innen sporting-grenen
for Norge. Her i Bergen tok
han sin 6. NM-tittel. Fra før
har han vunnet dobbeltrap
en gang, sporting to ganger,
leirduesti en gang samt en
tittel i skeet. Den aktive hag-
leskytteren forteller at han
trives veldig godt i
skyttermiljøet, og sier videre
at han setter stor pris på at
sporten nå får litt publisitet.
I seniorklassen gikk Geir
Wemmestad-Håland til
topps foran fjorårsvinneren,

Geir Vie. Wemmestad-
Håland representerer
Nittedal og Hakadal Skog
J.F.F. 62-åringen, som er
vokst opp i en skytterfamilie,
startet med skyting allerede
som 6-åring og har drevet all-
sidig skyting siden midt på
60-tallet. Til daglig jobber
han som dyrlege i hjemkom-

munen Nordre
Land og i
nabokommunen
Etnedal. Han
dedikerer NM-
tittelen til kona
som har gjort det

Reportasje
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Wennestad-Håland var best denne gangen – neste
gang er det kanskje Vie sin tur som nå han ble
nummer 2.

Vinneren i juniorklassen, Henrik Fylling får sin premie, andreplassen gikk til Lars
Knapstad og på tredjeplass kom Adrian Terp
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mulig for ham å drive skyting
på dette nivået.
Tradisjonen tro ble den ny-
bakte norgesmesteren fratatt
capsen. Den ble kastet i luften
over banen og skutt til filler (se
lite bilde side 19) av de andre
finaleskytterne – og med
”fillen” på hodet kunne
Wennestad-Håland reise hjem
til kona med et synlig bevis på
seieren.
Gjennomføringen av norges-
mesterskapet gikk knirkefritt,
og både arrangøren Bergen
Leirdueklubb og deltakerne
var godt fornøyd. 1. og 2.
august 2015 ønsker klubben
på ny velkommen til norges-
mesterskap på den nye banen.
Da er det NM-tittelen i OL Trap

Reportasje

Det skraller fra Svartebotn – NM i Dobbelt Trap 2015. Forts.

Banesjef Paul Moris med den første vinneren (Wennestad-Håland) på den nye banen, 
1. og 2. august skal det på ny kjempes om NM-tittel her.

Seierspallen i seniorklassen; f.v. Geir Vie, Geir Vemmestad-Haaland og Jan
Egil Rossvoll (og fjerdemann Magne Gusland).



Bryhn gikk hardt ut og tok
en solid ledelse i finalen,
der de åtte beste i
kvalifiseringen fikk plass.
Bryhn ble nummer fem i
kvalifiseringen, men skjøt
enda bedre i finalen og
ledet til det gjensto ni
skudd.
Hjemmehåpet Michael
McPahil var den eneste
som klarte å snike seg
foran Bryhn på de siste
skuddene. En etter en av
verdens beste skyttere
ble eliminert bort i den
spennende finalen og til
slutt lå kun McPhail og
Bryhn igjen på stand-
plass for å gjøre opp om
seieren på de to siste
skuddene. Amerikaneren
holdt nervene under kon-
troll og vant til slutt med
2,5 poengs margin.
Ole-Kristian Bryhn fra
Røyken har fra før to andre-
plasser og en tredjeplass i World
Cup på helmatch. I denne
øvelsen har han hele fire pall-
plasser i World Cup-finaler, med
seier i 2011 som sin fremste
prestasjon. 

Det er seks år siden Norge sist
var på pallen i et World Cup-
stevne på 50 meter 60 skudd
liggende. Vebjørn Berg ble
nummer 2 i WC i Milano i 2009.
Harald Stenvaag tok vår siste
World Cup-seier i denne
disiplinen helt tilbake i 2001 i

Atlanta. Det var også på 50
meter liggende Norge tok sin
aller første seier i rifleskyting i
World Cup i 1986, da Kåre Inge
Viken vant i München. Totalt står
Norge med ni seire og nå 21
pallplasseringer i denne OL-
grenen.

Reportasje

Sølv til Ole-Kristian Bryhn i World
Cup, Fort Benning USA
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v/Dag Olav Rønning

For første gang i karrieren klatret Ole-Kristian Bryhn opp på pallen i OL-øvelsen 50 meter
liggende i World Cup, da han ble nummer to i finalen i Fort Benning, USA, fredag
ettermiddag den 15. mai.

På pallen i FORT BENNING 15. mai 2015: Fra venstre: Sølv Ole-Kristian BRYHN
Norge, Gull Michael USA og bronse Gagan NARANG India 

Foto: Nicolo Zangirolami
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Arrangørene skriver:

”Det har vært en flott helg med mye og utrolig bra
skyting. De norske rifleskytterne kom på tredje-
plass, men de har fortsatt mulighet til å komme
videre til finalen. De andre regionene må avvikle
sine kvalifiseringer før vi vet svaret på det. (I
skrivende stund er de kvalifisert til finalen i EYL
som arrangeres i Sverige til høsten - Red. anm.).
De norske pistolskytterne mistet sin eneste sjanse
til 1 matchpoeng mot Sverige etter shoot off og
endte tilslutt på femte plass. Det var utrolig jevnt
og stang ut på mange av duellene. Vi takker for en
super innsats til dere alle!
Vi vil også takke jury, banemannskap og kokker for
en super innsats i helgen. Må også rette en stor
takk til Kerstin Bodin fra det europeiske forbundet

og hennes mann for godt samarbeid. Dette ga
mersmak!”
EYL er en lagkonkurranse for skyttere i alderen 14-
18 år. Konkurranseformen er litt spesiell.
Nasjonene møtes to og to i matcher i et seriefor-
mat (alle land møter alle). Hver match består av 3
dueller over 4x10 skudd, og hver skytter får 2
poeng for hver 10 skudds-duell de vinner (maks.
poengsum i hver match er dermed 3x2x4= 24
poeng). Det laget som får flest poeng, vinner
matchen.
På de norske lagene skjøt:
Pistol: Thea Haarberg, Christoffer Robin Hovd og
Trude Johansen
Rifle: Helene Storenes, Edvard Sve, og Helene
Vikøren

Reportasje

Vellykket EYL på Mysen
v/Dag Olav Rønning 

I første helga i mai ble kvalifiseringsstevnet i Region Nord av European Youth League
(EYL) 2015 arrangert på Mysen. Mysen Pistollag i samarbeid med Norges Skytterforbund,
sto som arrangør i Eidsberghallen. I luftpistolklassen møttes Latvia, Litauen, Norge,
Polen og Sverige, og i luftrifle var Litauen byttet ut med Finland.

Banesjef Paul Moris med den første vinneren (Wennestad-Håland) på den nye banen, 1. og 2. august skal det på
ny kjempes om NM-tittel her.



Griffing d.o.o., holder til i Slovenia og fabrikkerer
høykvalitets metallprodukter basert på kundenes
ønsker. De har nå kommet på markedet med en
adapter, som lar deg benytte smarttelefonen din
som en integrert del av kikkertsiktet. 
Smart Shoot Adapter SSA 38-46, passer alle
kikkertsikter med diameter 38 - 46 mm. En meget
interessant duppedings som gjør at du kan ta
video, bilder eller bare bruke mobiltelefonen som
en del av kikkertsiktet. Kanskje et praktisk hjelpe-
middel under posteringsjakt. 

I alle fall gir dette deg uendelige kreative muligheter
med mobiltelefonen, enten du bruker kikkertsiktet
eller et teleskop. Jeg vil tro at fugletittere bl.a., vil se
nytten av et slikt produkt. Adapteren monteres på
kikkerten raskt, enkelt og lydløst. Deretter sklis
mobiltelefonen på plass og gjøres fast.
Fokuseringen er også meget enkel. 
I skrivende stund vites ikke om produktet har noen
norsk representant. Adapteren kan imidlertid
bestilles direkte fra fabrikken og prisen er i
skrivende stund 179,80 euro. Adressen til nett-
stedet er g-line.net

Reportasje

SMART SHOOT ADAPTER
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v/Hans Olav Bjelvin

Ta bilder og video, eller bruk mobilen
som integrert del av kikkertsiktet.
Griffing SSA
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”Jenter i sentrum” satser videre på
jenteprosjekter.
Se egen invitasjon til trenerkurs for jenter i dette Skyternytt!
Vi vil også arrangere en jentesamling til høsten. Dette vil være for alle grener. Pistol, rifle, viltmål og lerdue. 

Det jobbes i disse dager med å finne gode temaer til samlingen. Har du har noen ønsker om tema til
jentesamlingen, send et e-brev eller ring Wenche på whorten@gmail.com / 911 51 137. 

Mer info vil komme på NSF’s facebook side og på www.skyting.no. 

Vi har flere planer for dere jenter, så bare gled dere! 

Reportasje

Siri Vaggen Olsen
Mobil: 996 38 481 
E-post: sirivaggen@gmail.com

Anne Cecilie Falsen Brække
Tlf. privat: 55 10 30 67
Mobil: 986 25 311
E-post: braekke@online.no

Grete Nilsen
Mobil: 906 50 608
E-post: greten2@online.no

Wenche Horten
Tlf. privat: 62 81 64 92
Mobil: 911 51 137
E-post: whorten@gmail.com
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Reportasje

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
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Kurset går over 2 helger, 2 dager hver helg.
1. Helg lørdag 5. september og søndag 6.

september
2. Helg lørdag 3.oktober og søndag 4.oktober +

45 timer praksis i egen klubb og 15 timer
e – læring.

Kurslærere: Christer Magnusson og Nils Joten
Kurssted: Oslo / Akershus, mest sannsynlig
Alfhallen 

Som Trener 1 Pistol er du autorisert som trener på
klubbnivå. Trener 1 er en betingelse for å ta videre
trenerutdanning (trener 2, trener 3 og trener 4). Det
er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør
være minst 16 år. Kurset har ingen eksamen, det er
løpende vurdering underveis av deltakernes
engasjement og evne til å organisere aktivitet. 

Etter bestått kurs og gjennomført praksis utstedes
kursbevis/kompetansekort. 

Deltakeravgift/Egenandel for kurset er kr 750,-.
Enkel servering og kursmateriell er inkludert i
deltakeravgiften. Det sendes ut faktura i etterkant
av første kurshelg. Kurskostnadene for øvrig
dekkes av «Jenter i sentrum – prosjektet». 

Følgende moduler/tema blir gjennomgått på
kurset:
- Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt

(8 timer)
Alle deltakere må i tillegg gjennomføre 15 timer
med e-læring i løpet (i forkant og underveis) av
kurset. Mer informasjon om dette kommer ved
påmelding. Dette gjelder følgende moduler:

- Reglement, vedlikehold og våpen 
- Idrett for funksjonshemming
- Trenerrollen
- Barneidrettens verdigrunnlag
- Idrett uten skader
- Aldersrelatert trening
Bindene påmelding skal tydelig merkes Trenerkurs
1 Pistol, og skal inneholde søkerens navn, riktig
adresse, fødselsdato, klubbtilhørighet,
telefonnummer og e-post adresse, slik at infor-
masjon m.m. kan sendes ut på en grei måte. 
Bindende påmelding sendes på e-post til
lindis.graesdal@skyting.no innen 15.august 2015.
NB: Forbehold om nok deltakere!
Med vennlig hilsen 
Norges Skytterforbund / 
Jenter i Sentrum 

Reportasje

Trenerkurs for jenter!
Norges Skytterforbund / Jenter i sentrum
inviterer til trenerkurs for
JENTER Trener 1 Pistol.



Med 38 lagmesterskap for menn og 25
lagmesterskap for veteran i NM, ligger
KPK høyt på statistikken over mestvinn-
ende pistolklubber.
En av dem som har bidratt sterkt til gode
resultater for KPK, er vårt æresmedlem
og evig unge Hans Schjelderup. Hans
har 25 individuelle NM titler for
menn/åpen klasse, i tillegg til 54 titler
som veteran. Han er den desidert
mestvinnende veteranskytteren i landet.
Han kan i tillegg skilte med flere nordiske
medaljer, 20 individuelle landskamp-
medaljer, samt VM gull i militær grov.
Hans er fremdeles aktiv skytter som
trofast stiller på de ukentlige treningene med både
skarpe våpen og luftvåpen. Og når Hans kommer
med gode råd innen skyting – ja, da lytter man!
Han er vår fremste dommer og stevneleder, når
banestevner skal avholdes, og
han er like trofast, når felt-
stevnene går av stabelen.
I den andre aldersenden av
skyttere finner vi Stein Aslak Rike
Koveland. Han er en ung,
fremadstormende skytter som
med sine 18 somre,
representerte Norge i Nordisk
Felt i Sverige i 2014. Han kom
hjem derfra med en lagmedalje til
Norge i sølv. Dette er vi selv-
følgelig stolte av, og vi gleder oss
over å ha denne «coming man» i

KPK! Han har sanket flere KM og DM medaljer
også.
Det må også nevnes at vi er spent på vår regje-
rende norgesmester i luft V-50, Roald Stallemo sin
innsats i dette årets luft-NM i Mysen!

AKTIVITET
Kristiansand Pistolklubb har de
siste årene ligget på rundt 300
medlemmer. Av disse hadde vi i
2014 rundt 50 klasseførte
skyttere.
Vi driver med bane, felt og luft-
skyting. Flesteparten av skytterne
sverger til feltskyting, men en
økende andel har også fått sansen
for baneskyting. Og det er spesielt
moro å se at interessen for luft er
på oppadgående i KPK! 
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Reportasje

Kristiansand Pistolklubb
av Kristin Bakka

Kristiansand Pistolklubb ble stiftet så tidlig som i 1936. Det er en
klubb med lang historie og stolte tradisjoner, og vi kan skilte
med flere norgesmestere gjennom tidens løp.

I serien: ”Send stafettpinnen videre”

Til venstre: Roald Stallemo, regjerende norgesmester i V50 luft. 
I midten: Pål Supersaxo. Til høyre: Hans Schjelderup, æresmedlem.

Stein Aslak Rike Koveland – junior
med lagsølv fra Nordisk felt 2014



Reportasje
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Det er deltakere fra KPK i alle grenene i årets NM
arrangementer. Hos KPK er det klubben som
betaler for deltakernes starter i NM. Alle har
muligheten for å delta, og det stilles ikke krav om
resultater for å få sponset deltakelsen i NM.
Vi har mange skyttere som reiser mye på stevner.
Vårt naturlige nedslagsfelt er Sør-Norge fra Roga-
land i vest til Buskerud i øst, og de meste dedikerte
skytterne går ikke av veien for fire-fem timer i bil
hver vei for å skyte noen runder felt, både i storm,
regn og solskinn.
VI arrangerer fire sikkerhetskurs i året, og inter-
essen for disse er veldig stor. Kurset går over to
samlinger, der skytterne den første kvelden blir
introdusert for den teoretiske delen av idretten, og
den påfølgende lørdagen tilbringer dagen på
skytebanen under kyndig veiledning av Rune
Pedersen. 
Rune er også trener i klubben, og han tar seg mye
av nybegynnerne den første tiden når de kommer
på sine treninger. Nybegynnerne har, etter sikker-
hetskurset, en periode der de skal gjennomføre
minst 18 treninger i løpet av seks måneder, før
klubben gir sin godkjennelse på at man kan søke
om eget våpen. I løpet av disse seks månedene
skal nybegynnerne også ha deltatt på minst to
stevner, enten som deltaker eller i arrangørteamet.
Grunnen til at vi forlanger deltakelse på stevner, er
at vi ønsker å vise fram også den delen av idretten.

De aller fleste nye skytterne synes stevner på bane
og i felt er veldig moro! Målet er jo å få folk til å fort-
sette med skytingen, og dette er veldig motiver-
ende for de fleste.
Det er viktig å si at klubben har plass til skyttere på
alle nivåer. Det skal være moro å skyte!
VÅRE LOKALITETER
KPK holder til i Gimlehallen. Denne kommunale
idrettshallen er lokalisert bare et par kilometer øst
for Kristiansand Sentrum, et steinkast fra Agder
Universitet og friluftsområdene i Jegersberg.
Skytebanen ble etablert på begynnelsen av 1970-
tallet, og KPK deler tiden der med byens andre
pistolklubb KGP (Kristiansand Garnisons Pistol),
som vi for øvrig har et godt og fruktbart samarbeid
med.
VI har i mange år jobbet for å få økt tilgang til
skytebanen, og denne våren fikk vi endelig alle
godkjenninger som skulle til for å disponere hallen
fra 0800 til 2200 på hverdager, og 0800 til 1800 på
lørdager og søndager. Noe av tiden er fordelt mel-
lom de to pistolklubbene, men det aller meste er
felles treningstid. Dette fungerer veldig bra.
KLUBBENS SATSNING

Klubbens styre har som målsetting å jobbe for
stadig å forbedre forholdene rundt idretten for
medlemmene. Utvidet bruk av Gimlehallen var en
del av denne jobbingen.

Neglespretten på Flakke våren 2014. Vårens vakreste
eventyr Sikkerhetskurs med Rune Pedersen som instruktør
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Men – sju standplasser innendørs er ikke nok for å
få til god nok trening for verken baneskyttere, luft-
skyttere eller feltskyttere.
Derfor har KPK sammen med Kristiansand
Garnisons Pistolklubb fått tildelt et område fra
kommunen, der det er prosjektert ny, utendørs full-
skala skytebane. Dette er på Farvannet, et par mil
nordøst for Kristiansand sentrum. Her har

skytterlagene alle-
rede etablert sine
anlegg i et fantas-
tisk område.
Det er vanskelig å
si når pistolbanene
kan være ferdige.
Mye handler om
økonomi, for
klubbene må selv
finansiere bygg-
ing og drift av
anlegget. Kom-
munen bidrar ikke
med midler, og
akkurat nå ser det
ut for at det må
legges en helt ny

vei fram til anlegget. Dette vil koste mye penger, så
vi er spente på hvordan ting utvikler seg. Vi har
dyktige folk på saken, og det jobbes med å finne
løsninger og å skaffe penger. Vi har et desperat
behov for en utendørs bane, og håper på et
positivt gjennombrudd snart!
Så hvordan løser vi dette med utendørs trening?
Jo, vi har i mange år hatt et godt samarbeid med
Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag.
I naturskjønne omgivelser på Flakke i Birkenes, har
BLSSL sine utendørs treningsfasiliteter.
Alle medlemmer i KPK kan melde seg som støt-
temedlemmer i BLSSL, og har da adgang til å
benytte seg av skytebanene på Flakke.

KPK og BLSSL har gjennom mange år sam-
arbeidet med gjennomføring av feltstevner på
Flakke. I 2010 arrangerte de to klubbene sammen
NM i spesialfelt der. Det ble et vellykket
arrangement til tross for et usannsynlig heftig
regnvær den ene dagen!

DET SOSIALE ER VIKTIG
Det sittende styret i KPK har også hatt som
målsetting å bygge opp det sosiale miljøet i
klubben. Våren 2014 fikk vi gjort en oppgradering
på møbler og utstyr i oppholdsrommet i
Gimlehallen.
Nye medlemmer blir tatt godt imot, og det er alltid
mange fra styret til stede på nybegynnertreningene
på tirsdagene. Da går praten livlig om alt som
dreier seg om skyttersporten. Nesten hver eneste
tirsdag stiller sekretær Gro Rike Koveland og

Kristiansand Pistolklubb forts.

Reportasje

Området der den nye pistolbanen
er prosjektert

Vafler er fast innslag på treninger og stevner!



hennes gemal Torstein
med vaffelrøre. Alle
som er innom hallen,
kan da kose seg med
gratis kaffe og vafler
mens de venter på å
få skyte, eller bare har
en hyggelig og sosial
stund med likesin-
nede!
Det kan komme både
20 og 30 skyttere
innom en vanlig tirs-
dagskveld, og det
gleder å se at både
nye og gamle medlemmer er for-
nøyde.
En lørdag på nyåret 2015 stilte
hele 25 KPK’ere til dugnad i
skytehallen. Fantastisk frammøte!
Kommunen har gitt oss full frihet
til å pusse opp og forbedre for-
holdene i hallen, som vi måtte
ønske. Blant alle ting som ble
gjort på dugnaden, var å få
bygget en lydsluse fra
skytebanen og inn til oppholds-

rommet. Dette var en kjær-
kommen oppgradering. I tillegg
ble det montert flere lysstoffrør i
taket, både ved standplassene
og skivestativet. Tømming av
grav, samt vasking og støvsug-
ing gjorde godt for inneklimaet! 
Alt i alt, så er Kristiansand Pis-
tolklubb en skytterklubb der
både det sportslige og sosiale er
viktig, og står sterkt. Derfor vil
ganske sikkert antallet appro-
berte stevner øke på fremover,

men vi vil også fort-
sette med våre
klubbarrangementer
både i form av
innendørs Jule-
skyting og andre
interne stevner i
hallen. Dette er
skyting for moro
skyld, og bidrar til
mye latter og godt
miljø.

Ta gjerne en kikk på
vår hjemmeside

www.kristiansandpistolklubb.no
eller facebooksiden vår!

Med dette utfordrer vi
Birkenes og Lillesand
Sportsskytterlag videre
i denne stafetten!

Reportasje
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Dugnad. KPK løfter i flokk.

Juleskyting i Gimlehallen.
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Reportasje

Aktiv møtevirksomhet
og anleggskurs:
Det har vært aktive uker
med en del møter knyttet
til prosjektarbeidet. Våre
interne møter klubber og
i byggekomiteen har
pågått kontinuerlig gjen-
nom perioden. I ett av
disse ble vi enige om å
invitere anleggsansvarlig
i curlingforbundet, Kjell
Nilsen for å ha et anleggs-
kurs en helg for bygge-
komité og med tillegg av
relevante representanter
fra våre styrer. Dette for
å samle kompetanse
rundt det totale arbeidet
i dette og ha mulighet til
fordeling ut over i pro-
sjektet. Plan var kurs først, sosialt og videre arbeid
med fullførelse av mulighetsanalysen som skulle
sendes til Haugesund kommune. Kurset var flott
og ble gjennomført på godt vis. 
Mulighetsanalysen ferdig
og oversendt kommunen:
Vi fikk satt opp mesteparten av mulighetsanalysen
i slutten av kurshelga og fullførte det i uka etter.
Innsatsen fra begge klubber og med utgangspunkt
i innhentet informasjon, tegninger (ikke endelige)
og øvrig, fikk vi denne overlevert bygg- og plan-
avdeling i kommunen, med kopi til idrettsråd,
idrettsenhet og komité for bygg- og planarbeid
(politisk). Samtidig med dette, hadde vi møte og
dialog med bygg- og planavdeling forut og imens

arbeid med mulighetsanalysen ble skrevet. I dette
kom det frem at det vil være behov for
omregulering av tomta knyttet til kun å bruke
denne til idrettsformål. Dette var med bakgrunn i at
tomta i utgangspunktet var satt av til
parkering/idrett. 
Mulighetsanalysen ligger tilgjengelig på våre
hjemmesider, hvis noen ønsker å lese denne. Den
er en kort grovskisse for mulighet og den finner
dere på http://www.haugesund-pistolklubb.no 
Flaskepropp:
Vi møter her det som virker å være flaskeproppen i
en raskere prosess. Som anliggende til prosjekt-
arbeidet angis det at det ikke vil være mulig for
kommunen å omregulere tomta til vår prosjekterte

Haugesund Pistolklubb
og prosjektering av nye lokaler.
Del 2: Veien mot nye lokaler
v/Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund pistolklubb

2 klubbledere med felles mål! Fra venstre: Kjell Olav Nuntun, leder Haugesund
Pistolklubb og Kjetil West, leder i Haugesund Curlingklubb



flerbrukshall før parkeringssituasjonen i idretts-
parken i Haugesund er definert på annet vis. Dette
er ikke noe vi selv kan gjøre. 
Med bakgrunn i dette engasjerte vi lokalt
arkitektfirma som har bistått andre idrettslag med
idrettshaller i idrettsparken til dette oppdraget.
Dette ble nødvendig og påkrevd før neste steg.
Dette pågår nå, hvor vi som klubber blir med etter
hvert som arkitektfirmaet i dialog med kommunen
finner andre egnede løsninger for parkering.
Samtidig er det andre kommunale prosesser
knyttet til renovering av ungdomsskole og
parkering der i området, som også kan virke
positivt inn på dette. Det er kommet positive
signaler som gjør at dette mulig kan løses
sammen. Det retter vi håp mot.
Det som vi utenom er avhengig av for rask pro-
sess, er forhåpentligvis at vi kan unngå innsigelser,
og i så fall få innsigelser som ikke kan besvares
raskt. Ved innsigelser på bruk av tomta til fler-
brukshallen vil tiden strekke ut og prosess tilsvar-
ende.
Intern – og ekstern innsats nødvendig og hånd
i hånd:
Som del av vårt totale prosjektarbeid jobbes det
også ift media og våre respektive forbund, som
bistår oss på best mulig vis. Dette virker positivt
politisk, administrativt og ift samfunn for øvrig.
Hvordan opprettholde en medvind til at båten går
som ønsket? Gjennom målrettet innsats internt og
eksternt som del. Og hva gjør vi da? Vi skaper
bevegelse for å holde medvinden oppe! Det
gjelder internt ift drift i våre klubber og eksternt
sammen med andre.
Curlingtinget 29-30.05.15 i Haugesund:
Som del av vårt prosjekt ble det besluttet at
Norges curlingforbund, ved å ha sitt 60. forbund-
sting i Haugesund, kunne inngå som del i dette.
Sammen gjorde vi en innsats, hvor våre to klubber
sammen med curlingforbundet rettet innsats lokalt
mot media, kommune og andre ift å skape litt
positiv blest rundt prosjektarbeidet.

Tidligere OL vinner i curling, Pål Trulsen, er nå
generalsekretær i curlingforbundet. Curlingfor-
bundet og Pål Trulsen har vært aktive medspillere i
prosjektet hele tiden og sammen med Skytterfor-
bundet meget sentrale for oss. Som del av deres
ting, ble jeg og Gunnar Orthe invitert til å delta på
curlingforbundet sin festmiddag sammen med
idrettssjef og idrettskonsulent i Haugesund kom-
mune. 
Som del av tinget fikk vi, med curlingklubben,
mulighet til å presentere prosjektet og det gode
samarbeidet. Samtidig fikk jeg noe tid til å fortelle
om vår klubb og idrett. Blant dette hva vi legger
fokus på i vårt klubbarbeid, konsentrasjonsidrett
og hvor vi kan være et nyttig tilskudd til øvrige
idretter. Dette ble tatt godt imot og var flott. Som
del av curlingtinget var det også blitt satt opp en
innendørs prøvebane for curling på Scandic hotell,
hvor tinget var. Der fikk interesserte prøve sporten,
og blant annet Start sitt eliteserielag, som over-
nattet der før kampen, prøvde dette ut flere
ganger. 
Festmiddag:
På festmiddagen ble vi tatt godt imot og fikk hilst
på tingets deltakere med velkomst, smil og
hjertelighet. Det ble en flott festmiddag med taler
hvor humor, fokus og ønske om ny flerbrukshall i
Haugesund var som del. Det ble en kveld hvor mye
moro og latter ble en naturlig del av det totale, men
hvor felles innsats allikevel hadde fokus. Mange av
tingets deltakere håper vi at vi treffer igjen (når)
hallen er bygd.
Pål Trulsen med flere introdusert til pistol-
skyting:
Fredag 29.05.15 hadde vi invitert Kjetil West, leder
i Haugesund curlingklubb, Pål Trulsen og Petter
Jevnehagen Moe fra curlingforbundet til våre
nåværende lokaler, hvor de fikk introdusert vår
idrett og prøvd denne ut. Dette ble en setting som
varte over flere timer og hvor vi sammen hadde det
meget givende med informasjonsutveksling og
skyting. Det ble prestert til dels gode resultater og
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tilbakemeldinger fra curlinggjengen var at dette var
moro og gjerne kunne gjentas. 
Mediainnsats:
Som del av det totale knyttet til prosjekterings-
arbeidet, er det blitt foretatt innsats mot media for
pressemelding, hvor mulighetsanalysen ble sendt,
og videre knyttet til vårt arrangement, hvor vi fikk
presentert vår idrett til curlingklubb og forbund.
Som siste del - curlingtinget og hvor Haugesunds
avis hadde intervju med Pål Trulsen og Kjetil West
knyttet til vårt felles ønske om ny hall i samarbeid.
Arbeidet med innsats mot media knyttet til det
videre prosjektarbeidet vil pågå også videre og
anses som viktig del av det hele. 
Ved neste rundkjøring på veien…
Som neste andel av arbeidet går vi nå inn mot det
å få opp det som behøves for at tomta
omreguleres. Samtidig, mens dette pågår, starter

vi vår interne prosjektplan, hvor vi jobber oss frem
mot idrettsfunksjonell godkjenning i kommunen.
En andel av dette arbeidet er å finne ut av hvilken
type driftsselskap vi skal ha for oppføring og drift
av flerbrukshallen. Der skal vi motta nyttig infor-
masjon med bistand fra Skytterforbundet og dets
regnskapsbyrå; ser frem til det og dette er kjempe-
bra.  Videre vil arbeid med de konkrete plantegn-
inger for bygg - det ytre og indre - bli konkretisert
sammen med økonomi, tilskuddordninger m.m.
komme. Som del av det å skrive litt om vårt pro-
sjektarbeid, vil jeg også trekke frem Helge Olden
som ressursperson for oss knyttet til skytterdelen.
Hans kompetanse i dette er uvurderlig for oss, og
vil også på veien videre stå meget sentralt for å
lykkes. Sammen står vi sterkere og vi er meget
glade for det.

Fortsettelse følger…..
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Fra venstre: Kjetil West, leder i Haugesund Curlingklubb, Kjell Olav Nuntun, leder i Haugesund Pistolklubb, Pål
Trulsen, generalsekretær i Norges Curlingforbund, Reidun Ann Støle, Haugesund og Sandnes Pistolklubb, Petter
Jevnehagen Moe, curlingforbundet og Gunnar Orthe, Haugesund Pistolklubb.

Haugesund Pistolklubb forts.



.380 ACP er en patron som ble utviklet av John
Moses Browning og introdusert i 1908. Andre
betegnelser på .380 ACP (.380 Auto Colt Pistol) er
9x17 som betyr at diameteren på prosjektilet er 9
mm og høyden på hylsa er 17 mm. Videre 9 mm
kort og følgelig 9 mm Browning short.
Når det gjelder 7.65 med mer, er dette en patron
som har samme opphavsmann som .380 ACP,
nemlig John Moses Browning. Patronen ble
introdusert i 1899 av den belgiske våpenfabrikken
Fabrique Nationale d´Herstal, altså FN lokalisert i
Herstal i Belgia. Denne patronen er også kjent som
7.65x17 mm Browning eller bare 7.65 Browning.

Andre betegnelser på 7.65 mm er .32 ACP, .32
Auto, .32 Browning Auto eller 7.65 mm Browning.
Av kjente tragedier forårsaket av dette kaliberet, er
skuddene i Sarajevo som drepte erkehertug Franz
Ferdinand og hans kone. Udåden ble utført av
Gavrilo Princip med en FN Browning modell 1900
og utløste som kjent 1. verdenskrig. Så har vi også
James Bond, som foruten et lite intermesso med
en Walther i kaliber 9x19 (9mm parabellum), hele
tiden har sverget til Walther PPK i kaliber 7.65 mm
eller .32 ACP.
Det er som dere forstår, forskjellige betegnelser på
samme kaliber, alt etter om det er en europeisk eller
engelsk/amerikansk betegnelse. (forts. neste side)

Reportasje

SKYTTERNYTT NR. 3 - 2015 35

DEMENTI

FAKTAFEIL I FORRIGE NUMMER
Av Hans Olav Bjelvin

I forrige nummer av Skytternytt kom jeg i skade for å si at .380 ACP var det samme
kaliber som 7.65 mm. Det er selvfølgelig feil, noe som observante lesere har gjort opp-
merksom på. Jeg legger meg helt flat i denne sammenhengen og beklager min brøde.
Ei ripe i lakken for meg og ei fjær i hatten til alle dere observante lesere. Jeg takker for
korreksjonen og lover betydelig skjerping i tida framover. Som dere ved selvsyn kan se,
er den eneste likheten mellom disse patronene, høyden på hylsa som er 17 mm. 

Sett bakfra. .380 ACP til venstre
og 7.65 mm til høyre. Forskjel-
len kommer tydelig fram.

.380 ACP7,65 mm
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Den europeiske er forståelig, fordi der står betegn-
elsene for diameteren på prosjektilet i millimeter
ganget med lengden på hylsa, også denne i
millimeter. For eksempel 7.65x17 mm. Den eng-
elsk/amerikanske betegnelsen refererer seg til pro-
sjektilets diameter målt i 100-dels eller 1000-dels
tommer, samt at betegnelsen bak kan ha ulik
betydning. Riflepatronen 3006 betyr at prosjektilet,

altså 30 er 30 hundredeler av en tomme, mens 06
står for det årstallet da patronen ble approbert av
det amerikanske forsvaret. Den europeiske
betegnelsen er 7,62x63mm. Ellers kan betegn-
elsen stå for opphavet for eksempel .380 Brow-
ning. Ganske så interessant og ikke så lite forvirr-
ende. En hel vitenskap vil jeg tro, om man ønsker å
grave seg ned i denne materien.
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Resultatmessig fikk vi en flott
geografisk spredning på
«pallen»;
Skytterne fra Sandnes PK
holder som vanlig høyt nivå, og
kapret topplasseringen foran
Trondhjems PK og Bodø SSK.
Gratulerer, og diplomer er
behørig utstedt fra forbunds-
kontoret!
Topp 10 viser også en god
spredning på kartet:

Rogaland Krets må vel også sies
å trone på toppen når det gjelder
aktivitet og nivå, med klart flest
stevner og deltakere, men det
spørs om ikke Nordland relativt
sett går dem i næringen, sett i
forhold til populasjon og
avstander.
Noen som tør å utfordre disse
kretser og lag? 
…..og kanskje finnes det noen
skyttere på Sørlandet, Nord-
Vest-landet og lengst i nord
også?
Lurer du på hvor ditt lag havnet?
Se under www.skyting.no, pis-
toldelen. Der finner du egen fane
for serien (også med historiske
resultater...). Statistikkmester
Hembre holder også orden på
sine sider.. «alle på topp»…
Begge steder kan man under
seriens gang holde seg ori-
entert.

Neste sesong
De to første rundene blir avholdt
i uke 42 og 46, og de tre siste
går til vinter i ukene 3-7-11, altså
som vanlig.  Husk nå at uka
starter på mandag og avsluttes
på søndag (…om noen var i tvil).
Alle approberte stevner i hurtig
finpistol (kode 7f) teller med.
Alle lag med minst 4 skyttere i
samme stevne er automatisk
med i Vinterserien, og de fire
beste resultatene teller i lag-
serien.  Lagene kan delta i flere
stevner samme uke, og da teller
det beste stevnet.  MEN: Husk
at dette er minst like mye et
rekrutterings- og sosialt tiltak.
Takk for innsatsen, og vi satser
på å se femtitalls lag i neste
sesong!
Sommerlig hilsen fra:
Hugo Haug,
Vinterserie-oppmann

Vinterserien Pistol 2014/2015.
Sandnes PK på topp.
Da er sommersesongen godt i gang, og det kan synes traurig å vende blikket bakover til
sist vinter…(og forberedelsene til en ny)…

Vinterserien Pistol 2014/2015.
Sandnes PK på topp.
Topp 10 viser også en god spredning på
kartet:

1 SANDNES PK
2 TRONDHJEMS PK
3 BODØ SSK
4 OSLO PK
5 ARON SK DRAMMEN
6 MO PK
7 OKTS
8 NAMNÅ PK
9 HAUGESUND PK
10 VERDAL SSL
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Feinwerkbau modell P44 er
produsert av Westinger &
Altenburger GmbH i Tysk-
land. Den oser kvalitet og
lure løsninger. Noe mindre
lure løsninger finnes, hvis
man går inn for å finne dem.
Men spiller de noen praktisk
rolle? Det skal vi komme
fram til etter hvert. Vi skal
imidlertid først applaudere
det jeg synes er fremragende
med denne pistolen, så tar vi
det andre mot slutten.
Deretter kan du som leser
konkludere med om du

FEINWERKBAU P44 

Våren er kommet til Helgelandskysten, det har
også Feinwerkbau sin luftpistol P44 
Feinwerkbau sin luftpistol modell P44 har kommet med en liten face-lift som det heter
på bilspråket. Ikke akkurat dagsaktuelt, men dog verd å nevne, da denne flotte luftpis-
tolen ser ut til å komme litt i skyggen av sine mer ”berømte” artsfeller fra Steyr og
Morini

v/Hans Olav Bjelvin
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synes det har noen praktisk betydning eller ikke.
Vel, som sagt oser pistolen kvalitet og superb
finnish. Derfor har ikke Feinwerkbau endret noe
annet på pistolen enn fargen. Der den gamle var
blå, er den nye sort. Luftsylinderen er fortsatt sølv-
grå. Videre har den ”nye” modellen blitt utrustet
med ”løpsvektpinner”, noe jeg savnet standard på

den ”gamle” modellen, og som man måtte
kjøpe utenom. 
Løpsvektene er, som sagt, utformet som to
pinner som ligger parallelt med løpet og er
festet i ramma der luftsylinderen skrus inn. På
disse pinnene kan du tre på tilleggsvekter, så
mange du vil om ønskelig, men disse må du
kjøpe utenom. Litt dumt, synes jeg. Et par
vekter i tillegg kunne fabrikken godt spandert
på oss. Trepåvektene kommer for øvrig i 30
og 60 grams utførelser. Denne nye konfigura-
sjonen med ”løpsvektpinnene”, som for øvrig
veier 75 gram til sammen, gjør at pistolen
kjennes bedre balansert enn tidligere.
Grepet er et stadig tilbakevendende tema,

som jo har betydning for skytteren. Som oftest må
disse omarbeides eller byttes ut med grep fra
skjeftespesialister som Rink formgriffe eller Nill
griffe. Dette har Feinwerkbau tatt konsekvensen av
og leverer sine luftpistoler standard med Nill grep. 
Den utlånte pistolen fra Holstad våpen kommer
med et mediumskjefte som passer ypperlig. Ingen
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FEINWERKBAU P44 forts.

Pistol på rygg, med blottet avtrekksmekanisme. Ikke noe
erotisk i dette, bare for å ha det nevnt. Her kan justerskruene,
som er lette å komme til, beskues.

Baksiktet til venstre med tydelige markeringer. Pluss- og minustegnet nede til vestre på baksiktet refererer seg til
hvilken vei du skrur for å endre skurbredden. Foran sees markeringen og feste skruene for den horisontale justeringen
av siktet. Til høyre sees kornet som er festet på kompensatoren. Flere størrelser/bredder fåes å få kjøpt.
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grunn til å foreta seg noe med dette. Skjeftene
leveres i høyre og venstrehåndsutgaver i fem for-
skjellige størrelser.
Avtrekksmekanismen med avtrekkssko lar seg jus-
tere i det uendelige. Her er det bare fantasien som
setter begrensninger. Videre er justeringsskruene
lett tilgjengelige. Ikke minst takket være det roms-
lige hullet i avtrekkerbøylen. Det eneste jeg har å
klage på her, er ønske om et hull i skjeftet for bedre
å nå skruen som lar deg justere selve avtrekks-
skoen. Denne skruen låser kulen som avtrekker-
skoen er festet til og som lar deg justere denne
akkurat slik du vil ha den. Hadde dette vært min
pistol, ville jeg utrustet meg med drill påmontert
passende bor og ordnet jobben
selv og vips har det ikke vært noe å
klage på. Bortsett fra dette og med
fare for å legge hodet på blokka,
tror jeg dette er avtrekket med de
ultimate justeringsmulighetene.
Avtrekket med justerings-
muligheter, som få eller ingen er i
nærheten av.
Siktemidlene på denne flotte pis-
tolen er et kapittel for seg selv. I
likhet med andre luftpistoler i kon-
kurransesegmentet er baksiktet
justerbart i høyde, side og skur-

bredde, men Feinwerkbau har noe mer. Hvis
du har tendens til å kante pistolen, kan bak-
siktet justeres horisontalt fra pluss 15 grader
til minus 15 grader. Dette er en praktisk
finesse som Feinwerkbau er alene om. Om du
justerer baksiktet horisontalt, er det enkelt å
justere kornet tilsvarende. Du løsner bare på
en skrue som sitter i kompensatoren, hvor
kornet er skrudd fast, og justerer til vinklene
passer. Videre er justerskruene for side og
høydejusteringen av baksiktet store, med god
serratering og gjør at du lett foretar jus-
teringen med fingrene. Den eneste jus-
teringen som krever verktøy, er justeringen av
skurbredden og siktets horisontale justering. 
Justerskruer i ramma på pistolen og i

aluminiumsramma i skjeftet, gjør at du også kan
endre skjeftevinkelene, men for å gjøre dette, må
du av med skjeftet. Og når vi nå har skjeftet av, kan
jeg nevne den mindre lure løsningen. Visirlinjen på
pistolen kan forlenges fra 360 mm til 395 mm. 360
mm er den visirlengden pistolen kommer med,
men så kan altså baksiktet flyttes bakover. For å
gjøre denne justeringen, må du av med skjeftet,
skru ut to skruer, en skru med et flatjern og en skru
med umbrakonøkkel og så fysisk flytte baksiktet
bakover. En utrolig tungvint løsning, hvis vi
sammenlikner med Steyr LP10, hvor du løsner på
en umbrakoskrue og skyver baksiktet fram og til-
bake til der hvor du vil ha det. 

En liten stilstudie av avtrekkeren, ladearmen og sikringen som
er den knappen som stikker ut under ladearmen.

Ladeporten åpen og med en pellet på plass klar for å bli matet inn i
kammeret. Legg merke til utsparingene på begge sider av ladeporten.
Dette gjør det enkelt for selv de største fingrene å lade pistolen. S´n
som skimtes under ladebolten, er sikringsbolten som tilkjennegir at pis-
tolen er sikret.
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Så kan man stille seg spørsmål om hvor vesentlig
det er for dine prestasjoner med denne pistolen, å
kunne justere visirlinjen lengere. Personlig synes
jeg visirlinjen er lang nok slik den er. Ønsker man
seg en kortere visirlinje, leveres Feinwerkbau P44 i
kort utgave. Du får da en visirlinje som kan justeres
mellom 310 mm og 345 mm og med mulighetene
for løpsvekter er balansespørsmålet et ikketema,
vil jeg tro.
Avtrekket er som sagt justerbart og kommer ferdig
justert til 500 gram fra fabrikken. Førsteinntrykket

når jeg tar tørravtrekk, er at dette avtrekket er så
lett og fint at det umulig kan holde vekta. Der tar
jeg skammelig feil. Avtrekket veier godt inn og er
imponerende rent og fint. Som flere high-tec kon-
kurranseluftpistoler er også Feinwerkbau P44
utstyrt med absorber. Absorber er enkelt sagt, en
vekt inni mekanismen som virker i motsatt retning
av rekylen og dermed eliminerer denne. Sammen
med denne, det portede løpet og kompensatoren,
hvorpå kornet sitter, bidrar dette til den aller beste
oppførsel i skuddøyeblikket. Skuddimpulsen, for å

kalle rekylen for det, er
nærmest fraværende på
Feinwerkbau P44, som i
utgangspunktet er en lett pis-
tol med flott balanse.
Når Feinwerkbau P44 i
utgangspunktet er noe
rimeligere enn sammen-
lignbare high-tec kon-
kurransemaskiner, er dette
nok et pre som denne pis-
tolen kan oppvise.
En annen ting som jeg liker
med denne pistolen, er
ladearmen som glir opp

FEINWERKBAU P44 forts.

Når man vet at en luftpistol i dette segmentet skyter hull i hull, så var ikke testskiva fra fabrikken videre imponerende,
med mindre den er skutt på frihånd. Dette inntrykket endret seg etter at vi fikk testet pistolen med ulike kuletyper.
Samlingen til høyre er skutt med 0,53 grams kuler med 4,49 mm i diameter av følgende fabrikat RWS R 10 Match.
Det var andre boller det, som han sa, bakeren, da han dreit i ovnen.

Den litt mindre lure løsningen. Her er skjeftet tatt av og vi ser undersiden av baksiktet
og de to skruene som må fjernes for å få flyttet baksiktet bakover. Umbrakoskruen
sees godt. Den andre skruen sitter nede i hullet på den blanke bolten. Ønsker du å
flytte baksiktet og øke visirlinjen, vil jeg tro det er en engangsforeteelse.
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nærmest av seg selv ved ladning. Kun en liten
motstand i slutten av bevegelsen tilkjennegir at
mekanismen er oppspent. Deretter glir ladearmen
like lett og elegant på plass. Det er også god plass
og enkelt å lade pistolen. Pelleten legges i ei renne
foran kammeråpningen og føres inn i kammeret av
et stempel, når ladearmen føres tilbake til utgangs-
punktet. Tørrtreningsmekanismen opereres ved at
du fører sikringsbolten over mot venstre til bok-
staven ”S” vises. Nå kan du spenne opp pistolen
og tørrtrene så mye du vil. 

Feinwerkbau P44 har lav kjernelinje. Kombinert
med fraværet av rekyl er dette en velbalansert pis-
tol som er pen å se på, utrolig god å skyte med og
som man lett vil oppnå gode resultater med. Presi-
sjonen, med riktig ammo, som testskiven viser, er
det ingenting å si på. Dette er det subjektive inn-
trykket jeg sitter igjen med etter å ha hatt pistolen,
skammelig lenge. Heldigvis har Holstad våpen ikke
etterlyst den ennå, men når sant skal sies, er dette
pistolen det er vanskelig å kvitte seg med.

Pistolen i kofferten. Her finner du foruten den nevnte pistolen, nødvendig verktøy, manual og klistremerke.

Faktarute
Land: Tyskland
Fabrikk: Westinger & Altenburger GmbH
Kategori: Luftpistol
Merke/modell: Feinwerkbau P44
Lufttube: 200 bar

Kaliber: 4,5mm/ .177
Løpslengde: 233 mm
Visirlinje justerbar: 360 – 395 med mer
Vekt: 950 g uten vekter
Pris: Kr 13900,-
Leverandør: Holstad våpen as
Nettadresse: www.holstadvapen.no
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Så har også jeg vært og kjent på en Korth, eller
nærmere bestemt en Korth Combat i kaliber .357
magnum. ”Handmade custom guns since 1954”,
som det heter på fabrikkens hjemmeside. Og for å
ha det sagt med en gang. Det er ikke noe å si på
hverken kvalitet eller finish her i gården. Matt eller
blank, svart, blå, gull eller sølv, alt er suverent. 
Overflatebehandlingen, tilpasninger og toleranser
er vel neppe bedre å få til, og det er, nærmest med

ærefrykt, jeg nærmer meg standen til Korth. Jeg
tar meg selv i å være redd for å få smekk på fing-
rene, idet jeg forsiktig stikker hånden fram etter
revolveren, men fabrikkens representant bak
disken, i den spartanske standen, smiler
avvæpnende.
Hvordan er det så å holde rundt 50.000 kroner
med revolver i neven. Vel, den kjennes ut som en
revolver. Single action avtrekket er formidabelt og

double action avtrekket er noe av det beste jeg
har kjent. Men er den verd prisen? Det er
spørsmålet. Så jeg har byttet fjærer, pusset,
gnukket og polert på min gamle Smith og
synes selv ikke den er så aller verst. Gresset er
definitivt ikke grønnere på den andre siden, har
jeg funnet ut. Men nå gnukker jeg mot nye mål
og som en børsemaker jeg kjenner så viselig sa
det: ”Det er de 10 første årene som er verst”.

REVOLLS ROYCE

MYE FORLANGT FOR KORTH

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

En våken leser nevnet at VihtaVuori krutt VV 335
ikke har kommet med i tabellen. Kruttet VV N 335
skal være etter VV N 321, og er et sylindrisk Target
pistol/hagle krutt uten nitroglyserin. Jeg har nylig
brukt N 335 til å laborere en .38 special ladning til
min S&W mod. 52, ved bruk av klette 105 gr SWC
satt i flukt med hylsekanten. Målet var at våpenet
skulle funksjonere perfekt på lik linje med 148 gr
WC og 3.2 gr N 310 uten å måtte skifte til en
bløtere rekylfjær. Jeg startet på 3.5 gr og gikk
suksessivt opp med 0.2 gr av gangen til hylsene
ble kastet perfekt ut. Og det skjedde ved 5.0 gr N
335 krutt. Federal #100 tennhettene ble noe flate,
mens Winchester SP ikke ble det. Om en antar at
148 gr projektilet hadde en hastighet på 710 fps,
så måtte 105 gr projektilet trenge en hastighet på;
710*148/105 fps  =1000 fps for å opprettholde
Impulsen  (Bevegelsesmengden). Denne patron-
ladningen samlet også svært bra på 50 m med min
S&W mod. 27. S&W revolvere har en riflestigning
på en til 183/8 tomme og samler best med 158 gr
projektiler og ca. 700 fps. Feltrevolvere med
spesialløp har ofte en stigning på en til 12 tommer
og samler best med lette projektiler i.e. 105 gr.
Men ved 1000 fps blir startrotasjonen på 105 gr
projektilet svarende til en revolver med stigning på
183/8*710/1000=13 i.e. en til 13 tommer.
På side 33 i forrige nummer av bladet er det
avbildet en Østerisk pistol som skal være i .380?
men samtidig også 7.65 ?  Nå eksisterer det ikke
slike patroner. De det gjelder er vel .380 Auto, .380
ACP, 9*18 mm, 9 mm Kurz og 7.65 mm Browning,
.32 ACP. Men de går ikke om hverandre, siden
.380 ACP har et projektil med diameter på .357”=
9.07 mm, mens .32 ACP har et projektil med
diameter på .310”=7.87 mm med delta på 1.2 mm.
Se forøvrig egen artikkel om dette inne i bladet.
Jeg skal nå drøfte sette-dybden av projektiler i
diverse calibre. De dataene jeg har tilgang til, er
tester utført av Kemira VihtaVuori. 

Sette-dybden har betydning for trykk i kammeret
og hastigheten på projektilet, siden den har inn-
virkning på hvor stort volum det er under bak-
kanten av projektilet. Brenn hastigheten for kruttet
øker når volumet minker. Effekten er størst for pis-
tol og revolver. Eksempel på dette:
Eksempel med .38 Special
Caliber .38 Special
Projektil 158 gr Pb-RN
Krutt N 310, 3.9 gr
Tennhette SP
Patronlengde p max v5

36 mm 150 MPa 281 m/s
39 mm 123 MPa 274 m/s
44 mm 75 Mpa 240 m/s
Når projektilet senkes 8 mm dobles trykket med
fare for at tønnen sprenges. Merk at hastigheten
på projektilet bare øker med 41*100 % 240=17 %
Eksempel med .357 Magnum
Caliber .357 M
Projektil 208 gr Pb-støpt
Krutt N 110, 13.3 gr
Tennhette SP
Patronlengde p max v5

Av Willy KletteLadehjørnet
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Skrivekløa kom over meg, selv om
det er 14 dager til deadline. Våren
er her. Skytingens to store happen-
inger er over: Landsstevne for
rekrutter og forbundstinget. 
Som påmeldt funksjonær til lands-
stevnet fikk jeg se unger i dyp kon-
sentrasjon, idrettsglede og noen
skuffelser. De kom for å ha det
morsomt og skyte. Noen sprø
trenere fikk man jo oppleve, men
de ble pent dempet ned.
Tinget? Ja, si det. Mye damer i fag-
komité. pistol. Det er ok. Har ikke
noe imot damer, jeg. Sportsjef? Ja,
hvorfor ikke. Bare denne har evnen
til ikke å gjøre forskjell på skyte-
grenene. Å forfordele midler til dem
som oppnår bra resultater og ikke
greier å få opp nivået til dem som
ikke oppnår topp resultater, er vel
det de fleste frykter. 
Sportsjefen bør vel først ha fokus
på de grener som sliter med å få
topp resultater som kan gi kvote-
plasser til eventuelle OL i
framtiden. Når en ser på fakta, er
det ingen idrett som har skaffet
Norge flest sommer OL-medaljer
opp gjennom tidene. Tilbake dit
burde det være mulig å komme.
Folk er for tiden opptatt av titler og
posisjoner i livet. Hva er du? Hva
gjør du? Hvor jobber du? Jo da,
jeg har fått det spørsmålet noen
ganger opp gjennom livet. Hva har
jeg svart? Jo, jeg er produsent
innen massemedia. Det var jo ikke
løgn. Jeg har jo trykt aviser i en
menneskealder.
Plutselig er det den 17. mai. Løvet
er grønt, luften er kald og regnet

har strømmet ned i hele dag. Jeg
heiste flagget og ble kliss våt.
Siden har jeg frekventert inne. Min
smukke datter og datterdatter kom
for å vise seg fram i bunadene
sine. Pene plagg til fest og pent.
Men for noen priser, 30 til 40 laken. 
Når man sitter og ser på TV
reportasjen fra barnetoget og ser
på skolene som kommer som en
strøm foran slottet, ser jeg igjen
min skole, Lakkegata. Eget skole-
korps hadde vi. Jeg skulle egentlig
blitt reservetrommeslager der, men
da det bare ble reserve, ville jeg
ikke. Han som ble trommeslager,
ble etter skoletiden en meget
anerkjent og berømt trommeslager
som har spilt med de aller største
jazzmusikere i verden. Skole-
korpset gjorde seg bemerket ved å
spille ”Tango for to” foran slottet.
På Lakkegata skole var det på 50
tallet 1300 elever. Jente- og gut-
teklasser. Det var en fellesklasse.
Egen jenteskolegård. Ble du
observert der, ble det gjensitting
og straffelekse. 
De glade 50 årene. Det var da far
var liten og jeg passet gården. Da
kostet en flaske brus 47 øre. Da
kroneisen kom, kostet den ei
krone. En melkesjokolade det
samme.  Smågodt var egentlig
sjokoladen Smil som du fikk i løs
vekt og da var det to for fem øre. 
Vi snakker om at alt var bedre før.
Bensin var billig. Var den det? En
liter Super kostet i 1963 89 øre
literen. Regulær, som alle ame-
rikanske biler gikk på, kostet 81
øre literen. Timelønna var kr 5,00.

Jeg begynte som læregutt i 1959
og hadde ei ukelønn på kr 47,50.
Derfra gikk det skatt og 20 kr til min
salige mor som ville ha litt for kost
og losji og klesvask. Den steg hvert
halvår og endte på kr 101,- siste
halve lære år. 
I 1963 var lønn til utlært trykker kr
300. Når svennebrevet var tatt,
steg den til kr 325. Da var årslønna
til en trykker med fagbrev omtrent
det samme som en ny Volvo
kostet. Og den har holdt følge med
Volvoprisen opp gjennom åra.
Pussig er det, eller kanskje ikke. 
Desto lenger bak i tid du husker, jo
eldre føler du at du er. Men jeg har
enda ikke fått programmert hodet
til å skjønne at kroppen snart er
71år. Jeg drar i vei og møter
veggen med et smell. Deadline er
dagen før jeg fyller 71 år og da skal
jeg til fastlegen for å få godkjent
skroget for tre måneder igjen. Var
hos tannlegen sist uke og fikk god-
kjent spisestua for et halvt år. 
Det skjer mye positivt for tiden. Jeg
får avslutte med en sann historie
fra ei bygd i nærheten: Et ektepar
som drev et litt større småbruk,
hadde ingen barn, men de hadde
traktor som mannen mer eller
mindre hadde grodd fast i setet på.
En dag fikk de besøk av noe slekt
og de lurte på om de ikke snart
skulle skaffe seg barn. Jo, sa små-
bruker kjerringa, det hadde vært
koselig med barn, men nå som alt
som foregår, skal gjøres med
traktor, vet jeg ikke hvordan det
skal skje. 

DET FILOSOFISKE HJØRNET Av Jon-Tore Gran
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Reportasje

40 mm 360 Mpa 422 m/s
42 mm 290 Mpa 406 m/s
44 mm 180 Mpa 368 m/s
Når projektilet senkes med 4 mm, fordobles
trykket, mens hastigheten øker med 15 %. Det er
ikke uvanlig at tunge revolverprojektiler har to
crimperiller. En skal tenke seg godt om, om en
velger den høyeste ved max kruttladning, da kan
trykket øke med 110 MPa.

Eksempel med .308 Winchester.
Projektil 11.0 gram
Krutt N 140, 2.78 gram
Patronlengde p max v5

68.0 mm 354 MPa 785 m/s
72.2 mm 345 MPa 779 m/s
74.4 mm 356 MPa 780 m/s
For riflepatroner med hylser med flaskefasong er
effekten liten og ikke en gang lineær.
Avslutningsvis vil jeg rette oppmerksomheten på
at en 40 mm lang .357 patron har trykk 360 MPa,
som er 4 MPa høyere enn i en 308 Winchester rifle
patron. En revolvertønne ville sprenge ved slikt
overtrykk.

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 siste skriver av "Send stafettpinnen videre" og
spurt om han/hun vil ta i mot stafettpinnen, før navnet hans/hennes kommer på trykk i bladet.
Den som blit utfordret, får info fra utfordreren med forklaring om prosedyren i denne serien.

Klubben eller laget som lager innlegget gjør dette:
1. Artikkelen sendes til redaktøren: greten2@online.no  -Husk å legge ved (som egne

vedlegg) høyoppløselig(e) bilde(r).
2. Legg og ved info om hvor neste utfordrer er å treffe (e-brev, tlf. eller adresse.)

PS: I dette nummer av Skytternytt er det Kristiansand pk som er utfordrer og har sendt stafettpinnen
videre til Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag. Denne klubben kommer med en reportasje i
Skytternytt nr. 4-2015, men les hva Kristiansand pk v/Kristin Barka skriver inne i dette bladet. 

Ladehjørnet forts.
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Norges viktigste møtested for friluftsfolk, jegere og fiskere! 
Over 32 000 besøkende hvert år.

ELVERUMSUTSTILLINGEN -
Nordens største jakthundutstilling!

TA KONTAKT OG FÅ TILSENDT PROGRAM!
+47 62 40 90 00 - post@skogmus.no

skogmus.no

Jakt- og Fiskedagene arrangeres i samarbeid med 
Norges Jeger- og Fiskerforbund.
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Returadresse: Norges Skytterforbund, Sognsveien 73, 0840 Oslo
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