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Forsiden: Under pistol-NM bane i Trondheim i begynnelsen av juli ble
Pål Hembre Norsk mester i 5 øvelser og satte ny norsk rekord i 3 av
dem og mottok på siste konkurranse dag gullmedalje nr. 123! På det
store bildet har han nettopp mottatt medalje nr. 120 (i standard-
programmet). Han er nå den idrettsutøver i Norge – uansett  idrett –
som har flest gullmedaljer fra norske mesterskap. Foto: Grete Nilsen
På det innmonterte bildet viser Pål frem alle gullmedaljene sine.

Foto: Fra Pål privat.

Kjære lesere!
En aktiv sommer er over for de fleste av oss.

I min sommerferie var jeg til stede ved to NM i pistol som jeg var
invitert til – NM bane 25- og 50m og felt NM og dere finner reporta-
sjer fra disse i dette nr. av Skytternytt. Det ble og laget små intervju-
er med noen av skytterne som var til stede der, men disse vil komme
i Skytternytt nr. 5.

”Jenter i sentrum” kampanjen går sin gang og i høst vil det bli
arrangert både trenerkurs og en samling. Etter at påmeldingsfristen
til disse er gått ut, viser det seg at det er mange som vil delta.

Trener 1 kurset går over 2 dager, helgene 5. og 6. september og 3.
og 4. oktober.

Samlingen, som vil bli arrangert lørdag 26. september på Ullevål Sta-
dion i Oslo, er fulltegnet med deltagere fra store deler av landet.
Dette vil bli en dag som skal være motiverende, sosial og morsom,
men den blir travel. Det vil komme flere foredragsholdere, både fra
våre egne rekker og fra Olympiatoppen og de vil gå igjennom emner
som: Treningsplanlegging, sunn jenteidrett – spis smart, basis- og
mental trening, behovet for å utvikle en god teknikk, puss av våpen
og diskusjonsrunder.  Fra denne vil det komme reportasje i neste
Skytternytt.

Siden det har vært sommerferie, er det ikke skjedd så mye rundt
Haugesund pk og deres vei mot ny bane, men artikkelen vil fortsette,
når det er ”mer kjøtt på beinet”.

Våre toppidrettsutøvere har og vært ute og representert, både i EM
og World Cup, med sikte på å få flere kvoteplasser til OL og få delta
i World Cup finalene som blir arrangert hvert år i pistol, rifle og
lerdue. 

I 50m rifle 60 skudd liggende er Ole-Kristian Bryhn en av ti skyttere
i verden som er kvalifisert for Word Cup-finalen i München første uke
i september. Dette er femte året på rad at Ole-Kristian kvalifiserer
seg til avslutningen av World Cup for de aller beste, og i år er han
eneste nordmann som greide å sikre seg plass. Vi ønsker ham lykke
til!

Til dere alle ute i det vakre landet vårt: Lykke til med gjøremål og ha
en fin høst!

Grete Nilsen
Redaktør

Lederen

Kjære lesere!
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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@schouvapen.noImportør: Schou AS



Presidenten har ordet

Det er utrolig hvor fort
sommeren går. Uansett været!
Vi har hatt en serie med viktige
konkurranser, men individuelt
har vi ikke lykkes, slik vi hadde
håpet, men i skrivende stund er
det WC som fortsatt kan gi
kvoteplasser til OL, og det er jo
sentralt viktige mål!
Generalsekretæren og jeg var i
Ljubljana (Slovenia) på Euro-
pean Shooting Confederation
(ESC) årsmøte som ble avholdt i
forbindelse med åpningen av
EM i skyting. Ikke lett å være
skytter i nærmere 40
varme grader. Vi
har jo ikke tren-
ing i sånt her
på berget.
Men våre
deltagere var
i god stem-
ning.
På årsmøtet er all-
tid spørsmålet om
hvor kommende store kon-
kurranser skal finne sted. Her er
det ofte stor iver fra de forskjel-
lige nasjoner om å få slike
arrangement. Vi har dessverre
fortsatt ikke fasiliteter for å tilby
oss som arrangører.
Vi har jo vært opptatt av pro-
sessen omkring endringer av
vedtektene i International
Shooting Sport Federation
(ISSF). Forrige gang dette var
oppe, ble vårt forslag om utsett-
else vedtatt, slik at man kunne få

en reel demokratisk behandling
av saken.
Presidenten i ESC Vladimir Lisin
fikk i oppdrag å bearbeide dette.
Nå ble det sendt ut spørre-
skjema til de enkelte lands for-
bund om å svare på en del
spørsmål og gi kommentarer til
saken. Jeg føler at dette nå er
under forsvarlig bearbeidelse. Vi
har sendt inn våre kommentarer,
gitt av Generalsekretæren og
meg. Svarfristen var slik at vi
ikke fikk anledning til en bred
styrebehandling av saken, men

vi er rimelig sikre på
styrets syn på de

enkelte spørs-
målene vi har
besvart.
Jeg har vært
på DFS

Skytterting på
Dombås i for-

bindelse med
Landsskytterstevnet

på Lesja. Mange interessante
spørsmål. For eksempel om
man skulle innføre kaliber 5,56
mm NATO i DFS. Dette falt mot
18 stemmer av de om lag 60
stemmeberettigede. Altså ingen
5,56 for rifle i DFS. Valgene var
meget spennende, men den
dynamiske Generalløytnanten
Bernt Iver Ferdinand Brovold
gikk seirende ut av valget og jeg
tror dette er et godt valg for
DFS. Jeg samarbeidet med ham
gjennom mange år da jeg var

leder av Landsrådet for HV.  Jeg
ser fram til et fortsatt godt sam-
arbeid med DFS i mange av våre
felles utfordringer. Lykke til med
oppgaven President Brovold.
Jeg deltok på skytingen både på
bane og felt. Dette var første
gang også feltskytingen ble
elektronisk anvist. Imponerende
opplegg av Forsvaret ved HV og
Lesja Skytterlag og selvfølgelig
DFS.
Grunnlaget for vårt landslag i
rifle finner vi jo i DFS og hele 25
% av de 5.200 deltagerne var
under 18 år. Det er et godt
grunnlag for vår rekruttering.
Vårt tidligere styremedlem,
Wenche Horten, hadde en NSF
stand med sikte på rekruttering
til vår skyting. Hun jobber nå
deltid med klubb/lagsutvikling i
NSF. Stå på videre med
rekruttering og «Jenter i
Sentrum».
Våpenlovutvalget avga, som jeg
har nevnt tidligere, en innstilling
vi sluttet oss til for 4 år siden,
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Vi
skyttere er

vant til strenge
sikkerhetsregler. All
organisert skyting
foregår med stor

sikkerhet.

Presidenten har ordet

forts. side: 6
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Presidenten har ordet

Presidenten har ordet forts. fra side: <Ingen>

NB! Gjelder adresseendringer
Skytternytt sendes til de personene/adressene
som er lagt inn i Skytterforbundets medlems-
register. Dette registeret er nå en del av Norges
Idrettsforbunds medlemsregister.
Det er klubbene/lagene som oppdaterer dette regis-
teret, og adresseendringer sendes egen klubb/eget
lag. Det samme gjelder om man ikke lenger er medlem
av noen skytterklubb/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 end-
ringer sendes NSFs kontor; nsf@skyting.no eller
Norges Skytterforbund, 0840 Oslo.

men den er ennå ikke behandlet
i Regjering og Storting. Det viser
at nåværende Våpenlov fungerer,
selv om vi stadig får melding av
forskjellig behandling av ervervs-
tillatelser i de forskjellige Politi-
distrikt.
Politiets bevæpning har vært
oppe i media; ikke minst etter
fokus på noen uheldige epi-
soder. Jeg er for et væpnet politi,
og hadde jeg vært politimann,
ville jeg vært mer komfortabel
med våpen enn uten, men jeg
ser ingen STOR nødvendighet
med skudd i kammeret på
usikrede pistoler. Med adekvat
erfaring og trening tar et lade-
grep svært kort tid. Med våpen
uten utvendig eller annen sikring
bør et ladd magasin være godt
nok!
Vi skyttere er vant til strenge
sikkerhetsregler. All organisert
skyting foregår med stor
sikkerhet. Vådeskudd er heldig-
vis svært skjelldent. Dette takket

være sikkerhetsopplæring og en
høyverdig våpenkultur. Vi håper
at den kontrollerende myndighet
i så måte skulle være i forsetet!
Våre skytebaner står til dis-
posisjon for Politiet. Opplæring,
våpenbehandling og sikkerhet
av høyeste grad bør etter min
vurdering prioriteres enda
høyere, slik at så vel politi som
publikum, regner med den
største grad av trygghet.
Vi arbeider ufortrødent videre
med SKYTEBANEUTFORD-
RINGENE. Det er nok av dem.
Men vi gir ikke opp. 
Vi regner med at vi får til en
skytebane i fjell ved Åsland syd
øst i Oslo. En slik innendørs
bane vil kunne brukes av Politi
og HV på
dagtid. Vi
skyttere og

jegere skyter jo som oftest etter
arbeidstid.
Modernisering av Løvenskiold-
banen har fortsatt høyt prioritet,
og vi bør få til en løsning med
grunneieren!
Altså, det mangler ikke på
utfordringer og arbeidsoppgaver.
Vi prøver å fordele dette så godt
som mulig blant oss styre-
medlemmer, og alle tar sine opp-
drag på en motivert måte. Det er
bra. Jeg ser frem til gode
resultater på våre utfordringer i
tiden som kommer.
Lykke til med høstsesongen.
Igjen minner jeg om at: VI ER
ALLE SKYTTERE!

Jan Tore Berg-Knutsen
President 

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



Pistol
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Da er sommeren på hell og
kveldene blir mørkere.
Sommeren har nok ikke vært
som forventet, men vi har da
noen gode sommerminner å se
tilbake på allikevel. Her skal det
graves nytt saneringsanlegg og
maling av hus, så håper vi får
noen fine dager utover høsten. 
Planlegging av Landskamper og
feltnordisk er i gang, og vi har
hatt flere skyttere på WC og EM.
Gratulerer til Pål Hembre med
EM-sølv individuelt i Grovpistol!
Det ble eneste individuelle
medaljen fra årets EM 25 og
50m.
NM bane, NM felt og NM
spesialfelt er gjennomført og det
var mye bra skyting og flotte
arrangementer. Vil allikevel
nevne diskusjoner om fag-
komiteens/TDs ansvar å god-
kjenne NM løypene. 
Reglement skal følges og FKP
sitter på en del erfaringer, da vi
har vært med på alle NM
arrangementene og sett hvilke
utfordringer arrangørene møter.
Lette løyper, vanskelige løyper,

sikkerhet, likhet ved forflytning,
merking etc. Mange av disse
elementene blir ofte glemt, eller
informasjonsflyten svikter, når
løypen settes opp. 
Og spesielt det med vans-
kelighetsgraden blir det stort
fokus på, redselen for at for
mange skal fylle. Men husk på at
det bare er 20 – 30 skyttere som
hevder seg i toppen, de fleste av
oss er ikke i toppskiktet. Men
om løypen er gjennomgående
vanskelig, vil mange ligge så
langt i fra toppen at motiva-
sjonen og gleden blir borte. 
FKP gjorde noen korrigeringer
av årets løyper, som skapte dis-
kusjon, men det ble allikevel
moderat med omskytinger og vi
fikk en jevn poengfordeling. 
Nordisk felt 2015: Årets Felt-
nordisk går i Danmark ved
Karup skytebane 18.-20. sept.
Se navnene på de skytterne
som gikk videre etter årets
uttakskonkurranse under her og
bilder av dem på neste side
Minner tilslutt om årets fag-
komitékonferanse som går på

Olavsgaard hotell i Skjetten
helgen 6.-8. november. Håper å
se mange skyttere og tillitsvalgte
denne helgen.

Anne Grethe Rendalsvik
Leder fagkomite pistol

Fagkomité pistol informerer

MENN:
1 Bernhard Kvale, Sandnes pk 
2 Lasse Hovd, Aron pk
3 Sondre Landvik, Trondhjems pk 
4 Roar Haugan, Støren Sportsskytter kl.
1. res Espen Magnussen, Sola pk
2. res Morten Andre Johansen, Oscarsborg pk

KVINNER:
1 Reidun Ann Støle, Sandnes pk
2 Gunn Heidi S. Haugen, Aron Sk
3 Wenche Solbakken, Aron Sk
4 Målfrid Vannebo, Aron Sk
1. res Mona Gjelstad, Farris Sportskyttere
2. res Britt Elena Wollan, Støren Sportsskytter kl.

JUNIORER:
1 Georg Aas, Sarpsborg pk
2 Christoffer Robin Hovd, Aron Sk
3 Bjørnar Noren, Farris Sportsskyttere
4 Thomas Fagervold, Ørland pk
1. res Vegard Forsberg, Hokksund pk
2. res Tore Vrålstad, Bjelland og Audnedal pk.

Uttatte skyttere til Nordisk mesterskap, feltpistol 18.-20. september -15
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Fagkomité pistol informerer forts.

Seniorlaget til Nordisk feltpistol: Bak f.v.: Lena Ytterdal,
fagk.pistol, Mona Gjelstad, Lasse Hovd, Målfrid Vannebo,
Sondre Landvik, Bernhard Kvale, Morten Andre Johansen,
Espen Magnussen, Anders Dingstad, fagkom. pistol. 
Foran f.v.: Roar Haugan, Gunn Heidi Sønsterud Haugen,
Wenche Solbakken, Britt Elena Wollan og Reidun Ann
Støle. Foto: Grete Nilsen

Juniorlaget til Nordisk feltpistol:
Bak f.v.: Georg Aas, Thomas Fagervold, Bjørnar
Noren, Christoffer Robin Hovd. 
Foran f.v.: Tore Vrålstad og Vegard Forsberg.

Foto: Odd Willy Aas

Du må ha gule erter, en fire fem løk, kålrot, gulrot og poteter. Og selvsagt resten
av spekeskinka. Finnes ikke den, er det røkte og salte svineknoker å få kjøpt. Noe
vil vanne dem ut, men da blir jo smaken borte, så det er valgfritt. Jeg gjør det
ikke. 
Ertene, en eske, legges i vann natta over. Om du skal bruke en eller to knoker, kommer an på hvor mange du
lager mat til. 
Kok fleskeknokene med svoren på. Er det over tre som skal spise, så ta to. Ha ertene i en stor kjele sammen
med knokene. Ha i vann til det dekker alt i kjelen, men regn med en liter til hver person som skal spise. Må
kanskje justeres mens det koker. Noe damper jo bort. Salt behøves ikke. Du kan smake til med salt og
pepper på slutten av koketiden. Ca. to timers koketid må du regne med. 
Når kjøttet på knokene løsner fra bena, er det ferdig. Kok potetene for seg. Når kjelen har putret i ca. en time,
har du i løken. Del dem i to og ha dem i kjelen. Samtidig har du i passe store biter kålrot og gulrot. Når det er
ferdig kokt, tar du opp knokene av kjelen og tar av svoren. Det løsner fort, hvis det er ferdig kokt. Jeg pleier
å servere en tallerken med suppe først og så legges kjøtt, løk og røtter på et fat og serveres med poteter, flat-
brød og en kald øl til. BON APPÉTIT

Filosofens lille mathjørne
Ertekål
Ertekål, navnet er jo litt rart. Selv om jeg nesten er fra Oslo, så vet jeg hva det er å ta
kål på noe, men stusset når jeg hørte det første gangen. Det du tar kål på, er restene
av ei spekeskinke. Oppskriften er som følger. 
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Rifle

Konstituering av FKR
Fagkomiteen avholdt sitt første
møte på Gardermoen 14. juni.
Der var hovedformålet å fordele
arbeidsoppgaver og ansvar
internt i komiteen, samt legge en
plan for arbeidet fremover.
Møtedatoer for FKR i 2015: 28.
august, 26. oktober, 20.-21.
november.

Arbeidsfordeling i FKR:
- Gyda Ellefsplass Olssen

(leder): Kontakt mot landslag,
forbundsstyret og forbunds-
kontoret, ansettelse av ny
sportssjef

- Tor-Erik Iversen (nestleder):
Juniorlandslag, SH-landslag,
Norgesliga

- Håvard Ellefsen: Terminlister,
norgesrekorder, webansvar-
lig, rankinglister

- Kristina Vestveit Nervold:
Ungdom/junior, RTT, NM

- Magnus Wohlen: Reg-
lementer, årbok

- Ingrid Stubsjøen: Referent og
budsjett/økonomi

Referater fra møtene kan leses
på forbundets hjemmesider.

European Games 
Tidenes første EG ble arrangert i
Baku, Aserbajdsjan, 12.-28. juni.
Odd Arne Brekne stod for den
beste norske plasseringen med
5. plass på 50m 60 skudd
liggende. Han kjempet både om
medaljer og kvoteplass til OL,
og lå helt i toppen innledningsvis
i finalen. Brekne fikk litt utford-
ringer utover i skytingen og to

niere i den sjette serien sendte
ham ut av finalen som fjerde
skytter. Dermed endte han på
5.plass.
Ingen av de andre utøverne kom
til finale, men det er verdt å
nevne at Are Hansen kom på 11.
plass på helmatchen, kun to
poeng fra finaleplass. 

Europeisk Mesterskap 
EM gikk av stabelen i slovenske
Maribor 18. juli - 1. august. Rifle-
skytterne endte opp med fire
lagmedaljer og to finaleplasser. 
Juniorherrene stod for den beste
prestasjonen med laggull på
50m 60 skudd liggende, kun et
halvt poeng fra å sette ny
verdensrekord. Benjamin Tingsrud
Karlsen, Magnus Bjørnstad og
Henrik Larsen var alle blant de
13 beste i kvalifiseringen. Bjørn-
stad var nest best av alle innled-
ningsvis, og endte til slutt på en
hederlig sjetteplass. 
De samme tre guttene vant
bronsemedalje i lagkon-
kurransen på 50m helmatch.
Larsen skjøt 1154 poeng og
delte seieren i kvalifiseringen. I
finalen fikk han litt problemer,
særlig i knestående, og endte til
slutt på 8.plass. 
Jenny Tovseth Vatne kvalifiserte
seg til finale med 578 poeng på
50m halvmatch for junior
kvinner, og kjempet seg til en
flott 6. plass. 
Blant seniorene var det herrene
som stod for de beste pres-
tasjonene denne gangen. Odd

Arne Brekne, Stian Bogar og
Ole-Kristian Bryhn vant
bronsemedalje i lagkon-
kurransen på 50m 60 skudd
liggende. Bryhn skjøt best i den
individuelle konkurransen, men
havnet på 9. plass. Bryhn ble
også nummer ni på 50m hel-
match, bare et poeng fra finale-
plass.  
På 300m vant Ole-Kristian
Bryhn, Odd Arne Brekne og
Stian Bogar lagsølv på
standardgevær. Den fjerde
medaljen i mesterskapet ble
vunnet av Ole-Kristian Bryhn,
Odd Arne Brekne og Simon
Kolstad Claussen som vant
lagsølv på helmatchen. 

World Cup funksjons-
hemmede 
Sonja Tobiassen skjøt til finale i
klasse R5 (luftrifle, 60 skudd
liggende) og stod dermed for
den beste norske prestasjonen i
WC for funksjonshemmede i
Osijek, Kroatia, 10.-14. juli. Hun
ble nummer 8 i finalen, men med
634,1 poeng innledende, viste

Fagkomité rifle informerer

forts. side 11



10 SKYTTERNYTT NR. 4 - 2015

Lerdue

Ja, da beholdt vi vandrepokalen
med seier i landskampen i Nord-
isk Trap som gikk i Krødsherad
andre helgen i august. Lands-
kampen går mellom Danmark,
Sverige og Norge for lag.  Det er
også innlagt individuelt
Skandinavisk mesterskap
samtidig. Norge vant og det ble
seier for jr. dame og Old Boys
laget. 
I det innlagte Skandinaviske
mesterskapet ble det senior gull
til Knut Ivar Larsen, med
171/175 duer.  Gullkampen ble
avgjort etter «sudden» mot
Danske Frans Rasmussen og
bronse til Andreas Stausland
etter sudden mot Roger
Strømeng; disse to hadde
170/175 duer. Renate Manvik
tok gullet i dameklassen med 6
duers margin til neste kvinne.
166/175 og Filip Rasmussen tok
gullet i jr. klassen, med 171/175
duer; her tok Erik Gurholt sølv
med 170/175. Ole-Johnny
Oterholt tok sølv i Old Boys
klassen med 169/175 og her ble
det dansk seier til Rene Hansen
med 171/175.
Det var meget sterk skyting
under disse to dagene og som
en ser, ble det hele 4 som fikk
171 treff av 175. Best her er nok
første års junior Filip Ras-
mussen. Gratulerer til alle!

Så over til internasjonal deltak-
else fra tidligere i sommer.

European Games i Baku i
slutten av juni
Tore Brovold lå an til finale med
bare ti skudd igjen av
kvalifiseringen, men så kom to
bom, dermed endte han med
121 treff av 125 mulige og ble
nummer 11. Det manglet bare
ett treff for å nå shoot-off om
den siste finaleplassen. De seks
beste går til finale i skeet og tre
av finaleskytterne hadde
allerede sikret seg kvoteplass til
OL i Rio før denne kon-
kurransen. Dermed var det både
medaljer i European Games og
gode muligheter for å sikre seg
kvoteplass som glapp for
Brovold på de siste skuddene.

EM lerdue i Maribor 
Barbro Breivik avsluttet med en
24-serie og ble nr.18 og tangerte
sin beste plassering interna-
sjonalt.
Herrelaget med Tom Beier
Jensen, Tore Brovold og Ole Eilif
Undseth vant sølv i lagkon-
kurransen, mens i den
individuelle finalen mislyktes
Tom i å nå medalje eller kvote-
plass til OL.
- En blanding av mange ting.
Lange dager i varmt vær og
gleden av å nå finalen er et par
av dem. Jeg var litt utladet og

skyter dårlig rett og slett», sa
Tom etter finalen i nesten 40
graders varme. Etter bare to
bom på 125 skudd i
kvalifiseringen, ble det hele fem
bom på 16 skudd i finalen. Fire
av seks finalister kjempet om i
alt tre kvoteplasser til OL og Tom
ble den eneste som endte opp
uten.
Individuelt hadde Tore Brovold
122 treff, ett mindre enn Jensen.
Han fikk mulighet til å sikre seg
den siste finaleplassen i en
omskyting mot 4 andre, men
røyk ut som sistemann etter 14
duer. Dermed ble det 8.plass på
ham i sammendraget.

VM i FITASC Compak
Sporting 
Norges juniorlag ble verdens-
mestre for lag under årets VM i
FITASC Compak Sporting i
Tallin, Estland. Se egen
reportasje i bladet.

Fagkomité lerdue informerer
Norsk seier i landskampen Nordisk Trap, samt
3 Skandinaviske mestre.



Lerdue

SKYTTERNYTT NR. 4 - 2015 11

Stipend unge utøvere
Fagkomiteen har behandlet
søknadene om stipend for unge
utøvere, og tildelt stipend på 
kr 2000 til disse fem:
Vilde Kartveit, Samnanger
Christian R. Carlsen, Brunlanes
Henrik S. Fylling, Østlanske SS
Jørgen Engen, Oslo SS
Martin S. Larsen, Eidsberg

Årets NM
Nordisk Trap
Årets store mønstring for lerdue
skytterne ble avholdt 25.-28.juni
da Songdalen JFF arrangerte
NM i Nordisk Trap. Det var hele
350 skyttere med og Ole Petter
Gulbrandsen, Ullensaker JFF og
Monica Øygarden Halvorsen,
Skien JFF vant seniorklassene.
Juniorklassen ble vunnet av Filip
Rasmussen, Nedre Glomma,
som satte norsk rekord og
hadde  samme poengsum som
seniorvinneren. I ungdoms-
klassen vant Preben Stensrud,
Skien etter omskyting mot
Ruben Grønbeck Lillerud,
Ullensaker. V50 klassen ble

vunnet av Ole-Johnny Oterholt,
Skien, V60 klassen vant Bjørn
Kristiansen, Sarpsborg &
Omegn JFF og V70 klassen ble
vunnet av Kåre A. Moe, Løren-
skog SS.
I lagkonkurransen ble det gull til
Skien, ett poeng foran Nedre
Glomma og tre foran Nidaros’ 3.
lag.

NM FITASC Sporting
Se egen reportasje i bladet.

NM i FITASC Compak
Sporting
Det første NM i FITASC Compak
Sporting. Se egen reportasje i
bladet.

NM OL-trap 

Saeed Moradi, Nittedal/Hakadal
SJFF vant herreklassen i et
spennende OL-trap-NM i
Bergen første helgen i august.
Moradi sikra seg gullet etter
omskyting i finalen mot klubb-
kamerat Sindre Krågsrud, som
var best på de innledende 125
duene. Bronsen gikk til Jørn
Simenstad fra Oslo Sport-

skyttere. Det ble gull til
Nittedal/Hakadal også i junior-
klassen ved Adrian Terp, i
finaleduell mot Martin Larsen,
Eidsberg. Elisabeth Larsen,
Eidsberg vant kvinneklassen.
Lagkonkurransen ble vunnet av
Nittedal/Hakadal.
Minner igjen om fristen for å
søke om stevner for neste
sesong, fra klubb til krets har
gått ut, men send den inn så fort
som mulig til fagkomiteen med
kopi til krets.
Se oversikten under her og ber
alle merke seg denne.

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

Tobiassen at hun er blant
verdens beste SH2-skyttere.

World Cup 
I skrivende stund er våre beste
seniorer i Gabala, Aserbajdsjan,
og kjemper om gode plas-
seringer og kvoteplasser i årets
siste World Cup. Dette er for
øvrig siste mulighet til å vinne
kvoteplasser til OL 2016 i 50m-

øvelsene. Hittil har Norge 3
kvoteplasser, 2 på 50m rifle 3x40
skudd (Ole-Kristian Bryhn og Are
Hansen) og 1 på 50m rifle 3x20
skudd (Malin Westerheim).
Skytterne kjemper også om
plass i verdenscupfinalen senere
i høst. Hittil har Ole-Kristian
Bryhn sikret seg plass på 60
skudd liggende.

Norgesmesterskap
Elverum Rifleklubb arrangerer
også i år NM 50m og 300m, på
Terningmoen 10.- 13. septem-
ber. Håper å treffe så mange som
mulig der!

Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer forts.
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Arrangementet ble
arrangert på Magnes
hjemmebane på
Brunlanes helgen 11.-
12. juli og han benyttet
muligheten til å gi alle
de 94 andre deltagerne
en oppvisning i krev-
ende hagleskyting. Han
traff hele 98 av 100
leirduer og var hele 5
duer foran nestemann
på totallisten, Henrik
Fylling (Østlandske
sportsskyttere). 
Sistnevnte ble norges-
mester for junior. Ann
Synnøve Arnestad
(Stavanger OLK) ble
norgesmester for damer mens
Geir Ståle Vie (Brunlanes sports-
skyttere) tok seieren i veteran.
Lagkonkurransen ble vunnet av
Brunlanes sportsskytere med

Magne Gusland, Tom Nalum og
Kenneth Lilleødegård på laget.
Dette var niende gang det ble
arrangert NM i FITASC Sporting i
Norge, første gang var i 2007.

Årets NM ble et flott
arrangement som gikk
knirkefritt og vi fikk en flott
ramme av pent
sommervær. Brunlanes har
et veldig flott skyteanlegg
som flere ganger tidligere
har blitt brukt til NM innen
flere grener. Gjengen på
Brunlanes er alltid utrolig
profesjonelle og positive,
og resultatlisten viser hvilke
skyttere og prestasjoner de
klarer å få fram i tillegg til å
arrangere et mesterskap
for nesten 100 tilreisende. 
Brunlanes sportsskyttere
hadde over 30 leirduekas-
tere i kontinuerlig drift

denne helgen og dette krever
mye forberedelse og
vedlikehold. En stor takk til
arrangørstaben for et flott opp-
legg, vi kommer gjerne igjen!

Knockout i NM FITASC Sporting!
Magne Gusland (Brunlanes sportsskyttere) var nådeløst dyktig da han ble norgesmester
i FITASC Sporting 2015. 
v/Kenneth Eikenes. Foto: Ole W. Gulbrandsen

Medaljer damer: Se navn i resultater Medaljer junior: Se navn i resultater

Medaljer menn: Se navn i resultater
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Medaljer senior:
Gull: Magne Gusland (Brunlanes sportsskyttere) – 98
Sølv: Terje Gravklev (Brunlanes sportsskyttere) – 92
Bronse: Tom Nalum (Brunlanes sportsskyttere) – 91
Medaljer damer:
Gull: Ann Synnøve Arnestad (Stavanger OLK) – 83
Sølv: Annette Storeskar (Glåmdal leirdueskyttere) – 74
Bronse: Veronica Lilleødegård 
(Brunlanes sportsskyttere) – 64
Medaljer junior:
Gull: Henrik Fylling (Østlandske sportsskyttere) – 93
Sølv: Christian Rød Karlsen
(Brunlanes sportsskyttere) – 89
Bronse: John Ole Nordskog
Team Hagleskyting) – 84
Medaljer veteran:
Gull: Geir Ståle Vie (Brunlanes sportsskyttere) – 84
Sølv: Tore Skjønhaug
(Rakkestad og Degernes JFF) – 82
Bronse: Vidar Bonnegolt
(Brunlanes sportsskyttere) – 79

Medaljer lag: Se navn i resultater

Medaljer veteran: Se navn i resultater
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Dette var første gang Norge stilte
med lag i VM Compak Sporting.
Vi må innrømme at det var knyttet
både spenning og forventning til
juniorlaget, som i EM 2015 i Italia
presterte å ta lag-bronse. Laget
bestod av Christian Rød Karlsen
(14) fra Brunlanes Sportsskyttere,
John Ole Nordskog (16) fra Team
Hagleskyting og Henrik Fylling
(18) fra Østlandske sports-
skyttere.
Allerede første konkurransedag
tok det norske juniorlaget en led-
else på 4 poeng ned til lag nr. 2.
Det norske juniorlaget viste med
dette at de mente alvor. Også
individuelt lå de godt an, og da vi
gikk over til konkurransedag to,
økte forspranget til neste lag med
7 poeng. Alle de tre norske
skytterne lå godt plassert blant
topp 10. Da konkurransedag tre
var over, hadde ledelsen økt til
hele 17 poeng. Det er et veldig
godt forsprang, selv i lagskyting,
men vi kunne på ingen måte ta
seieren på forskudd. Vi må
allikevel innrømme at spenningen
var til å ta og føle på før den siste
konkurransedagen tok til.

De norske juniorene viste frem
idrettsprestasjoner på høyt nivå
den siste dagen. Uberørt av lag-
plassering eller individuelle
muligheter skjøt de individuelt 49,
49 og 48 poeng, noe som er
ganske imponerende. Dette
sørget for at de vant gull i lagkon-
kurransen med en avstand på
hele 23 poeng ned til sølv-laget.
Kun en gang tidligere har det vært
tilsvarende avstand mellom
vinner og nr. 2 i lagkonkurransen.
Men det var ikke bare lagkon-
kurransen som skapte spenning
denne dagen.
Individuelt var
alle tre skytterne
nå plassert på
topp 5, med kun
noen få poeng
som skilte dem.
Til slutt endte
Henrik Fylling og
John Ole Nord-
skog på samme
poengsum, 192.
Det var kun en
skytter som
klarte å prestere
bedre enn dette,

for danske Jonas Prip klarte 194
poeng. Dermed var det klart for
omskyting om sølv og bronse
mellom to norske juniorer, noe
som i seg selv er ganske fantas-
tisk i et VM. Christian Rød Karlsen
fikk 186 poeng og endte på
5.plass.
Omskytingen ble arrangert med
et stort publikum, og til slutt var
det Henrik Fylling som viste seg å
være tøffest. Dermed vant han
sølvet mens John Ole Nordskog
vant bronse.

Meget vellykket tur til VM Fitasc
Compak Sporting i Tallin i Estland
v/Kenneth Eikenes. Foto: Tov Nordskog

Årets VM i Compak Sporting ble arrangert i Tallin i Estland 25.-28. juli. Konkurransen går
ut på å skyte leirduer på 8 forskjellige compak-baner, 4 dager med 2 baner hver dag (50
duer). Denne konkurranseformen er ansett for å være teknisk og mentalt krevende pga.
den store variasjonen i måten leirduene blir presentert på, samt mengden leirduer over
såpass mange konkurransedager. I Norge er dette fortsatt en ung konkurransegren og
nå ble det både gull, sølv og bronse til Norges juniorer!

Gull-laget med alle sine premier
f.v. John-Ole Nordskog, Christian Rød Karlsen og
HenrikFylling.  Foto: Tov Nordskog



Reportasje

SKYTTERNYTT NR. 4 - 2015 15

Deltagerne ankom Maribor i Slovenia i 5 puljer i
vekslende temperatur. De første fikk virkelig smake
sommer og anslått temperatur i området der
skytterne sto, var 39 grader. En kjempe overgang
fra NM i Trondhjem på 4 grader, noe vi alle var
preget av. Opptil 4 liter vann måtte fortæres samt
våte håndklær over nakken. Hender måtte holdes
høyt for at grepet fortsatt skulle være riktig. Her
måtte vi virkelig ta i bruk all gammel erfaring. De
siste dager ble mer i Norsk stil og vi var nede i 15
grader. Farlig nær frysepunktet. 
Noen deltagere var nede for å kjempe om kvote-
plasser til OL i Rio 2016. Pål, Aina og Ingeborg kan
på en god dag faktisk klare det, selv om vi til nå har
vært noen poeng bak, men vi gir ikke opp. Siste
mulighet er EM luft i Ungarn i februar 2016. De
andre var i EM først og fremst for å få erfaring, slik
at OL 2020 og 2024 kan bli realistisk. 
Det er ikke noen kjære mor under et slikt mester-
skap. Hver dag opp kl. 0600 for å være på banen
kl. 0815 og første lag start kl. 0930. Vi var tilbake
på hotellet alt fra kl. 1530 av og til og det mest eks-
treme kl. 2100. 14 slike dager tærer litt på noen og
hver.

Trude 
Hun var første ute på Sport Pistol
(finpistol). Hun satte pers under NM
i Trondheim med 536 poeng. Trude
er kun 16 år har ennå ikke mye
erfaring og gjør det hun får ordre
om. Hun var på EM luft i Arnhem i

vinter og fikk en liten smak av sommerfugler i magen.
Hun har jobbet med noen korrigeringer og oppgaver
siden da og det var med stor spenning at treneren
slapp henne frem på standplass på nytt.
Jeg så at alvoret satt dypere inne enn hun selv var klar
over. Så med noen nye instrukser entret hun stand-
plass og som alltid gjorde hun jobben. Det som er
normalt, når alvoret kommer sigende, er et veldig
behov for kontroll over siktebilde og avtrekk og
holdetiden i sikteområde blir lang og krampaktig. Kort
og godt, det blir vanskelig å bare gjøre skuddet uten
pirking. Men Trude bare gjorde det og kontrollerte
nerver på en helt fantastisk måte. Hun satte pers med
hele 23 poeng og stoppet på 559 poeng – ny norsk
rekord! Finale grensa på 574 er ikke langt unna, og
med 6 år enda som junior, er muligheten stor for både
finaler og medaljer. Ei fantastisk jente å få lov og jobbe
sammen med. Vi følger henne med stolthet og spenn-
ing fremover.

Christoffer Robin
Norges andre junior skulle skyte
hele 3 øvelser og startet med
silhuett som er hans hovedøvelse.
Treningsmengden var ikke på et
slikt nivå som både han jeg ønsket,
men med et resultat på 565 i Plzen i

mai og 554 i NM var forventningene store. 
Christoffer Robin er også en type som gjør det har blir
instruert. Han er en kald fisk som til nå ikke har skjønt
hva det vil si å bli nervøs. Og det var og en del av
hensikten med å ta ham med. Før eller senere må

EM 2015 pistol 25- og 50m 
v/Petter Bratli

Deltagere:
Trude Johansen Damer J Sport Pistol
Anne Mette Sætren Damer Sport Pistol
Aina Flørli Damer Sport Pistol
Ingeborg Gran Damer Sport Pistol
Morgan Bunes Herrer Fri, Standard og Grov
Aslak Dueskar Herrer Fri
Johnny Jenssen Herrer Silhuett
Christian Johnsen Herrer Silhuett
Christoffer Robin Hovd Herrer J Silhuett, Standard og Sport Pistol
Pål Hembre Herrer Silhuett, Standard og Grov
Lasse Hovd Herrer Standard og Grov
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denne erfaringen inn. Han er nå 17 år og må komme i
gang med denne lærdommen. 
Under Rapid Fire «silhuett» er andre gangen jeg har
hatt anledning til å observere ham under litt press. Og
det er under press vi kan finne ut om det er behov for
justering av teknikk, mentale forberedelser og gjen-
nomføring. Skytingen på trening var litt varierende,
med noen til dels meget gode serier. I første halv
match skulle han være aggressiv, pågående og våken,
men han var rastløs og hadde et veldig behov for å
følge med bakover på standplass. Dette var hans
første virkelige store mesterskap og masse nye opp-
levelser. Vi snakket gjennom dette etter 1. halv match
og under resten av mesterskapet hadde han en fin
konsentrasjon og fokus fremover. Han gjennomførte
med fin rotasjon og markert stopp i hver skive. Men
resultatet var ikke helt som han ønsket – 264 og han
fikk nye arbeidsoppgaver til neste dag: «Mer fokus
korn» vil gi bedre grupper. Under 2. halv match jobbet
han bra og beholdt samme konsise rotasjon og stopp.
Han var litt mer ledig og kontrollerte spenningen noe
bedre enn dagen før. 270; sluttsum 534 og ble nr. 18.
Finalegrensa var 559. Forøvrig ble det ny verdens
rekord for junior på fantastiske 589 av franskmannen
Jean QUIQUAMPOIX.
Standard: Vet ikke persen, men han skjøt 538 på NM.
Han jobbet jevnt og godt med gamle og nye arbeids-
oppgaver, var veldig målrettet fremover på standplass
og fokusert på neste serie. 548 er 10 poeng mer enn
NM og vitner om kommende god kontroll. 11. plass og
kun 17 poeng bak gull, Også her ser jeg store
muligheter. Han har ennå 2 jr.-EM foran seg og jeg
gleder meg!
Sport Pistol «fin pistol»: Resultat fra NM var 572 og vi
håpet på resultat ikke så langt derfra. På trening de 10
første skudd var gjennomsnittlig holdetid i sikte-
område ca. 8 sek. - for mye. Vi tok en prat og forandret
litt på de indre samtalene. Han responderte med alle 5
skudd på neste serie med 3 sekunder på hver. Utrolig
jevnt og bra. Resten av treningen lå på 2-4 sek.
Nydelig. Så var det konkurranse og treneren var veldig
spent på om holdetiden ville forbli like kort. Arbeids-

oppgavene var holdetid, være på hugget, ta kontroll
på spenningen og bare gjøre det. Prøveserien med
holdetid på 2-3 sek, og 46 poeng. Meget bra, kun 1
skudd måtte han opp i 8 sek. på siste serie. Etter 1.
serien ble presset så stort at han aldri hadde opplevd
maken. Da var det han tenkte rasjonelt og på samtaler
vi har hatt om akkurat dette. Han ba om en prat med
meg og vi jobbet raskt ned spenningsnivået og
omsatte det til tenning. Gutten ristet og skjøt meget
bra gjennom hele pressen med en samtale mellom
hver serie. 282 og en 11. plass. Fantastisk jobbet! På
duellen 2 timer senere måtte vi snakke opp tenninga
litt.  Ok prøveserie. Gjennom hele duellen var han jevn
og stabil med rolige kontrollerte løft, der skuddet kom
umiddelbart etter stoppen i skiva. 5x på første og han
lå på 7 plass. 2. serien 48 og en 6 plass, 3 serien 45 her
ristet det litt mer enn han likte. men fortsatt 8. plass. 4.
serie 48 og en 9. plass. Så en ny 50 serie og en 7.
plass. Så sier han om siste serien på 46 at tenninga var
borte. Det som i virkeligheten skjedde, var nok at
spenningen gikk over i passivitet. Her er det den indre
samtalen og mentale forberedelser foran hver serie
kommer inn. Men tross dette ble han nr. 10 på 569
poeng, kun 3 poeng bak NM resultat og 6 poeng unna
pers og 5 poeng unna omskyting om sølvet. Takk,
Christoffer Robin, for et spennende mesterskap.

Aslak 
Han er førstereisgutt som var en
lovende junior for noen år siden.
Han hadde et ønske om å bli god,
kom inn i stallen i januar og sluttførte
studiene nå i sommer. Aslak og jeg
har ikke fått anledning til å sam-

arbeide noe særlig på standplass, så det å få
erfaringer med spenning/tennings nivå, var hoved-
målet med EM. Han er åpen og lett å samarbeide med,
så det ble mange samtaler og justeringer mellom
seriene. Han har pers på 531 på fri. NM i Trondheim
510, så noen finaleplass var ikke ventet. Han sleit
ganske mye på 1. serien og etter litt justeringer på
tankesettet og at han skaffet seg litt mer trygghet, slo

EM 2015 pistol 25- og 50 forts.
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han til med 4 jevne greie serier for å få litt trøbbel med
spenningen. Sluttet på 525, bare 6 poeng bak pers og
15 poeng over NM resultatet. Med masse nye
erfaringer og kjempegod jobbing blir det moro å følge
Aslak de neste årene.

Anne Mette,
Ingeborg og Aina
Kom for å skyte Sport Pistol «finpistol». Alle tre har
jobbet bra over lang tid med spenningsregulering
både ned og opp. De mestrer det forholdsvis bra og er
komfortable med å stå på standplass internasjonalt.
De er inne i en periode kun med finpussing. Ingeborg
har også skutt flere stevner over 570 og opp til 575
internasjonalt i år. Det de ikke var forberedt på, var
temperaturen. De fikk den verste perioden med helt
oppe i 39 grader på standplass. Nå skal vi ikke skylde
på temperaturen alene. Alle jobbet meget godt, men
stang ut hele tiden. Neste milepæl er WC i Gabala i
august. Beste resultat var Elena Kostevych fra Ukraina
587 og finalegrense på 580. Dette er noe lavere enn
normalt, så varmen får ta skylda. Aina 567, Ingeborg
549 og Anne Mette 544. 
Alle er klar over at deltagelse i OL også gir litt pres-
seaktivitet, selv for en pistolskytter. Derfor har vi og
startet denne prosessen på Ingeborg. Trønderavisa
laget et 2 siders oppslag på henne noen dager før
avreise. Om dette laget noen problemer i hodet
hennes, vites ikke, men det er også et viktig trenings
moment. Alle tre jentene er lydhøre og virkelig moro å
jobbe med og de vil være viktige for norsk kvinne
skyting fremover.

Morgan
Han har i lengre tid jobbet hardt med
sine indre samtaler og konsentra-
sjon. Han er veldig målbevisst og er
klar over at det tar tid å bli en god

internasjonal skytter. Hans rutiner på standplass har
utover våren og sommeren utviklet seg til å bli veldig
stabile. Han har en meget god forståelse for betyd-
ningen av hva han bruker av ord og setninger i sine
indre samtaler. Han er og så våken at han merker når
konsentrasjonen sklir ut og kan komme tilbake på rett
spor. Derfor jobber han nå selvstendig på standplass. 
Fripistol (NM 516) og her på EM 528. Han har i WC
München i år 534. Det er fortsatt langt frem til finale-
plasser, men de poengene plukker han ett for ett frem-
over; han ser langsiktig på sin karriere. Finale grensa i
EM 552. Standard pistol 557. Fikk ikke den store
flyten og en god del skudd sneik seg ut av blinken.
Sammenlignet med NM med 566, så ønsket han seg
mer. Senter Fire «grov» 575 var det beste grov-
resultatet han har skutt internasjonalt, så med tanke
på jobben som ble gjort på standplass, har han bestått
bra og jeg forventer en fin stigning utover. 

Lasse
Innlånt fra Militærstallen for å skyte
grov og standard. Jeg som sivil
trener kjenner ikke Lasse under
opptreden på standplass. Vi
snakket en god del om indre

samtaler og samarbeid under skyting. Det måtte bli litt
prøve og feile, så det optimale samarbeidet fikk det
ikke blitt, men vi gikk begge på oppgaven med høy
moral og innsatsvilje. Først ut var standard og han
hadde gått i 5 dager og ventet. (Han var tidlig med
pga. av våpen til Christoffer Robin). Han skjøt jevnt
185-184-183 =552 men litt under hva han selv mente
var intensjonen. Pulsen og spenning tok nok mer av
konsentrasjonen, enn han var forberedt på etter
matchen og ble vi enige om litt mer kontakt mellom
seriene på grov. Han sleit veldig på pressen. Etter 274
med en avslutning på 88 var vi enige om å starte helt
på nytt med duellen. Det startet med 97 og nervene
praktisk talt kokte i ham. Vi pratet og han fikk balansert
spenningen og klarte å holde på tenningen, så i de to
neste seriene ristet han ut 10 blinker. Han gliste og lo,
mente duell var lett. Da måtte trener få inn i hodet hans
at uansett må det jobbes. Han var til de grader preget
av stundens alvor, men mestret det på en aldeles
fabelaktig måte. Nest siste serie var grei, men så
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raknet det litt på siste. Sluttet på 560. Jeg er sikker på
at Lasse fikk noen fantastiske erfaringer å bygge på
fremover. Ser frem til å ha ham med på fremtidige
mesterskap.

Johnny
Kom fra NM silhuett med 557p
som han ikke var spesielt stolt over
og lysten til å bevise at han var
bedre enn det, var absolutt til-
stede. Han har ikke all verdens
med internasjonal erfaring og ble

preget av alvoret; vi pratet en god del sammen og
han utførte arbeidsoppgavene jevnt og fint. Det
stokket seg litt og resultatene var deretter. Dere som
har prøvd silhuett, skjønner at når det knyter seg
bitte litte grann i det muskulære, forsvinner
smidigheten og flyten og da er det umulig å få
poeng. Det går ikke bare i utforbakke. Det er fritt fall.
Der havnet dessverre Johnny denne gangen, men
han og jeg hadde en lang prat før hjemreisen, der vi
plukket frem det positive som skal bygges videre på. 

Christian
Var også med for å skaffe
erfaringer, samt at han er allerede
tøff i hodet, så det var et håp om at
han skulle prestere opp mot sitt
beste i silhuett. Han fikk oppleve

hvordan det er når nervene slår til, noe han taklet
veldig bra. Gjorde gode observasjoner og justeringer
på de indre samtalene. 562 var ikke helt poengmes-
sig, men den sinnsstemningen han klarte å mane
frem, har vi tatt vare på og skal videreutvikle. For
ham var turen meget verdifull.

Pål
Vår gamle kriger skulle gjøre forsøk
på kvoteplass på silhuett «Rapid
fire» Pål har ved flere anledninger
skutt resultater mellom 575 og 580
internasjonalt. Finale grensene
ligger sånn i nærheten av 582-585,

så på en god dag er det innen rekkevidde. Han
startet med 49, fulgte opp med 50 og han var
absolutt med. På 6 sek. 49 - helt ok, men så måtte
han justere litt underveis og fikk bare 47. 5 vekk men
håpet ennå. På 4 sek. en fin 48 serie, for så å skyte
9-X-X, så litt justering og en 7 for å avslutte med X.
Første ½ match 288 og det ville kreve enormt på 2.
½ match å nærme seg finale. 50 på prøve. 1. 8 sek.
og treneren så fin rytme og flyt. Men 4 9ere gav bare
46 p. Neste serie vesentlig bedre på 49. Så var det
noe som skjedde, mykt og rytmisk på 6 sek. 100
poeng. Så knyttet det seg litt og flyten forsvant på 4
sek, med en total stopp på siste serie 88 poeng og
tilslutt nr. 19 på 571 med finale grense på 582.
På standard så jeg Pål slik jeg er vant til å se ham i
gamle dager. Stabil og rytmisk. Men det ble litt for
lite poeng hele veien. Han ble nr. 11 på 565. Ikke
langt unna gull på 573 v/Klimov og bronse på 570,
men det lille manglet.
Grov, og han bar tydelig preg av å ville noe. 50 på
første serie og ble nr. 3 i sitt lag. På pressen ble det
98-96-96=290. Ikke katastrofalt, men litt lite. Men
lenger borte på standplass står silhuettspesialisten
REITZ og har plukket inn 298. Håpet til avansering er
der, da vi vet Pål er en kløpper på duell. Skyter 50-
50-49-50-49- og så skjer det noe. På siste skudd
dukker en 8er opp. 295 på duell og 585 til slutt. Han
ligger godt an, men er redd 8eren skal ødelegge
medalje muligheten. Et lag gjenstår. Han klatrer på
lista etter hvert som det skytes i siste lag. Når 2
serier gjenstår, ligger Ekimov an til 587. Han skyter
så en 50 serie og det ser ut som bronse skal gå til
Pål. Men Ekimov er også laget på samme lesten
som oss andre - myk i toppen, og han avslutter med
47. Pål får SØLV og takk Pål, for noen spennende
øyeblikk.

EM 2015 pistol 25- og 50 forts.
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NM PISTOL 25- og 50m
BANE 2015 i Trondheim
v/Grete Nilsen

Rundt 165 pistolskyttere som utgjorde 732 starter, iflg.
resultatlistene, var samlet hos Trondheims pistolklubb i tiden
4. til 11. juli for å skyte alle øvelsene i NM bane 25- og 50m.

Alle øvelsene var: Fri, silhuett, hurtig fin, standard, fin, grov og hurtig grov. Det var mye
god skyting og det ble satt mange nye norske rekorder.

Årets arrangør av
NM 25 og 50m
pistol var altså
Trondhjems pistol-
klubb – en klubb
med rundt 570
medlemmer og
som er en av
Norges største.
Klubben fyller 75
år i 2015. De søkte
om å få arrangere
NM 25 og 50 m
akkurat dette året
og ble tildelt det.
Dette ble klubbens
15. NM arrange-
ment og klubben
mener at de er den
eneste klubben
som har arrangert
alle typer NM (10,
25 og 50m,
spesialfelt og felt).

Siste gang var i
2005 og da var
øvelsen  spe-
sial felt.
Pistolbanen som
ligger ved Jons-
vatnet, ca. 15km
fra Trondheim
sentrum, er blitt
betydelig rustet
opp til dette
mesterskapet
Det er lagt ned
enormt mange
dug-nadstimer
for å få den i
stand til NM og
lederen i klub-
ben, har nesten
bodd på banen
hele tiden i
denne perioden.
Banen er byg-

Bjørn Jakobsen, 
leder av arr. komiteen.

Asbjørn Nikolaisen,
vinner av fripistol kl. SH1.

Jr. fri. F.v. Kristian Engen (s),
Christoffer Robin Hovd (g) og Ludvik
Hembre (b).

Åpen kl. fri, F.v. Morgn Bunes (s),
Johan Nicholay Haarberg (g) og
Marianne Ullvassveen (b)

Panoramabilde av 50- og 25m banen.



20 SKYTTERNYTT NR. 4 - 2015

get slik at den har plass til 10 standplasser for 50
m og 40 standplasser for 25m.
All skyting forgikk på selve pistolbanen, men på
Nidaros riflebane, som ligger ca. 500m fra pis-
tolbanen, fant en hovedarena for sekretariat,
våpenkontroll, bespisning og medaljeseremoni.
Alle deltakerne måtte møte her for utlevering av
startnummer og annen viktig informasjon, samt
våpenkontroll. Her fikk en og anledning til å

parkere biler, campingvogner og bobiler og på
Jeger og Fisk sin bane, ca. 70m fra pistolbanen,
kunne de som skulle skyte, parkere. 
Den første øvelsen på programmet var fripistol
som samlet 65 deltagere. Øvelsen måtte skytes
over to dager på grunn av skive kapasiteten og

siste lag var det såkalte ”kongelaget», hvor de
antatt beste befant seg.
I åpen klasse var det to kvinner av de åtte som gikk
til finalen og det ble usedvanlig spennende helt til
slutt, hvor Johan Nicholay Haarberg fra SF Ørn til
slutt kunne titulere seg som norgesmester. Nr. 2

ble Morgan Bunes og Marianne Ullvassveen, Ull
sportsskyttere tok bronsen. 
Etter finaleskyt-ingen for jr. vant Christoffer Robin
H. Hovd fra Aron ssk med Kristian Engen Mysen pl
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NM PISTOL 25- og 50m BANE 2015 ITrondheim forts.

Hurtig fin jr. kv.: F.v. Trude Johansen (s), Thea Haaberg
(g) og Charlotte Marie Edvardsen (b).

Hurtig fin u: F.v. Espen André Skipstad, Ludvik Hembre
(g) og Moren Hernes (s)

2 blide V70 skyttere, f.v. Erik Stai (juryleder) og Per
Martin Marum (jurymedlem)

Gunn Heidi S. Haugen (g) og Ingeborg Gran (s) etter
omsk, men begge med ny rekord i Standard (546p).

Silhuett: F.v. Pål Hembre (s), Christian Johnsen (g) 
og Roar Hembre (b),



på 2. plass og u-
skytt-eren Ludvik
Hembre Bærum pk
på 3 plass.
Arnt Olav Flønes
Stavanger pk satte
ny norsk rekord i
V60 med 507
poeng.
Det var mye god
skyting i silhuett og
en av dem sto
Christoffer Robin H.
Hovd for med hele
554 p. Han vant jr.
klassen i både inn-
ledende skyting og i
finalen, hvor det og
ble norsk rekord.
Poengsummen
hans i grunnlaget
var så god at han
hadde kunnet vært
med i finalen i åpen
klasse som ble
vunnet av Christian
Johnsen, Bodø ss.
Christian tangerte
norgesrekorden i
denne finalen.
I Hurtig fin var det
hele 8 klasser hvor

det skulle kåres like mange mestre. Skytingen gikk
raskt unna med få funksjoneringsfeil. 
I seniorklassen stakk På Hembre av med seieren
med hele 592 poeng og ny norsk rekord. Fra nå av
skulle Pål sanke den ene gullmedaljen etter den
andre. Nevnes må og Roar Haugan Støren ssl som
7. året på rad måtte tåle den sure 4. plassen, men
han var likevel like blid som før.
Andre som satte norsk rekord i hurtig fin var: Kl.
kvinner Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Aron sk
(573), jr. menn Christoffer Robin H. Hovd (575), V50
Bjørn Harald Vik, Ørland pk (570) og V70 Asmund
Broks Sandefjord pk (550).
I kvinneklassen i standard hadde både Gunn Heidi
Sønsterud Haugen og Ingeborg Gran, Steinkjer pk
samme sum – 546
og ny Norsk rekord
til begge. Gunn
Heidi ble norges-
mester etter
omskyting med
Ingeborg.
I juniorklassene for
menn og kvinner
satte både Kristian
Engen og Trude
Johansen, begge
fra Mysen pl nye
Norske rekorder
med henholdsvis
542 (Kristian) og
515 (Trude).
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Kl. kv. fin: F.v.: Britt Elena Wollan (s), Siv Marit
Løvhaug (g) og Gunrid Kjellmark (s).

Grov Kl. Åpen. F.v.: Roar Hembre (s), Pål Hembre (g)
og Gunn Heidi S. Haugen (b).

Roar Hembre kan mer enn å
skyte

Christoffer Robin
Hovd fikk
verneidretts-
medaljen og ble
vinner av fin jr.
menn

Bjørn Teigseth tok våpenkon-
toll etter silhuettskyting.
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Nye rekorder ble det og i V50 og V70 ved Bjørn
Harald Vik Ørlandet pk (550) og Bjørn Jakobsen,
Trondhjems pk (521).
Pål Hembre tok sin 2 gull i klassen menn.
Finpistoløvelsen ble gjennomført i «bikkjekaldt»
vær og denne dagen ble det delt ut verneidretts-
medalje i klassen jr. menn. Denne gikk til
Christoffer Robin H. Hovd som fikk 572 poeng og
ny Norsk rekord. I jr. kvinner var det finaleskyting
og igjen vant Trude Johansen og satte ny Norsk
rekord i grunnlagsskytingen med 536 poeng.
Pål Hembre fikk sin 3. gullmedalje i kl. menn og
satte igjen Norsk rekord med hele 593 poeng.
Norsk rekord ble det og i V70 av Asbjørn Broks
med 559 p.
I grov fant vi igjen Pål øverst på pallen hvor han og
fikk tildelt verneidrettsmedaljen og sin 4. gull-

medalje. Bjørn Jakobsen satte ny Norsk rekord i kl.
V70 med 545 poeng.
I hurtig grov - på mesterskapets siste dag fikk
Pål Hembre sin gullmedalje nummer 123 og
satte i tillegg ny norsk rekord 589 poeng. En som
hadde maks uflaks med for sent avgitt skudd, var
Morgan Bunes, Bærum pk, som tapte bronsen i
øvelsen med 1/100 dels sekund. Med elektronikk
går dette!
Det ble også kåret mestre i lagkonkurransene.
Selv om det til tider var «steinkaldt» på banen, gikk
dette mesterskapet på skinner og skytterne var
blide og fornøyde. Elektronikken virket og det var
ingen forsinkelser underveis. Takk Trondheim pk
for et vel utført NM!

NM PISTOL 25- og 50m
bane 2015 i Trondheim forts.

Pål Hembre mottar av Erik Stai gullmedalje og verneid-
rettsmedalje i klassen åpen grov

De som sørget for at elektronikken fungerte, f.v.:
Roar Haugan, Pål Kristiansen og Magnus Strømdal.

Hans Martin, Leder av Trondheim pk mottar skjoldet fra
Anne Grethe Rendalsvik, leder fagkomité pistol for vel
utført mesterskap
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Hans Martin, leder av Trondheim pk, med velkjent
sigar, hjelm og uttrykkingskjøretøy, Han er og vakt-
mester på både rifle- og pistolbanen og mopeden
frakter ham rundt, når han inspiserer og fikser rundt
om på området.

Se Ind. Norgesmestre 2015 bane-NM
Trondheim på side 43
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Marit og Vibeke – et resultat av
”Jenter i sentrum”
v/Grete Nilsen

Under bane-NM i Trondheim traff
jeg to trivelige jenter fra Bærum pk.
De henger samen ”som erteris”, er
gode venninner og heter Marit
Yttervik og Vibeke Sætre. De liker å
gjøre noe sammen og utfyller
hverandre. De er litt ”guttejenter”
og nå bruker de tiden bedre på å bli
skyttere.
Under NM som Trondhjems pk arrangerte,
skjøt de hurtig fin, standard og fin.
Vibeke forteller at de er et resultat av
”Jenter i Sentrum”.

Jeg så en annonse i avisa Bærum
Budstikke for 2 ½ år siden hvor
Bærum pk inviterte til sikkerhets-
kurs for jenter. Solheim i klubben
var ansvarlig for kurset. Jeg kjøpte
kurset til Marit i fødselsdags-
presang og meldte selvsagt også
på meg.

Da var jentene i gang og har gått på tren-
ing sammen 1 gang i uken på klubbens faste tren-
ingskveld - tirsdag – begge eller ingen. De trener
på elektroniske skiver og synes at det at klubben
setter sikkerhet i fokus, er veldig bra.
Marit og Vibeke skyter kun cal. 22 og deltok i
Trondheim i deres 2. NM.  
De forteller at de er blitt tatt veldig godt imot i
klubben. Hadde ikke klubbvennene oppmuntret
dem, hadde de ikke begynt. De henger med de
erfarne, for de øser av sin kunnskap til dem. Alle er
inkluderende. Det er spesielt to personer de vil
fremheve og det er Øyvind Mathisen og Anne
Mette Sæteren. 

”Øyvind er fadder for oss. Han passer på
oss og tar med våpen for oss på stevner.
Anne Mette har vært veldig flink med oss. Vi
har fått mange nye venner”, sier de i kor.

Marit og Vibeke mener at med jenter i klubben, blir
miljøet bedre. De tror det blir mer koselig rundt
dem i klubblokalet og at en har flere emner en kan
diskutere sammen. 
De mener at skyting er en idrett som passer alle.
Vibeke mener at skyting er yoga for hodet, for en
blir mentalt nullstilt.
Jentene avslutter intervjuet med å si: ”Vi gleder oss
til hver gang vi skal på skyting”!
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Vi i Ørland PK har i forbindelse med vårt 60-års-
jubileum søkt og fått tildelt norgesmesterskapet i
baneskyting, feltskyting og spesialfelten neste år.
Totalt blir det mulighet for 15 øvelser for de aller
ivrigste. Dette blir det fjerde norgesmesterskapet
vi arrangerer på banen vår i Sankthansholet. Vi
hadde i 2006 bane og felt, i 2007 og 2009 bare
baneøvelser. Vi har også arrangert flere NM på
den gamle banen vår oppi Storskaret og noen
husker sikkert vårt første store NM i 1993.

Hvordan blir NM?
Dette er det spørsmålet som blir stilt først av de
fleste. Det er mange hensyn å ta når man skal

sjonglere mellom de forskjellige øvelsene og
finne ut hva som passer best når. Vi har heldigvis
erfarne arrangører iblant oss og diskusjonen om
hvilken løsning som er best, har gått frem og til-
bake en stund, før vi landet på en konklusjon.
Fra et arrangørperspektiv hadde vi opprinnelig
planlagt å ha annenhver dag med bane og felt.
Det ville vært helt ypperlig med mulighet for å
gjøre om drastisk på feltløypa fra øvelse til øvelse
og fått stor variasjon på den måten, samtidig
som man har muligheter for å skyte arrangørlag
på den dagen det er baneøvelse.

NM 2016 på
Ørlandet
24.7. - 6.8.

Dato Dag Felt Bane 25m Bane 50m

24.07.2015 Søndag Silhuett Veteraner Fripistol Åpen/Jr/SH +
finale

25.07.2016 Mandag Silhuett Åpen/Jr + finale Fripistol Veteraner
26.07.2016 Tirsdag Standardpistol
27.07.2016 Onsdag Finpistol
28.07.2016 Torsdag Grovfelt Finaler finpistol
29.07.2016 Fredag Grovpistol (Kongelag duell)
30.07.2016 Lørdag Finfelt (Bankett)
31.07.2016 Søndag Uttak Nordisk

mesterskap felt (Hviledag)
01.08.2016 Mandag Hurtig fin
02.08.2016 Tirsdag Revolverfelt
03.08.2016 Onsdag Hurtig grov
04.08.2016 Torsdag Militærfelt
05.08.2016 Fredag Spesialpistol & rev.
06.08.2016 Lørdag Magnum 1 & 2
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Øvelsesoppsettet blir slik:



Imidlertid er det også andre ting å ta hensyn til.
Det fins tre typer skyttere som kan tenke seg å
delta på vårt NM i 2016. Det er de som skyter alt,
de som skyter bare bane og de som skyter bare
felt. De som skyter alt, tror vi ikke vil ha sterke
meninger om hvordan øvelsene blir satt
sammen, mens de som enten skyter bare bane
eller bare felt, ønsker at de øvelsene de skyter, er
mest mulig samlet for å slippe å bruke mer tid
enn nødvendig på Ørlandet.
Etter en del tilbakemeldinger og en spørrerunde
om vårt tenkte opplegg, har vi valgt å gjen-
nomføre et kompromiss, der spesialistøvelsene
fripistol og silhuettpistol åpner ballet. Så går vi
gradvis over i øvelser, der bane- og feltfolket kan
samles i øvelser som er populære hos begge
leire før vi avslutter med øvelser som det gjerne
er litt mer smell i. 
En del vil sikkert stusse over at finalen for finpis-
tol er lagt til dagen etter at finpistoløvelsen er
ferdig. Dette har vi gjort med bakgrunn i
erfaringer fra de siste års finaler i øvelsen, som
tilsier at den er svært tidkrevende og skytterne
blir veldig slitne, spesielt hvis det blir en del
omskytinger ved poenglikhet. Ved å legge finalen
til dagen etter, vil finalistene være uthvilte før
starten, og siden grovfelten er samme dag, vil
det også bli større mulighet for et publikum av en
viss størrelse tilstede på banen, når finalen går. Vi
vil også ha mulighet til å ha premieutdeling til et
fornuftig tidspunkt, når vi slipper å vente til
finalen er ferdigskutt sent på kveld. Eventuelle

konflikter med tanke på starttidspunkter for dem
som skal delta både på grovfelt og har kvalifisert
seg til finalen i finpistol, må vi selvfølgelig løse.
Det samme gjelder de som har interesse av å se
på finalen.

Overnatting og aktiviteter
Vi jobber med å få på plass avtaler med aktører
som kan tilby overnatting og aktiviteter utenom
selve skytingen. Vi håper selvfølgelig at alle
gjester vil besøke både Austråttborgen og
Austrått fort, kommunens to store turistattrak-
sjoner, men vi skal prøve å få på plass en del
mere å finne på. Info kommer!

Bankett
Vi håper flest mulig vil melde seg på banketten,
slik at vi får en bra fest for å markere 60-åringen
Ørland Pistolklubb. Vi jobber også her med å
spikre et attraktivt opplegg som vil friste til
deltakelse.

Informasjon/Påmelding
All info vil bli lagt ut først på hjemmesiden vår:
www.orlandpk.no og det vil også bli annonsert
på vår Facebookside. Påmeldingen vil åpne
1.februar og vi anmoder på det sterkeste om at
klubbene sender samlet påmelding og betaler
samlet. Dette letter arbeidet for oss veldig på
denne biten.
Da gjenstår det bare å ønske alle skyttervenner
hjertelig velkommen til NM 2016. Dette skal bli
moro!

Reportasje
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Velkommen til NMPistol
24. juli - 6. august 2016

BANE - FELT - SPESIALFELT
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Magne Gusland ble første norges-
mester i Fitasc Compak Sporting
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Hele 141 skyt-
tere forsøkte å
kjempe om
medaljene, men
Gusland viste fra
første stund at
han er Norges
desidert beste
sportingskytter
for tiden. Da
resultatlista ble
hengt opp til
slutt, viste den at
han vant med
hele 146 treff, et
forsprang på
hele 8 poeng
ned til sølv og
bronse. De to
andre medaljene
ble fordelt etter
en meget spenn-
ende om-skyting
mellom Tom
Nalum (Brunlanes sports-
skyttere) og Tore Brovold (Øst-
landske sportsskyttere), der
sistnevnte viste seg sterkest til
slutt.
I dameklassen ble det jevnere
om medaljene og til slutt var det
Anette Storeskar (Glåmdal Leir-
dueskyttere) som sto øverst

med 114 treff, to poeng foran
sølv som gikk til Tonje Fuglås
Kvendbø (Åmot JFF). Det ble
omskyting om bronsemedaljen
mellom Veronica Lilleødegård
(Brunlanes Sportsskyttere) og
Åshild Nordli (Åmot JFF).
Veronica tok seieren i
omskytingen og fikk bronse.

Henrik Fylling
( Ø s t l a n d s k e
Sportsskyttere)
tok gull i junior-
klassen foran
Simen Torgersen
(Tvedest rand
Sportsskyttere)
og John Ole
Nordskog (Team
Hagleskyting).
Også her måtte
det omskyting
til for å skille
sølv og bronse.
I veteranklassen
ble det gull til
Geir Ståle Vie
(Brunlanes
Sportsskyttere),
sølv til Vidar
Bonnegolt (Brun-
lanes Sports-
skyttere) og

bronse til Oddvar Tidemandsen
(Åmot JFF).
Lagkonkurransen ble vunnet av
Brunlanes Sportsskyttere
(Magne Gusland, Kenneth
Lilleødegård, Christian Rød
Karlsen).

v/Kenneth Eikenes

Det første NM i FITASC Compak Sporting ble arrangert av Løiten JFF siste helgen i juli.
Magne Gusland fra Brunlanes Sportsskyttere var nok en gang den suverent beste
skytteren og ble dermed den første norgesmester i denne skytegrenen.

Senior menn: Fra venstre Tore Brovold Østlandske sportsskyttere (s),
Magne Gusland fra Brunlanes Sportsskyttere (g) og Tom Nalum
Brunlanes sportsskyttere (b)
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Mesterskapet var lagt til Ringerike Skytesenter
som ligger rundt 5 km fra Eggemoen flyplass som
igjen ligger ca. 6 km fra Hønefoss sentrum. Stedet
hvor skytesenteret ligger, heter Vestre Buttentjern
og disponeres av Randsfjord skytterlag, Ringerike
pistolklubb og Buttentjern jaktskytesenter SA og
der drives det organisert skyting på 5 baner. 
På grunn av plassmangel oppe ved skytterhuset,
måtte deltagerne, som ikke var direkte
medvirkende i gjennomføringen av mesterskapet,
parkere bilene sine på Eggemoen hvorfra det gikk
skyttelbusser hver halve time opp til selve skyte-
arenaen. Våpenkontrollen ble og utført på
Eggemoen og her fikk hver av deltagerne også en
flott kniv i slire. På skytearenaen var det oppholds-
rom med servering av mat og premieutdeling.
Feltløypene var lagt fint til rund om på bane-
anlegget og ”det var krevende program, men ikke
umulig”, det ble sagt. At flere skjøt fullt hus,
bevitner at den ikke var for vanskelig. Hvert lag
som gikk ut, besto av 15 skyttere og en brukte
rundt 2 timer å gå gjennom en fint tilrettelagt løype.

Ringerike pistolklubb hadde på forhånd lagt ned
enormt med arbeid for å få til mesterskapet og fikk
de og hjelp av
medlemmer fra
klubber og lag i
Buskerud skytter-
krets til å betjene
standplassene.
Skytterne hadde
bare godord å si
gjennomføringen
av stevnet. Det
eneste som ikke
var helt tilfreds-
stillende, var sani-
tærfasilitetene.

Reportasje

NM feltpistol Ringerike, 15.-18. juli
v/Grete Nilsen
I Buskerud skytterkrets, nærmere bestemt i vakre Ringerike, ble
årets NM i felt arrangert med Ringerike pistolklubb som vert.
Skyttere i alle aldre – fra deltagelse i ungdomsklasse til høyeste
veteranklasse som i dag er 70 år. Totalt utgjorde dette 1357 starter
de 4 dagene mesterskapet varte.

Nestleder i Ringerike pk, Per Ronny Jakobsen var en
av mange i arrangørstaben som ”føyk” høyt og lavt
under hele mesterskapet.

Standplass funksjonærer fra Ringerike pk:
fra venstre Henning og Karin Rudlang og Geir Berg.

Reidun Ann Støle
Sandnes pk, vinner av
revolverklassen for kvinner.



Første øvelse var revolverfelt, hvor det var 361
deltagere fordelt over klassene U, J, KV, M, V50,
V60 og V70 og det måtte omskytinger til om
medaljene i flere klasser. Det var mange imponer-
ende gode resultater og spesielt er det gledelig å
se hvor godt våre yngste deltagere skyter. Espen
André Skipstad, Sandnes pk skjøt hele 96 poeng
med 35 innertreff og hadde med dette bedre
resultat enn vinneren av junior som var Stein
Aslak Rike Koveland fra Kr. sand pk som
endte på 89 treff.
I herreklassen var det hele 8 som fylte løypa
(102 poeng) og det måtte omskyting
om medaljene. Til slutt var det Preben

Bakken fra Kr.
sand pk som
stakk av med
gullet. Sølvet
gikk til Rikard
Hille fra
Marnar pl og
Evert-Andre 
Jonassen fra
Halden pk tok
bronse. 
Sistnevnte strålte med
solen etter endt skyting,
for det var første gang at
han i et NM hadde fått fullt
hus.

I kvinneklassen gikk gullet til Reidun Ann Støle
Sandnes pk etter omskyting med 4 andre som alle
hadde 97 poeng.
Det er verdt å nevne vinneren av V50, Hjalmar
Joleik, Førde pk, som etter seieren fikk oppringing
av lokalavisa si, Firdaposten, og stolt kunne for-
telle: «Det er stort å bli Norsk meister, men det kan
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1.års senior Espen Magnussen, Sola pk mottar av Esten
Murbreck Forsvarssjefens sølvpokal som beste skytter i
militærfelt. Han ble og norsk mester i klassen etter
omskyting med Tom Rune Skogstad Dokka pk. 
Fotos: Tom Cato Karlsen.

Klasse U revolverfelt. Fra v. Jørgen Rustad Oslo pk (s),
Espen André Skipstad Sandens pk (g) og Henrig
Elgdsøther Støren ssk (b).

V50 revolverfelt. Fra venstre Morten Støen, Bærum pk
(s), Hjalmar Joleik, Førde pk (g) og Reidar Øgreid
Sandnes pk (b)

Evert-Andre Jonassen
Halden pk

NM feltpistol Ringerike, 15.-18. juli forts.
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ta på ein som meg. Det vart nesten for mykje for
hjartet mitt». 
Andre øvelse var militærfelt med 351 deltagere.
Den største opplevelsen denne dagen tror jeg at 1.
års senior Espen Magnussen fra Sola pk fikk. Han
kunne til slutt, etter spennende omskyting med

Tom Rune Skogstad fra Dokka pk, stå øverst på
pallen som norsk mester. Han mottok og Forsvars-
sjefens sølvpokal som beste skytter i øvelsen.
Bravo Espen! ”Denne skal ikke plasseres på gut-
terommet mitt hjemme” sa han. ”Den skal være
med meg til Rena leir, der jeg for tiden er sta-
sjonert”. Espen utdanner seg til elitesoldat.

Finfelt kl. V60. Fra venstre Asmund Broks, Sandefjord
pk (s), Ole Johan Elvestad, Lillehammer pk (g) og Bjørn
Jakobsen Trondhjems pk (b)

Vinnerlaget i grovfelt kv. Fra venstre Britt Elena Wollan,
Støren ssk (s) Aina Flørli, Sandnes pk (g) og Gunn Heidi
Sønsterud Haugen Aron sk (b) sammen med en blid sønn.

En pust i bakken med skyttere fra Oppegård
skytterlag. Fra venstre Lars Sollesnes Siggerud, Leif
Einar Granerud og Thomas Kristian. Granerud.

Finfelt kl. menn. Fra venstre Sondre Landvik, Trond-
hjems pk (s), Roar Haugen, Støren ssk (g) og Mikkel
Bast Aron sk.

15 skyttere venter på å gå løypa. Foto. Tom Cato Karlsen.

Reportasje
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Det var ingen som skjøt fullt hus denne dagen.
3. øvelse var finfelt og her var det naturlig nok flest
startende, da det var deltagere i alle 8 klasser. I
klasse menn var det 4 skyttere som skjøt fullt hus
og disse måtte gå i omskyting om medaljene. Det
var Roar Haugan fra Støren sportsskytterklubb
som til slutt kunne titulere seg som norgesmester.
I denne øvelsen skulle og fagkomiteens sølvpokal
deles ut og denne gikk til Mikkel Bast, Aron sk som
også fylte løypa, men som hadde flest innertreff av
de 4. Pokalen var ikke kommet fram til NM, så den
blir ettersendt.
I de 3 yngste klassene: U, jr. menn og jr. kvinner var
det til sammen 29 deltagere og det var mye god
skyting og det skal bli spennende å følge
med dem framover. Det var og flott av
Buskerud skytterkrets å forære alle
vinnerne i disse klassene en pengepremie.
Siste øvelse var grovfelt, hvor det var
252 starter. Her var de 3 som fylt løypa –
to i klasse menn og en i kl. V50 (Esten
Murbreck, Hamar IL). De to som måtte i
omskyting i klasse menn var Bernhard
Kvale. Sandnes pk og Alf Gunnar Raaen
Modum pk. Bernhard tok gull men Alf
Gunnar fikk, i tillegg til sølv, også
verneidrettsmedaljen. Han hadde flest
innertreff før finalen.

Det ble under mesterskapet kåret totalt 27
individuelle og 16 lagmestre. 
Det var som sagt veldig mye god skyting av mange
gode skyttere under mesterskapet. To av dem kan
nevnes og det er Aina Flørli (Kv.), Sandnes pk og
Jakob Kråkevik (V60), Odda pk. Aina tok gull i
både militær- og grovfelten og kunne stolt fortelle
at nå hadde hun 26 gullmedaljer totalt. Jakob som
også vant de to siste øvelsene, fortalte at han etter
grovfelten hadde tatt det 7. gullet for året og hadde
til nå 46 gullmedaljer.
Før premieutdelingen siste dag, mottok leder av
arrangementskomiteen, Tom Cato Karlsen et flott
skjold fra fagkomité pistol v. leder Anne Grethe

NM feltpistol Ringerike, 15.-18. juli forts.
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Leder av arrangementskomiteen, Tom Cato Karlsen, mottok et flott
skjold fra fagkomité pistol v/leder Anne Grethe Rendalsvik for et vel
utført mesterskap.

Klasse menn grovfelt. Fra venstre Alf Gunnar Raaen,
Modum pk (s og verneidrettsmedalje), Bernhard Kvale,
Sandnes pk (g) og Stian Kristoffersen Modum pk (b)

Grovfelt kl. V60. Fra venstre Jakob Kråkevik Odda pk
(g) og Rolf Toven Nesset pk (b).



Rendalsvik for et vel utført mesterskap.
Det ble og gjennomført uttak til Nordisk mester-

skap i feltpistol etter at NM var ferdig. Se fag-
komité pistol informerer.
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Revolverfelt onsdag 15. juli 2015
Klasse J 8 delt Sum

Stein Aslak Rike Koveland Kristiansand pk 89
Klasse K 35 delt.

Reidun Ann Støle Sandnes pk 97
Klasse M 178 delt.

Preben Bakken Kristiansand pk 102
Klasse U 10 delt.

Espen Andrè Skipstad Sandnes pk 96
Klasse V50 65 delt.

Hjalmar Joleik Førde pk 102
Klasse V60 31 delt.

Bjørge Jansen Sarpsborg pk 101
Klasse V70 26 delt.

Asmund Broks Sandefjord pk 95
Militærfelt torsdag 16. juli 2015
Klasse J  5 delt.

Stein Aslak Rike Koveland Kristiansand pk 91

Klasse K  24 delt.
Aina Flørli Sandnes pk 96

Klasse M 189 delt
Espen Magnussen Sola pk 101

Klasse V50 67 delt.
John Øiamo Losby Viltm.og pk 100

Klasse V60 32 delt.
Jakob Kråkevik Odda pk 101

Klasse V70 25 delt.
Arne Fuglesang Hamar IL 87

Finfelt fredag 17. juli 2015
Klasse JK 3 delt.

Charlotte Marie Edvardsen Greipstad pk 72
Klasse JM 11 delt.

Christoffer Robin Hovd Aron sk 97
Klasse K  51delt.

Gunn Heidi S. Haugen Aron sk 100
Klasse M  189 delt.

Roar Haugan Støren ssk 102

Klasse U 15 delt.
Espen Andrè Skipstad Sandnes pk 97

Klasse V50 67 delt.
Tor Amundsen Enebakk pk 98

Klasse V60 24 delt.
Terje Storholt Oslo pk 100

Klasse V70 25 delt.
Ole Johan Elvestad Lillehammer pk 94

Grovfelt lørdag 18. juli 2015
Klasse J  7 delt.

Georg Aas Sarpsborg pk 98
Klasse K 26 delt.

Aina Flørli Sandnes pk 100
Klasse M 120 delt.

Bernhard Kvale Sandnes pk 102
Klasse V50 50 delt.

Esten Murbreck Hamar IL 102
Klasse V60 21 delt.

Jakob Kråkevik Odda pk 100
Klasse V70 22 delt.

Asmund Broks Sandefjord pk 97

Individuelle Norgesmestre NM felt Ringerike 2015



LP400 CARBON

Walther luftpistol i olympisk toppklasse! Kan også fås som LP400 Alu til samme pris.

HÄMMERLI AP20 PRO

For de som føler at LP400 blir for dyr. Med denne pistolen kan du konkurrere
på høyt nivå. Den er bygget hos Walther av de samme som lager LP400. 

HÄMMERLI AP20

En nyhet fra Walther. Dette er en luftpistol som vil passe alle skyttere
uansett nivå. Som klubbvåpen vil den være perfekt. Sylinderen kan

enten monteres langs med løpet eller hengende under.

WALTHER LG300 UNIVERSAL

Et supert begynner- og klubbvåpen. 
Her kan både venstre og høyreskyttere benytte samme våpen!

WALTHER LG400 ALUTEC EXPERT

Et av de råeste luftgeværene på markedet! Hvis du vil til OL kan dette
være et steg på veien! Blir levert med Medium grep som standard.

Luftvåpen i toppklassen!

16.990 ,-

9990 ,-

8350 ,-

26.990 ,-

14.990 ,-

E-post: post@schouvapen.noImportør: Schou AS
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NM i feltskyting ble i 1991 arrangert på Birkeland.
Klubben har en utendørsbane i naturskjønne
omgivelser på Flakke Loner i Birkenes kommune.
Banen er bygget i to byggetrinn, i 1984 og 1994,
og består i dag av en 25 meters bane med 20
standplasser og en 50 meters viltmålsbane, samt
10 faste standplasser for feltskyting. Totalt dis-
ponerer klubben ca. 25 mål med areal. 
Det er også et innredet klubblokale i bygningen. På
vinterstid disponerer klubben en skytebane i
kjelleren på Møglestuhallen i Lillesand tre dager i
uken. Feltstevnet Pinsesmellen arrangeres 2.
pinsedag hvert år på og rundt banen på Flakke
Loner. 
Klubben har i dag rundt 150 medlemmer inkl. støt-
temedlemmer og det er en jevn og fin aktivitets-
kurve. Nytt av året er at klubben, i samarbeid med
Birkenes kommune og Birkenes Sparebank, har
satt opp en stor gapahuk i tømmer ved vårt anlegg
på Flakkeloner. Gapahuken benyttes av turgåere
og skyttere som vil ta seg en pause fra trening.
Klubben arrangerer hvert år 2-3 kurs for
nybegynnere – de senere årene har det vært fulle

kurs og aktive medlemmer er blitt skapt. Noen
kvinnelige skyttere har det også blitt, og klubben
har forhåpninger om at flere jenter vil finne veien til
våre skytebaner.

Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag
v/ Inge Bergland

Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag ble stiftet i 1983 og het da
Birkenes Sportsskytterlag. I 1989 var det blitt så mange
medlemmer fra Lillesand at navnet ble endret til det som det er i
dag.

Dugnad

Fra et banestevne Feltskyting

Vi har sendt stafettpinnen videre og Grim-
stad sportskytterlag har tatt i mot utford-
ringen ved Tarjei Ravn.
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V-80.. «Old Guns»
v/Finn Christenssen og Harald Nilsen: 
Foto Anders Inge Sæbø 

Finns historie:
«Her har du en Krag Steyr 97, så du slipper å låne
gevær når du er med Per og hans far på
skytebanen», sa min far til meg på 14 årsdagen i
1951. «Du kan jo ønske deg 21 mm pipe og
dioptersikte til konfirmasjonen, og riflet revolver-
grep til jul, riflet avtrekker og støtteklakk bak, kan
du kjøpe selv», fortsatte han. 
Det ble to år i klasse 1, med en del premier faktisk,
ett år i klasse 2 med litt færre premier, ett år i klasse
3 med noen få premier, og deretter klasse 4 uten
premier! Landsskytterstevnet på Kongsvinger i
1954 fikk jeg med meg, med ‘»Stangbeger» og
premie på felthurtigskytingen som stimulerte til
fortsatt innsats. I militære fikk jeg utlevert US-
karabin og senere AG-3. 
På 21-årsdagen sa min onkel: «Nå er du gammel
nok, så her har du en Walter P-38 som jeg
tok fra en tysk hauptmann i maidagene i -
45.  Den er merket med den tyske ørn.
Denne kan du bruke når du er lei av den
lange «musketten» som du alltid drar på».  
Det ble medlemskap i NOP og en del tren-
ing.  Uten stillbare sikter lærte man seg å
forlegge sikteområdet.  På repeti-
sjonsøvelser og regimentssamlinger ble det
merkeskyting, med gull som det endelige
resultat.  På en av «reppene» ble det
arrangert skyting om FD-pokalen med
utleverte «Lugere» med faste sikter. For-
legging av sikteområdet var en nyttig kunn-
skap, så resultatet ble bra.  I 1970 kjøpte jeg
2 Mauser Bergkarabiner som ble bygget om
til storviltrifler med .308-løp.
1977 var jeg innvandrer i en fremmed by.
Her ble jeg på den aller beste måte tatt vare
på av den stedlige pistolklubb. Maken til

miljø skulle du lete lenge etter, både sportslig,
sosialt og pedagogisk.  Det var kurser, stevner,
møter og masse hygge. Jeg fikk være med å
arrangere EM, VM og ikke minst NM.  Min kone
hadde sine interesser, vi hadde våre felles inter-
esser og jeg hadde pistolklubben.  Walteren ble
solgt som 9mm med særlig affeksjonsverdi.  Via en
CZ-75 landet jeg på en Sig. Neuhausen.  Grov- og
finpistol samt revolver av ypperste kvalitet, sørget
for tilfredsstillende resultater. Konsentrasjons-
evnen ble vedlikeholdt, den stødige håndskriften
likeså.  DETTE VAR MORO. 
Når du er så heldig at du får beholde helsa som 78-
79- og 80-åring, så sliter du allikevel, når du skal
konkurrere med ungdommen som nettopp har
passert 70. «Hva med en V-80 klasse»??? ble det
sagt.

Med vennlig hilsen
«Onkel Finn»
Stavanger Pistolklubb

Forslag - Pistol - Skytternytt
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Haralds historie:
Jo Finn, det ble både sagt og tenkt – av mange.
Forslaget gjallet mellom by og land, fjell og fjord i
skytter Norge, og alle super veteranene gledet
seg.
I flere år er jeg blitt kontaktet og oppfordret av en
god del skyttere i det ganske land: «Send inn for-
slag om en V-80 klasse». 
Bodde på landet da krigen sluttet og var 9 år. Var
evakuert i 1943 fra Bergen til Førde i Sunnfjord. Da
krigen var slutt, kom børsene frem fra kriker og
kroker. Dette vekket selvfølgelig stor interesse hos
en guttunge og fikk faktisk lov å prøve å skyte
ganske så raskt etter frigjøringen. Låne gamlefar
sin «laaangløpete» Kongsberg hagle. Ladet mess-
inghylser, krutt og max 10 hagl i ladningen, skjøt
ekorn og solgte dem til pelshandler «Rieber» i
Bergen til kr 3,50 pr. stk. Mye penger den gangen. 
Den store interessen for skyting kom først da jeg
var i militæret. Har de skyttermerker som var opp-
nåelig inkl. Verneidretsmedaljen, dolken etc. samt
Forsvarsministerens premie i pistolskyting. Har om
lag 40 medaljer individuelt og 55 lag gull i NM pis-
tol. Ca.1000 medaljer fra KM og DM. 5 lag gull i
Luftforsvarsmesterskap. Før DM ble innført, hadde
vi Vestlandsmesterskap og Sørlandsmesterskap
og har en del av dem også.
Jeg tjenestegjorde i Luftforsvaret og hadde i
starten utlevert Garang og SLK, men som flyvende
personell ble det Luger, Walther og S&W revolver
og ganske ubegrenset med ammunisjon. Dette
gav oss selvfølgelig også en fordel ovenfor sivile
skyttere.
Har sittet i et eller annet styre og stell fra første
dag, sekretær i GFS, styremedlem i NSF, diverse
komiteer NSF, leder i Sola PK i 6 år, Leder i
Stavanger PK i 30 år og sitter fortsatt i styret. EM
luftv.82 Oslo, EM Luftv. Stavanger, VM luftv.
Stavanger. Stevneleder for div. NM. Juryformann i
div. NM.

Og er ubeskjeden nok til å si at har du vært på
noen fagkomitemøter, generalforsamlinger og ikke
minst deltatt i NM den siste mannsalderen, har vi
nok vært i kontakt med hverandre. 
Min interesse for pistolskyting ble tuftet på
Gardermoen, var på 337 skv. – teknisk - lite å gjøre
på fritiden. Jobbet sammen med O. Kolbjørnsen,
N. Bergo og T. Bidtnes som «lokket» meg med på
skytebanen og da var det gjort. Året var 1960 og
siden har det bare fortsatt.
Gjengen fra Gardermoen var stort sett den samme
som landslaget i den tiden med Bidtnes, Bergo,
Kolbjørnsen, Tveit, Oppheim og Strand osv., så
opplæringen var god. I starten gikk det i Luger og
ubestemmelige .22 våpen. Revolver Smith & Wes-
son Masterpiece kom på markedet i den tiden og
dens kvalifikasjoner revolusjonerte resultatene, et
fenomenalt våpen til presisjon så fikk en lære seg
duell på kjøpet. 

V-80.. «Old Guns» forts.
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Norgesrekorden på VM Grovpistol kom ganske
raskt godt opp på 580 tallet og vel så det. Som en
kuriositet kan jeg nevne at Norsk rekord på VM fin-
pistol var på 558 p. da jeg begynte å skyte, men
dårlig våpen og ammo var nok årsaken til dette.
Den ble nokså raskt forbedret. Men OL- øvelsene
fripistol og silhuett som det Oslo-gutta Gaste, Fles-
land, Garmaker og Swethnow osv. drev med, var
ikke noe for Gardermogutta; der gikk det stort sett
bare i grovpistol og feltpistol.
Som alle forstår, har min kone vært meget for-
ståelsesfull for min hobby, selv om hun aldri har
avfyrt et skudd.
Fortsatt god sommer til alle lesere av vårt eminente
Skytternytt, og til lykke med videre skyting.

Med vennlig skytterhilsen
Harald Nilsen
Stavanger PK

Drøfting av argumentene:
Vi i Stavanger PK har sendt inn forslag (tjenes-
teveg) om å utvide de 3 veteranklassene (50,60,70)
til også å gjelde V-80 for mesterskap.
Det er mange grunner for forslaget. Skyting – en
aktivitet som mange har drevet med som kon-
kurranseskytter og også hobby. Disse hederlige
kvinner og menn, er de samme som sitter i styre og
stell i klubber og høyere ledelse innen skytter-
sporten, det er egentlig oss selv, ja hva skulle vi
gjort uten dem/oss, kvinner og menn, ungdom
som juniorer. Vi er avhengig av godt samarbeid
med hverandre. Veteranklasser i mesterskap er
populært, (ref. resultatlistene fra NM). Her kan vi
konkurrere på likefot mot våre konkurrenter. Det er
viktig at fagkomiteer og NSF følger opp i tide, slik
at vi fremdeles kan beholde erfarne veteraner både
i styre og stell, og å få konkurrere på likefot, både
for ung og gammel. Dette er kjernen og limet for de
flestes medlemskapene i klubbene. Skytingen i
dag er regulert av fornuftige vedtak for klasser i
åpne stevner og mesterskap osv. Vedtak som også
er kommet som et resultat av lange diskusjoner,

feiling og prøving. Dagens reglementer for skyting
virker fornuftig, men vi må allikevel være åpne for
endringer, når det er til beste for sporten og
skytterne.  
Ved innføring av Veteranklasser for mesterskap
(første i 1988 – 50 år-lag – luftp.) kom også som et
resultat etter naturlig behov, men det var ingen
selvfølge. Heldigvis hadde vi da ledere i fag-
komiteer som også så behovet. For pistol sitt ved-
kommende har siden Bjørn Jacobsen og hans
styre vært en primus motor for å få på plass for-
nuftige vedtak til reglementer.    
Ja, vi har også observert at vår eminente president,
Jan Tore Berg-Knutsen har deltatt på feltstevner og
da selvfølgelig i veteranklasse. 
Argumentene: 
1. Konkurranse på like vilkår er det åpnet for i de

fleste idrettsdisipliner.  Vi i Skytterforbundet har
jo selvfølgelig også det, men la oss gjøre vil-
kårene enda mere aldersvennlige. Vi lever
lengre, vi er friskere enn før, så la oss vise
idretts-Norge at vi kan holde på med vår sport
livet ut.

2. Konsentrasjonsevnen vedlikeholdes, med de
sosialmedisinske fordeler det innebærer.

3. Se ikke bort fra at deltakelsen i NM og andre
stevner vil kunne øke, med de økonomiske for-
deler det innebærer for arrangøren.

4. Betablokkere står på vår «dopingliste».  Noen av
oss må, av medisinske grunner, nytte slike for å
få pulsen ned på et akseptabelt nivå. De virker
«prestasjonsfremmende», heter det. Gleden de
som nytter slike vil føle, om de fortsatt kan kon-
kurrere lovlig, er betydelig.  Enda større er
gleden vi som slipper dette, vil føle om «dop-
ingfolket» får være med.

Konklusjon:
Så la oss innføre V-80 klasse, da vel!

Ærbødigst:
Gutta på bildene.
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Pardini er en italiensk våpenprodusent, grunnlagt
på begynnelsen av 80-tallet av Giampiero Pardini.
Giampiero, født i 1941, begynte å skyte pistol i
1970. Han ble oppfattet som et naturtalent, men
var også glødende interessert i mekanikk. Dette
medførte at Giampiero Pardini konstruerte sin
egen pistol som fikk betegnelsen PGP 75. Pistolen
vakte oppsikt da den gode Pardini vant en rekke
konkurranser med pistolen. Skyttere som fikk
prøve pistolen, opplevde også å forbedre
resultatene sine. De positive tilbakemeldinger
dette medførte, gjorde at Giampiero Pardini la opp
som skytter og heller begynte å produsere pistoler.
Pardinipistolenes internasjonale ry og suksess har
i ettertid bevist at dette var en riktig avgjørelse. Så

enten man snakker om finpistoler, fripistoler, luft-
pistoler eller grovpistoler, er Pardini vanskelig å
komme utenom.
Vi skal i fortsettelsen se nærmere på grovpistolen
Pardini GT9. Denne pistolen leveres i flere kon-

Reportasje

PARDINI GT9

Av Hans Olav Bjelvin

Sannsynligvis den beste feltpistolen du kan kjøpe
Pardini er et navn som klinger godt i ørene til de fleste skyttere, både her hjemme og
internasjonalt. Ikke så rart egentlig, da Pardini produserer ”high end” skytevåpen for de
fleste skytedisipliner. Pardini GT9, som vi skal se litt nærmere på, er uten tvil en av de
beste feltpistoler på markedet i dag.

Her ser vi baksiktet. Det er vakkert nedfelt i sleiden og
bidrar til Pardini GT9 sin lave profil.
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figurasjoner og kalibre som 9 x 19 mm (9 mm), .40
S&W og .45 ACP. Som en kuriositet, kan det
nevnes at pistolen også produseres
i kaliberet 9 x 21 mm, men da bare
for det italienske markedet. Pis-
tolen fås også i sort, sølv, duotone,
titan og rustfritt stål, som er en
begrenset produksjon i 9mm og
med 6 tommers løp. Ellers er pis-
tolene produsert med ramme i
aluminium og sleide i stål. Og bare
for å ha det sagt, pistolen i titan
kommer altså “bare” med titan-
belegg. Videre produseres pistolen
med 5” og 6” pipe og med og uten
ventilert sleide.
Pardini GT9 så dagens lys rundt
tusenårsskiftet og erstattet den
daværende PC9 som kom på
markedet i 1993. Pardini GT9 skiller
seg ut fra andre grovpistoler ved at

den er konstruert for konkurranse
istedenfor tjenestebruk. Den slake
grepsvinkelen i kombinasjon med den
lave kjernelinjen, gir et meget godt
rekylopptak med liten munningsvipp.
Den lave profilen komplimenteres av
baksiktet som er vakkert nedfelt i
sleiden. ”Beavertailens” plassering
gjør at du får et høyt grep, samtidig
som avtrekksfingeren naturlig faller inn
mot avtrekkeren. Jeg tror dette må
være det nærmeste en kommer
perfekt ergonomi på en feltpistol. Bak-
siktet er nevnt. Det er nydelig nedfelt i
sleiden og er justerbart i både side og
høyde. Kornet er utskiftbart og skrå-
skåret som seg hør og bør for å hindre

lysreflekser. Den ventilerte sleiden er i mine øyne
med på å heve helhetsinntrykket av pistolen. I den
grad man kan snakke om at et våpen er vakkert, er
dette en vakker pistol, med en formidabel finnish.
Skjefteplatene i tre har god nettskjæring. Det
samme har grepsramma, men her hadde jeg
gjerne sett at nettskjæringen hadde gått rundt, det
vil si til den traff skjefteplata. Jeg registrerer at det

Pardinien adskilt i sine hovedbestanddeler og klar for
puss. Som nevnt i artikkelen, er adskillelsen enkel og
gjøres uten bruk av verktøy. En velsignelse for de av
oss som ikke er særlig glad i å pusse våpen. Tar du av
skjefteplatene, kan du «drukne» pistolen i f.eks. lampe-
olje natta over og vips har du en ren og oljet pistol
neste dag.

Her ser vi avtrekkerbøylen og pistolen opp ned. Utsparingen i
avtrekkerbøylen gjør at du lett kommer til justerskruene for avtrekksjus-
teringen. Bak avtrekkerbøylen til høyre på bildet synes den dobbelt-
sidige magasinutløseren.
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er flere enn jeg som har denne oppfatningen, da
mange Pardinieiere har satt griptape på de glatte
feltene på grepsramma. En annen ting som jeg
liker med denne pistolen, er magasinutløseren
som sitter på begge sider av avtrekkerbøylens
bakkant. Når du den ikke med tommelfingeren, når
du den definitivt med pekefingeren.
Utseendemessig er Pardini GT9 rett fram, uten å
være spesiell på noen måte. Men når du gransker
den grundigere, kan du ikke annet enn å bli
imponert over kvaliteten og finishen på denne pis-
tolen.
På lik linje med Sig. Neuhausen og CZ 75 har
Pardini sleideføringen innvendig i ramma, i motset-
ning til f.eks. Colt 1911 som har sleideføringen på
utsiden av ramme. Etter sigende skal dette gi en

mer stabil sleideføring, som igjen innvirker på
presisjonen.
Pardini GT9 er meget enkel å adskille for ren-
gjøring. Du tar ut magasinet og drar sleiden litt til-
bake. Deretter presser du låsebolten for sleiden
inn på høyre side sett bakfra, samtidig som du vrir
bolten ned på venstre side. Så er det bare å dra
sleiden av ramma, ta bort rekylfjæra og trekke ut
løpet. Enkelt og greit. Når du har demontert pis-
tolen, kan du ta de enkelte bestanddelene i
øyesyn. Alt ved pistolen virker gedigent og over-
dimensjonert - fra ramma som er i aluminium til
sleiden og løpet som er av typen ”bull barrel”. At
pistolen er lett å adskille for puss, er jo en bonus i
seg selv.

PARDINI GT9 forts.

Unektelig en imponerende pistol med vakre linjer. Oppå den ventilerte sleiden ser vi siktemidlene som er elegant
nedfelt og som bidrar til den lave profilen. Her sees også den dobbeltsidige sikringen, sleideutløseren og låsebolten.
Legg også merke til de to serraterte grepsflatene som du griper fatt i, når pistolen skal spennes opp for lading. Som
du sikkert allerede har lagt merke til, trenger du en umbrakonøkkel for å justere baksiktet i side og høyde. En vesent-
lig ting å ha med seg under skyting i tilfelle du får behov for justeringer.
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Avtrekket på Pardini GT9 er et kapittel for seg. Ikke
bare er avtrekket justerbart med hensyn til fortrykk
og vekt, men det glatt og crisp og uten slep.
Som sagt er byggekvaliteten på denne pistolen
formidabel, i likhet med presisjonen. Gjør du
jobben din, kan jeg garantere at pistolen gjør
jobben sin, og det knirkefritt.
Det er så enkelt å skyte bra med denne pistolen, at
det må føles litt som å jukse. Tilpasningen mellom
sleiden og ramma er akkurat som den må være for
at pistolen skal fungere, nemlig optimal. Hvis man
ser bort fra siktemidlene, er det ingen skarpe
kanter. Alle kanter er nydelig avrundet og alle flater
glatte uten spor av maskineringsmerker.
Pardini GT9 er i mine øyne, så bortimot perfekt
som det går an å få det og jeg sliter med å finne
noe negativt å sette fingeren på. Så hvis for-
holdene ligger til rette for det og du har noen
grunker til over på kistebunnen, er det vel bare å
løpe og kjøpe. Til slutt gjenstår det bare å rette en

stor takk til Ronny Pedersen, formann i Mo Pistol-
klubb, for lånet av pistolen. En lykkelig mann.

Faktarute
Land: Italia
Produsent: Pardini Armi
Modell: Pardini GT9
Kaliber: 9mm
Magasinkapasitet: 17+1
Løpslengde: 6 tommer
Sikteradius: 176mm
Vekt: 1070 gram
Pris i skrivende stund: kr. 18.800,-
Importør: Børselars as
www.borselars.no

Pardini GT9 kommer i den sedvanlige plastkofferten. I denne finner du foruten pistolen, et ekstra magasin, manual
på flere språk, bl.a. engelsk og nødvendig verktøy.
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Da GSP Walther pistolen i caliber .32 Smith&Wesson
Long ble markedsført i midten av 70-årene, skjedde det
et paradigmeskifte. Det var kun en Lyman støpeblokk
tilgjengelig til støping av .32 projektiler. Hulbasede .32
WC fra Norma var å få kjøpt, men de var svært dyre.  
Lymans støpeblokk #313492 ga WC projektil med
masse 95 gr. Men den var beregnet for revolver med
bakre halvdel .313 og forreste del .309. Presisjonen i
GSP var svært dårlig for å si det mildt.   
En kunne naturligvis kjøpe de berømte (4,6 og 10 hulls)
støpeblokkene fra Hensley & Gibbs, Murphy, Oregon
97533 i .32 WC; #66, #278 eller 280. Men det var minst
ett års ventetid og prisen var høy; en 10 hulls støpe-
blokk kostet like mye som en S&W modell 10 revolver.
På 60-tallet ble det stort sett brukt .38 Smith & Wesson
Special på VM grovpistol programmet. Det vanlige var
S&W modell 14 K-38 Masterpiece revolver.  På et VM
grovpistol stevne på Husebybanen til Norske Officerers
Pistolklubb telte jeg 18 K-38, en mod. 27 og en Colt
Officers Model Match. Det forekom også pistoler som
Hämmeli 240, S&W mod.52 Master og .38 Colt Gold
Cup den gang. Men alle var for .38 S&W Special WC.
Det var vanlig å støpe egne blyprojektiler og lade disse.
Hjemme støpt og hjemme ladet ammunisjon samlet
greit i 10’eren på halvmeter skiven med kvalitet på
støpe/ladeutstyr og kvalitet på ladeapparatet og lade-
prosedyre. 
Selv hadde jeg en 6-hulls Hensley & Gibbs støpetang
#251 som ga en 148 gr WC uten tupp, for bruk i min
mod.52. De som skjøt med revolver, brukte mye den
berømte H&G #50 uten Bevel Base eller #50BB med
Bevel Base. H&G blokken hadde en renne i spru
cutteren. Det var bare å tømme bly øsen langs rennen,
så rant blyet ned i hvert enkelt hull. Mye raskere enn
med Lyman sine blokker, hvor blyet måtte helles
individuelt ned i hvert hull. Til smøring og sizing brukte
jeg The Star of San Diego Automatic Lubricator and
Sizer. Den var rask å bruke. Uten problemer sizet jeg
1500 projektiler/h i motsetning til Lyman, RCBS og
Saeco sine med kapasitet 300/h.

Til lading brukte jeg ikke uventet The Star Universal Pro-
gressive Reloading Tool, of San Diego. Jeg kjøpte den
omkring 1970 hos Karl A. Lexne, Vapentjänst, Stock-
holm. Prisen var 3050 Svenske kroner, og med kurs
1.36 ble det 4000 NOK.  Prisen for en Harley-Davidson
Electra Glide var den gang 33 000 NOK, nå koster den
380 000 NOK. På midten av 90-tallet ble produksjonen
av The Star avsluttet; da var de to eierne i 90-års-
alderen.
Men de kan fortsatt skaffes og jeg tok inn 10 fra Florida
for noen år siden.
For å gå tilbake så bygget Mike Dillon RL 1000 lade-
apparatet i 1990. Det var en 8 stasjoners utgave av The
Star Reloader (6 stasjoner) med automatisk rotasjon av
hylseplaten. Det var et fantastisk apparat til en fantas-
tisk pris; i.e. $ 3000 med hylsemater. Nå for tiden selger
Dillon en billigutgave av RL 1000 med betegnelsen
Dillon RL 1050 for 15-16000 NOK, egentlig det eneste
egnede apparatet for seriøse volumladere.
Fra tid til annet har jeg brukt betegnelsene progressive
og semi-progressive ladeapparater.
Det eksisterer kun 3 progressive ladepresser på det
norske markedet: The Star Reloader, Dillon RL 1000
og Dillon RL 1050 (Super 1050).
Disse er de eneste apparatene som har en fast sta-
sjonær hylseplate; i.e. hylseplaten heves og senkes ikke
under ladeprosessen. Når ladearmen er i nederste posi-
sjon, har tennhetten blitt satt inn i hylsen automatisk
med 1/100 mm nøyaktighet. 
Typisk for semi-progressive ladepresser som Dillon
550, 650, RCBS PRO 2000 og Hornady Loc-N-Load AP
er at ladearmen må heves i øverste posisjon for tenn-
hette isetting, noe som senker hylseplaten, videre at
tennhetten presses manuelt inn i hylsen ved den ope-
rasjonen.  Avhengig av hvilken kraft en bruker (dags-
formen/antall ladinger), så kan settedybden variere med
mange 1/10 mm. Det er grunn til å dro at mange klikk på
revolverfelt, hvor en bruker pinneavtrekk med lett
hanefall og Federal 100 tennhetter, skyldes ujevn
isetting av tennhetten ved bruk av semi-progressiv

Av Willy KletteLadehjørnet
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ladepresse. Den eneste måte å unngå dette på er å gå
til innkjøp av en The Star eller RL 1050. Ved lading av
.32 S&W Long, 9 mm P, .45 ACP, .357 Mag. og andre
calibre er naturligvis semi-progressive presser velegnet;
mye større impuls i tenn stempel og hane ved hanefall.
EPILOG 1
Nå for tiden er det et rikholdig utvalg støpeblokker for
støping av .32 WC projektiler fra produsenter som
Lyman, RCBS, Lee og Saeco/Redding.
Er en nøyaktig og har riktig blyblanding, blir samlingen i
våpenet bra fra alle produsentene av støpeblokker for
.32 WC.
Kommersielle støperier
med kulestøpemaskiner i
hundre tusen kroners
klassen, produserer opp
til 4000/h av Magma sin
.32 WC med Bevel Base. 
EPILOG 2
Er det noen særlig for-
skjell på hulbasede .32
WC projektiler og støpte
.32 WC projektiler m.h.p.
presisjon?
En uhildet forsker og pis-
tolskytter fra Oscarsborg
Pistolklubb, Akershus har
brukt en Ransom Rest og
testet 20 skudds samlinger på 25m.

Bildet på denne siden viser samlingene og alle relevante
opplysninger er rammet inn. Det er ikke vesentlig for-
skjell i samlingene på hulbasede og støpte projektiler.
Feltskyttere som skyter grovfelt, bør merke seg at en
oppnår 30 % høyere hastighet med støpte projektiler,
noe som betyr mye flatere kulebane. Erfaringen er vel
også at hulbasede projektiler begynner å logre på 70 m
og gi key holes. Et poeng med hulbasede er at når has-
tigheten er lavere, så gir impulsen i våpenet lavere rekyl,
kanskje et poeng ved hurtig grov. Men mindre krutt i
støpt projektil gir også mindre rekyl. En får teste seg
frem.

Fripistol
Å Johan Nicholay Haarberg SF Ørn 183.9

Jr. Christoffer Robin H. Hovd Aron sk 175.0
SH1 Asbjørn Nikolaisen Bodø ssk 408
V50 Ståle Waagbø Stavanger pk532
V60 Arnt Olav Flønes Stavanger pk507 NR
V70 Gunnar Langø Tromsø pk 476

Silhuett
Å Christian Johnsen Bodø ssk 24 TNR

Jr. Christoffer Robin H. Hovd Aron sk 20 NR
V50 Esten Murbreck Hamar IL 523
V60 Jakob Kråkevik Odda pk 532
V70 Ole Johan Elvestad Lilleh. pk 501

Hurtigpistol fin
Menn  Pål Hembre Bærum pk 592 NR
Jr.m Christoffer Robin H. Hovd Aron sk 575 NR

K Gunn Heidi S. Haugen Aron sk 573 NR

Jr.kv.  Thea Haarberg SF Ørn 505
U Ludvik Hembre Bærum pk 538

V50 Bjørn Harald Vik Ørland pk 570 NR
V60 Jakob Kråkevik Odda pk 569
V70 Asmund Broks Sandefj.pk 550 NR

Standard
M Pål Hembre Bærum pk 571

Jr.m Kristian Engen Mysen pl 542 NR
K Gunn Heidi S. Haugen Aron sk 546 NR

Jr.k Trude Johansen Mysen pl 515 NR
U Espen Andre Skipstad Sandnes pk 499

V50 Bjørn Harald Vik Ørland pk 550 NR
V60 Jakob Kråkevik Odda pk 532
V70 Bjørn Jakobsen Trondhj.pk 521 NR

Finpistol
M Pål Hembre Bærum pk 593 NR

Jr.m Christoffer Robin H. Hovd Aron sk 572 NR
K Siv Marit Løvhaug Dokka pk 16

Jr.k Trude Johansen Mysen pl 6
SH1 Asbjørn Nikolaisen Bodø ssk 509

U Ludvik Hembre Bærum pk 540
V50 Bjørn Harald Vik Ørland pk 560
V60 Jakob Kråkevik Odda pk 558
V70 Asmund Broks Sandefj.pk 559 NR

Grovpistol
Å Pål Hembre Bærum pk 580

Jr. Christoffer Robin H. Hovd Aron sk 569 T.NR
V50 Bjørn Harald Vik Ørland pk 559
V60 Holger H Vilter Bodø sssk 541
V70 Bjørn Jakobsen Trondhj.pk 545 NR

HurtigGrov
Å Pål Hembre Bærum pk 589 NR

Jr. Christoffer Robin H. Hovd Aron sk 549
V50 Bjørn Harald Vik Ørland pk 563
V60 Jakob Kråkevik Odda pk 549
V70 Asmund Broks Sandefj.pk 555 NR

Ind. Norgesmestre 2015 bane-NM Trondheim
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Det filosofiske hjørnet

AV JON-TORE GRAN.
Vi skriver 24. juni og det er et
halvt år til juleaften. Regnet øser
ned. 40 mm på 36 timer. Vi har
ikke hatt så mange dager med
20 +. Ikke alt blir som man
ønsker. Planene var der. Først
NM bane. Det skar seg. Så ble
det lagt planer om nordisk for
veteraner på Ørland. Det skar
seg det og. Jeg har deadline 18.
august, men når skrivekløa tar
en, så får man klemme i vei.
Plutselig går det over og da er
det godt å ha noe unnagjort. 
Jeg er bekymret. Naturen er ikke
som den var. Lite insekter går ut
over skogsbær, andre bær og
fugleunger. Nå har temperaturen
steget litt, så noe mygg og knott
er til stede. Jeg har tre humlebol
i huset, men de har lite mark-
blomster å trekke på. Har i to år
satset på rufsete hage, slik at de
stakkars insektene som finnes,
har noe å spise. Nå dukker kvit-
kløveren opp og da er gress-
plenen fredet for all trafikk. 
Ingen ferie skyting i år. Jeg får ta
med bambusstanga og dra ned
på hytta til min gode venn Pram
og se om det går an å få seg en
abborpinne eller to. For en uke
siden var det på tirsdag fint vær
og 23+ i solveggen på
ettermiddag/kveld. Pramm og
jeg satt i solveggen og koste oss
med en 12 år gammel singelmalt
og mimret. Det blir en del mim-
ring når man blir gammel. Jeg

har ikke noe til overs for å bli
gammel. 
Vel, vi satt nå der. Siden vi begge
er slike halv Oslo gutter, blir det
mye om Oslo. Han har røtter i
Eidskog. Jeg har aner fra Myrs-
veen på Toten. Min mormor kom
derfra. Nok av det. Vi husket til-
bake til den tid hvor det var små
kafeer på nesten hvert
gatehjørne. Du kunne gå inn og
kjøpe en kopp kaffe og et glass
melk og ta fram matpakke og
spise den i fred og ro. Jeg vet at
i fra Nybrua til Carl Berners
plass var det fem slike små
kafeer. Og små konditorier hvor
de serverte kaffe med en
småkake eller to. Kafeene
hadde som regel en middagsrett
hver dag og du kunne kjenne
hva som var på menyen, når du
gikk forbi. Særlig hvis de hadde
noe stekt. 
Der hvor jeg gikk i lære i et
trykkeri på Holbergs plass, lå det
en liten kaffe. Der fikk du fylt opp
ei halv pol flaske med kaffe for
50 øre. Den ble varmet opp til
lunsj. Det som var sikkert: I den
kafeen var at hver fredag fikk du
hjemmelaget ertesuppe og to
skiver fersk loff for kr 2,00. Det
var billig til å bli drevet av en
sunnmøring. En koselig familie-
bedrift som det var en del av før. 
Som sagt, det krydde av de
kafeene. Da jeg fikk jobb i
Norges største avis, fikk jeg
nøkkel til Magneten - Oslos

eneste nattkafe. Åpen for natt-
arbeidere og drosjeførere.
Hadde du vært på byen og var
sulten, var det ingen som så rart
på deg hvis du låste deg inn litt
pent kledd. Låste du deg inn der
på natta, var du nattarbeider og
det visste alle som var der. 
Og alle de små delikatessefor-
retningene som lå over alt. I City
passasjen på 1960 tallet lå det
en slik liten butikk. Der fikk du en
hel stekt røkt pølse, to halve
rundstykker med smør og en
halv pils for tre kroner. Ølet
kostet 1,25 hvis du hadde med
tom flasker. En øl til maten på
jobb var det ingen som sa noe
på. Hold dere fast. Når vi kom på
jobb søndagskveldene, var det
en halv pils til hver mann. Det
var tider det. En halvliter pils
kostet kr 3,25 på Paviljongen. 
På Huk sjøbad kostet den en
krone mindre, for der måtte du
hente den selv. Der var de en
øldrikkende ring. Hadde du ikke
et glass i hånden, slapp du inn i
køen så nærme tappekrana som
mulig. Reiseradioens reporter
badet på Huk i dag, tror jeg. Vi
skriver 30.juni og det er en smak
av sommer nå. 
Tilbake til nåtiden. Som sagt ble
det ingen NM i år. Jeg får følge
med på resultatlistene og heller
kose meg på Terningmoen, når
været tillater det. Vi er heldige
som har et slikt skyteanlegg i vår
nærhet. 

DET FILOSOFISKE HJØRNET Av Jon-Tore Gran
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Der holder det til et annet
menneske som setter skyting
som idrett i høysetet. Spesielt
for SH skytterne. Jeg tenker da
på Bjørn Myrset. Ingen over og
ingen ved siden. Man må bare ta
av seg alle hodeplagg for den
mannens initiativ og driv for at
alle skal komme til på
skytebanen. Han står på for at
alle som ønsker det, skal få
prøve om skyttersporten passer
for dem. Ære være ham for den
han er. Han informerer på nettet
alt som skjer i WC for handicap
skytterne og jeg er mektig

imponert over de resultater de
oppnår.
Trynebok gruppa: Du vet du er fra
Elverum, har ikke lagt ut at du vet
du er fra Elverum, når du kan
finne en flekk med nylagt asfalt,
flekke av deg klærne og ha deg
på gata og ikke reagere når
politiet hjelper den som ligger
øverst med å holde takten. Da
ble Elverum verdensberømt i
Norge.
Bane NM er over. Hver gang jeg
prøvde å få til live visning, var
det et riflestevne jeg kom til.
Uproft, spør du meg. Da er også

felt NM over. I morgen dundrer
den siste øvelsen i spes.felt.
Mag.1 og Mag.2.
Siden det har vært mye mimring,
vil jeg avslutte med en historie
en kollega fra Akersgata fortalte.
Den er helt sann: En avisselger,
som hadde bladkiosk ute,
hadde en setning han ropte ut
hver fredag og bare på fredager.
Den lød som følger: «Våre herrer,
gå på våre damer til hygge og
nytte for hjemmet og husmoren
hver åttende dag».
Ha en trivelig lesning.
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Reportasje

”Send stafettpinnen videre”
Også i 2015 fortsetter vi med utfordringen til klubber og lag om å skrive inn-
legg 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 Inge Bergland, Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag som
er utfordrer og han har sendt stafettpinnen videre til Grimstad sportskytterlag. Laget kommer med
en reportasje i Skytternytt nr. 5-2015, men les hva Inge fra Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag
skriver inne i dette bladet.

INFO OM:

Jentegruppa i Greipstad Pis-
tolklubb skal i oktober, den
rosa måneden, avholde et
feltstevne som  de har kalt
for ”Brystsmellen”. Dette er
et stevne hvor det settes
fokus på jenter i sporten,
samt at det gir noe tilbake,
da ALT blir donert  til Rosa
Sløyfe-aksjonen.

Siri Salvesen Nygaard fra
Greipstad Pistolklubb, forteller at de har approbert
et feltstevne med alle 8 starter, hvor det ikke blir
noen pengepremier til deltakerne. Alle inntekter
går uavkortet til Rosa sløyfe-aksjonen og klubben
dekker selv alle utgifter i forbindelse med
arrangementet.

”Tanken bak stevnet var ett lite distriktsstevne,
arrangert av jentene i klubben for alle de som ville
komme og skyte, men etter samtale med Siri
Vaggen Kanedal ser vi nå mulighetene til å få flere
klubber med på dette og kanskje til og med få det
til å bli en årlig begivenhet for et godt formål. Og
her har man jo lov til å hjelpe til på kryss av klub-
bene.” forteller Nygaard.
Så oppfordringen går til jentene, og guttene, på
kryss og tvers av landet, i alle grener, om å rulle
opp ermene, børste av knærne og ”smelle” til for
en god sak. Få stevnet inn på terminlistene og bli
med!
Følg med på denne siden for oppdateringer;
http://treffsikker.blogspot.no/

Oppfordring:
Arranger stevne for rosa sløyfe i oktober
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