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Forsiden:
Tidenes første jentesamling ble arrangert på Ullevål lørdag 26. septem-
ber. Se artikkel inne i bladet. Foto: Grete Nilsen.

Det er blitt betydelig kjøligere ute, trær og busker står i vakre
høstfarger og bladene har begynt å falle brune til jorden. Det er
tid for inne aktiviteter. 
En av inne-aktivitetene som er blitt arrangert, er «Jentesamling i
NSF» - den første i regi av Norges Skytterforbund og jentene i
prosjektgruppa: «Jenter i sentrum». Se reportasje i dette
nummer av Skytternytt.
Litt historie fram til denne samlingen:
I Skytternytt nr. 1 – 2012 ble «Jenter i sentrum» lansert på rosa
sider i Skytternytt. Dette prosjektet ble startet for å få øket
kvinneandelen NSFs klubber og lag, som i 2010 var på rundt
9,67 %. 
De 2 første årene ble det lansert konkurranser i klubber og lag
som omhandlet morsomme, spennende, fargerike og lærerike
tiltak for å få flere kvinner til sporten vår.  En vinner i hvert av
disse 2 årene ble premiert med kr 10 000.
I 2014 forandret vi konseptet litt og vi ba om ideer, innspill og til-
tak for å øke kvinneandelen fra enkeltpersoner som kunne legge
forslagene sine i en forslagskasse. Denne var plassert på et syn-
lig sted under forskjellige norgesmesterskap. Fra denne ble det
trukket ut 3 vinnere som hver fikk kr 5000.- til sin klubb eller sitt
lag.
Fra forbundskontoret kan det nå meldes at kvinneandelen i
slutten av 2013 var på 10,02 % og i slutten av 2014 var den
11,05 %. Jeg vil påstå at tiltakene som ble satt i gang i 2012, har
medvirket til denne økningen.
Med grunnlag i innkomne forslag fra 2014, er det derfor i 2015
blitt arrangert ei jentesamling og eget trener 1 kurs for JENTER i
pistol (se rosa sider i Skytternytt nr. 3-15). Deltagerne har
kommet med meget gode tilbakemeldinger og nye tiltak i pro-
sjektet «Jenter i sentrum» vil komme.
Det ble mye om jenter, men vi behøves inn i sporten vår og mitt
inntrykk er at det nå rundt om i landet blir mer bevisst fokusert
på å få dette til. Jeg mener at med flere jenter på laget, får vi bl.a.
mer trivsel inn i våre klubblokaler og på baner. ikke minst kan vi
også fortelle omverdenen at vår idrett er for alle, at vi har det gøy
og at det er en sikker sport vi driver med. 

Grete Nilsen

Lederen

Kjære lesere!
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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 LG400-E ALUTEC EXPERT

Toppmodellen Alutec Expert med elektronisk justerbar avtrekker. 
E-triggeren sikrer nøyaktige innstillinger og gjør dette til en ideell rifle for
ambisiøse sportsskyttere. Kan også fås med vanlig avtrekker, kr. 29.990,-

Luftvåpen i toppklassen!

16.990 ,-

10.890 ,-

8990 ,-

31.990 ,-

E-post: post@schouvapen.noImportør: Schou AS

WALTHER LG400 UNIVERSAL

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

15.990 ,-

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 

 

             

  

              
              

 

            
         

       

   

       
           

         

  

 

 

 

 

   

  

     
        

 



Presidenten har ordet

Vi går nå inn i en hektisk
høstsesong med møter, kon-
feranser og konkurranser. Som
medlem av Norges Idrettsfor-
bund (NIF) er vi et av de 54 sær-
forbundene. NIF, ved Presiden-
ten Tom Tvedt, tok initiativet til
et dialogmøte om spillemid-
deltildeling og andre aktuelle
spørsmål. Et meget bra møte
med et nytt NIF som ønsker å
møte oss, særforbundene. Godt
oppmøte og gode diskusjoner
og dialoger. Dette
tegner bra for den
kommende 4 års
periode før
neste Idretts-
ting.
NIF har nå
ferdigstilt et
idrettspolitisk
dokument (IPD)
for perioden
2015-2019. Altså for
tingperioden.
Under: FORMÅL OG VIRKSOM-
HETSIDE, skal norsk idrett:
Tilby alle barn et variert
aktivitetsnivå tilpasset barnas
fysiske utvikling innenfor trygge
og stimulerende miljøer.
• Ta vare på alle sine

medlemmer og legge til rette
for idrett og fysisk utfoldelse
for alle gjennom hele livet.

• Være en ledende toppidretts-
nasjon som utvikler en pres-
tasjonskultur innenfor alle

særidretter og gir store opp-
levelser til det norske folk.

• Være en levende frivillig med-
lemsorganisasjon som
utvikler og fornyer seg i takt
med samfunnet for øvrig.

• Være en pådriver for idrett og
fysisk aktivitet i samfunnet.

Vi har på FORBUNDSTINGET
vårt vedtatt en LANGTIDSPLAN
(LTP) for perioden 2013 –
2015/17 som på de fleste
områder styrker IPD som også

har vært et grunnlag
for vår egen plan.

Som VERDI-
GRUNNLAG
f a s t l e g g e r
vår LTP at
N o r g e s
Skytterfor-

bund (NSF)
skal utøve sin

v i r k s o m h e t
innenfor de etiske

og moralske verdier ned-
felt i NIFs og NSFs lover, regler
og reglementer.
Aktivitetsverdier: GLEDE,
FELLESSKAP, HELSE og
ÆRLIGHET.
Organisasjonsverdier: FRIVIL-
LIGHET, DEMOKRATI,
LOJALITET og LIKEVERD.
Vår VISJON er:
- NSF skal, som særforbund

for skyting i NIF, videreutvikle
skyting som populær, trygg
og sunn sport og hobby i
Norge.

- Norge skal være en topp
skytternasjon i global
sammen-heng.

- Skyting skal være en
betydelig og positiv aktivitet i
medie-sammenheng og
profileres i riksdekkende
media.

Gode skyttervenner: Her er det
mye og leve opp til. Jeg vil sørge
for at styret på alle møter drøfter
så vel IPD som vår LTP. Dette
skal ikke være dokumenter som,
nå når de er vedtatt, skal ligge i
en skuff til neste korsveg.
LTP for NSF inneholder klare mål
for økt aktivitet på kvinnesiden.
«Jenter i sentrum» jobber godt
videre med et bredt aktivitets-
nivå. Her må vi alle bidra. Nå
deltar om lag 60 kvinner på uke-
sluttkurs på ULLEVAAL stadion.
Flott initiativ. Styret støtter
skyteaktivitet for jentene.
Det er plikt for oss alle å bidra til
rekruttering av yngre med-

SKYTTERNYTT NR. 5- 2015 5

”Vi
har svært

mange ual-
minnelige dyktige

juniorskyttere, både
jenter og gutter. Jeg
ser lyst på ungdoms-

utviklingen.
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Presidenten har ordet

Presidenten har ordet forts. fra side: <Ingen>

lemmer og få dem til å bli hos
oss. Det skal lite til for at noen
forlater oss. Imøtekommenhet,
vennlighet, ros og trygghet er
viktige faktorer for at de yngste
forblir skyttere. Alt for mange
talenter faller av og det bør vi
sørge for at ikke skjer. 
Vi har svært mange ualminnelige
dyktige juniorskyttere, både
jenter og gutter. Jeg ser lyst på
ungdomsutviklingen.
Det går raskt mot OL i Rio, men
vi har ennå bare 3 kvoteplasser.
Ikke siden 1988 så er vi nå uten
noen kvalifiserte skeetskyttere,

vår tidligere - en paradegren. Nå
er det kun rifle som presterer.
Men jeg er alltid optimist og ser
fram til OL med spenning. Til
Paralympics har vi heldigvis 4
plasser på rifle og 1 på pistol. 
Det arbeides ufortrødent med
banesituasjonen over det
ganske land. Bodø får snart et
flott anlegg som dekker alle
utendørsgrener og her spiller
visepresidenten, Tom Lauritzen,
en viktig rolle. Terningmoen har
gode fasiliteter for Elverum Rifle-
klubb med utrettelige Bjørn
Myrset som primus motor. I
Oslo-regionen er det stadig

utvikling. Åsland skyteanlegg i
fjell har fortsatt stort fokus og vår
egen Løvenskioldbane har fort-
satt utfordringer med å få gjen-
nomført våre planer. Men vi står
på så godt som det lar seg gjøre.
Vi må alle støtte hverandre på
tvers av de forskjellige grener.
Skyttersaken er vår sak.  Det
trengs mye begeistring og opp-
følging for at vi skal lykkes under
mottoet: VI ER ALLE SKYTTERE!
Jan Tore Berg-Knutsen
President

”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 Grimstad Sportskyttere som er utfordrer og de har sendt
stafettpinnen videre til Arendal pistolklubb. Laget kommer med en reportasje i Skytternytt nr. 6-
2015, men les hva Tarjei fra Grimstad Sportskyttere skriver inne i dette bladet.

INFO OM:



Pistol
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Hei alle sammen!
Det første jeg vil gjøre i dette
innlegget, er å gratulere Anne
Cathrine Krüger fra Mo pk med
kvoteplass til Norge til
Paralympics i 2016. Denne tok
hun i Sportspistol 25m mix
klassen under WC i Australia.
Her kom hun til finalen sammen
med 7 menn og ble dermed
også beste kvinne. Rekord med
568 p, men også personlig
rekord! Det denne jenta har
prestert og fått til de to siste
årene, er det bare «bøye seg i
hatten» av! Jeg kjenner jeg blir
rørt bare av å skrive om henne
her og for ei Dame! 
Nå må hun kjempe videre for å
beholde kvoteplassen, for det er
ikke slik at de som tar kvote-
plass, automatisk får mulighet til
å delta i PL eller OL. Plassen går
til den med størst mulighet for
medaljer og kan derfor i dette
tilfellet gå til en rifleskytter. Men
vi skal gjøre det vi kan for at hun
skal få mulighet til å delta. Vi må
sammen med Anne Cathrine,
trener og Olympiatoppen gjøre
alt vi kan for å legge til rette for
satsingen fremover. Jeg mener
absolutt at det må være meget
tungtveiende argumenter for
ikke å gi kvoteplassen til Anne
Cathrine som klarte å ta denne i
en pistoløvelse og gi den videre
til rifle. Håper forbundsstyret

også vil støtte FKP her og
påvirke i riktig retning.
Det har vært en travel høst på
mange måter, men utrolig moro!
Vi har arrangert Landskamp i de
olympiske øvelsene, arrangert
treningssamling og deltatt på
Felt Nordisk. Vi ser på det som
noen av våre oppgaver å komme
ut og høre på og ta inn over oss
det som kommer fra utøvere og
skyttermiljøene. På arrange-
menter FKP er representert, som
NM, landskamp og Nordisk, får
vi mange innspill som vi tar til
oss. Ikke alle klarer vi å oppfylle,
men de er viktige å ta med seg,
når beslutninger blir tatt. 
For ikke å snakke om fagkomité
pistol konferansen som vel er
vår viktigste arena sådan. Det å
ha ett tett samarbeid med tillits-
valgte ute i kretser og klubber,
mener jeg er veldig viktig. Da er
det utrolig moro at vi ser en
markant økning i deltagelsen de
siste årene. Årets foredrags-
holder er Freddy Kjensmo med
sitt humoristiske show «Tid for
tomgang» Antimotivasjon!
Lørdag etter lunsj.
Landskamp Norge-Sverige:
Dette ble lagmessig en stor seier
for Norge. Vi tok 4 av 5 mulige
lagseiere og svenskene lovet
oss at de skulle legge seg i hard-
trening til neste år. Da går lands-
kampen i Karlstad/Sverige.
Individuelt ble medaljene delt

broderlig. Landskampen vil i år
være et tema på Fagkomitekon-
feransen.
Nordisk Felt i Karup/Danmark:
Skal ikke si så mye om den her,
da vi har en egen sak på dette
lenger inn i bladet. Årets
medaljefangst ble: 1 laggull, 1
individuelt gull og 2 lagbronser.
Vi kan her gratulere jentene med
det aller første laggullet i Nord-
isk felt og Ikke minst Reidun Ann
Støle med individuelt gull! Til sist
kan det nevnes at lederne tok
sølv i lagkonkurransen.
EuropaCup finale i grov og
standard: Her var Pål Hembre
og Roar Hembre kvalifisert og
Morgan Bunes fikk helt på
tampen en plass og her ble det
sølv til Pål Hembre i Grovpistol!
Roar Hembre var ikke særlig for-
nøyd med sitt resultat i grovpis-
tol og fikk en 16. pl. Morgan
klarte en 7. plass på standard-
pistol, tett etter Pål Hembre på
en 6. plass.
NM 10m luft 2016 40 og 60
skudd? FKP har ikke fått noen
søknader til NM 10m luft i 2016.

Fagkomité pistol informerer

forts. side 15
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Rifle

NM 50m og 300m 

Elverum Rifleklubb arrangerte et
flott NM 50m og 300m på Ter-
ningmoen i september. Det ble
delt ut mange medaljer, men den
som jubla aller mest, var nok
Malin Westerheim, som vant
kvinnenes kongepokal i 2015
etter sin seier på 50m halv-
match. Malin skjøt sterke 585 på
den innledende skytingen og
holdt unna for Siri Mortensen i
en spennende finaleduell. Ekstra
hyggelig var det at presidenten
var til stede og delte ut Hans
Majestets Kongens pokal umid-
delbart etter skytingen. 
Det ble oppnådd en rekke sterke
resultater i løpet av de tre kon-
kurransedagene på Elverum.
Blant annet skjøt Helene Vikøren
585 poeng på halvmatchen i
junior kvinner, mens Jenny Vatne
vant finalen i klassen. Videre
skjøt både Øyvind Solbrekken
Flalta og Stian Bogar over 626
poeng på herrenes liggendekon-
kurranse på 50m. Stian trakk det
lengste strået i liggendefinalen,
men Øivind slo tilbake i hel-
matchfinalen, der han avgjorde
en duell mot Ole Magnus
Bakken.

Landsstevnet for rekrutter

Landsstevnet for rekrutter på
50m ble arrangert av Vestre
Bærum Salongskytterlag 22.
august; et svært vellykket
arrangement med nesten seksti
skyttere i alderen 10-16 år.

Stevnets beste resultat ble skutt
av Bjørn Magnus Hanserud fra
Numedal Sportsskyttere. Han
skjøt 297 poeng på 30 skudd
liggende i klasse 15-16 og vant
med tre poengs margin foran
Gunhild Helstad fra Elverum
Rifleklubb. Oda Andreassen
Berg fra Elverum Rifleklubb ble
vinner av klasse R14 med 291
poeng og Hanna Huser fra Kisen
MSL ble best i klasse R13 med
289 poeng. Klasse R12 ble
vunnet av Camilla Johannesen
fra Fredrikstad MSL med
poengsummen 282 poeng.
Vinner av kvartmatchen ble
Vegard Sveen Nordhagen fra
Elverum rifleklubb med
poengsummen 284 poeng. 

Seniorlandslaget

Simon Kolstad Claussen vant
Europacup Cup-finalen i
standardøvelsen på 300m!
Simon skjøt 587 (199 – 199 –
189) og vant med to poeng foran
sveitsiske Andrea Rossi, med
Garnot Rumpler fra Østerrike på
bronseplass. Strålende gjen-
nomføring! 
For øvrig ble Simon nummer fem
på helmatch og nummer sju på
liggendeøvelsen. May Elisabeth
Nordahl konkurrerte i dame-
klassen, men havnet et stykke
ned på resultatlistene denne
gangen. Se side 37.
World Cup-finalen ble arrangert i
München i starten av septem-
ber. Ole Kristian Bryhn var

eneste kvalifiserte norske
skytter og stilte til start på 60
skudd liggende. For første gang
på fire år, endte det ikke med
pallplass for Bryhn. Han endte
på en skuffende niendeplass,
0,3 poeng unna finalegrensen. 
Seniorene er nå ferdige med sin
sesong og det neste som står
for tur, er Europamesterskapet
på 10m. Dette arrangeres i
Ungarn i slutten av februar, og er
siste mulighet til å vinne kvote-
plasser til OL i Rio. 

Landslaget for funksjons-
hemmede 

Sonja Tobiassen skjøt til finale i
klasse R5 (luftrifle, 60 skudd
liggende)og sto for den beste
norske prestasjonen i World
Cupen for funksjonshemmede i
Osijek, 10.-14. juli. Hun ble
nummer 8 i finalen, men med
634,1 poeng innledende, viste
Tobiassen at hun er blant
verdens beste SH2-skyttere.

Fagkomité rifle informerer

forts. side 11
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Lerdue

NM SKEET og kongepokal
til Ole E. Undseth!
Mesterskapet ble i år avholdt på
Rakkestad SSK sitt anlegg med
42 deltakere. Etter lørdagens
skyting ble Karoline Celius
norgesmester i kvinneklassen,
etter at hun slo Barbro Breivik i
finalen. Barbro ledet før finalen,
men gikk på et tap i selve
finalen. I klassen kvinner junior
var det kun en deltaker som
dermed ble norsk mester og det
var Vilde Kartveit.
Etter søndagens skyting ble det
Ole E. Undseth som ble kon-
gepokal vinner og norgesmester
med 123 treff innledende, 16
(fullt hus) i semifinale og 14 i
finalen, moe som er et resultat
som holder høyt internasjonalt
nivå. Tapende finalist var Jonas
Filtvedt, mens Harald Jensen
tok bronsen. I junior menn ble
Henrik Fylling norgesmester.
Sølvet gikk til Tobias Rønning og
bronsen til Jørgen Engen.

WC-runden i Gabala i
Aserbajdsjan
Ole E Undseth ble bestemann
med 39.plass og 119 treff, mens
Tom B. Jensen og Tore Brovold
ble nr. 50 og 51, begge med 118
treff. Etter 100 duer hadde alle
tre bommet tre ganger hver, og
med sine 97 treff ville de med
fullt hus i siste runde kommet
med i omskytingen om siste

finaleplass. Men slik gikk det
altså ikke.

VM i Lonato, Italia
Vi hadde håpet på bedre
resultater under årets VM, men
sett ut i fra det flere av våre
utøvere har prestert før i år, så er
det nok der vi ligger nå. 
Tore Brovold ble beste norske
skytter på 13.plass med samme
poengsum som Tom B. Jensen,
121 treff. Ole E. Undseth ble
nummer 45 med 118 treff, etter
tre bom på den siste serien.
Dermed ble det ingen medaljer
på Norge i årets VM og ingen
norske skeetskyttere er
kvalifisert til OL i Rio. 
Barbro Breivik fikk 67 treff etter
21-24-22 i sin kvalifisering og en
27. plass Finalegrensa i år var på
71 treff.
I juniorklassen ble Henrik Fylling
nummer 28. Skeet-debutanten
imponerte til tider, men var til
slutt seks treff fra finale med sine
113 treff. Tobias Rønning skjøt
bare bedre og bedre i sin VM-
debut i skeet, og ble til slutt
nummer 59.
I OL-trap ble Nadir Rghioui,
beste skytter på en 109. plass
med 108 treff på de 125 duene.
Sindre Krågsrud ble nummer
135 med 106 treff. I junior-
klassen ble Martin Larsen
nummer 38 med 106 treff og

Simen Terp nummer 71 med 95
treff 

NM 2016
Jeg oppfordrer herved
arrangører om å søke om mes-
terskapene. Det er viktig å få
dette inn nå som vi driver med
terminlista for neste år. Pr. nå er
det Nordisk Trap (Enebakk),
Skeet (Sarpsborg) og Fitasc
(Karmøy) som vi har arrangør av.
Mangler da i OL-trap, Dobbelt-
rap og Compak Sporting, så sett
i gang og forbered dere og SØK!

TERMINLISTE 2016
Det har kommet inn noen ønsker
om datoer for neste års stevner.
Fagkomiteen ber om at kretser
og klubber gir beskjed om
stevner så fort som mulig nå.
GOD JAKT og HØST TIL ALLE
HAGLE SKYTTERE!
Knut Leer
Leder fagkomité lerdue

Fagkomité lerdue informerer
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Amanda Dybendahl og Paul
Aksel Johansen representerte
Norge på World Cup i Australia i
september. Paul Aksel var beste
nordmann med 623, 9 poeng og
22. plass på 10m 60 skudd
liggende, og 27. plass med
598,9 poeng på samme øvelse
på 50m. 
Årets siste World Cup for de
funksjonshemmede arrangeres i
USA i starten av november.
Dette er også siste sjanse til å
skaffe kvoteplass til neste års
Paralympics i Rio.

Juniorlandslaget

Norge er kvalifisert til riflefinalen i
årets European Youth League,
en konkurranse for skyttere i
alderen 15-18 år. Finalen
arrangeres i Sverige 2.-4.
oktober. Der vil Norge møte lag
fra Finland, Frankrike, Kroatia,
Serbia, Sverige, Ungarn og
Østerrike. Henrik Larsen, Regine
Nesheim og Jenny Tovseth
Vatne er uttatt til konkurransen
og FKR ønsker laget lykke til! 
Det er lagt ut oppdatert infor-
masjon om juniorlandslaget på
hjemmesiden til NSF. Junior-
landslaget består av de utøverne

som har representert Norge i
mesterskap i 2015, men det vil
bli noen justeringer i 2016. 
Avslutningsvis oppfordrer jeg
klubber til å søke om NM-
arrangement i 2016 og 2017. Det
er og blir en utfordring å skaffe
NM-arrangører, og per nå har vi
ingen klubber på søkerlista.
Potensielle NM-arrangører kan
ta kontakt med Kristina Vestveit
Nervold, som er FKs kon-
taktperson for NM.
Med skytterhilsen
Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle

Fagkomité rifle informerer forts.

Fisk: En kilo lyr eller hyse, ca. 1 kg poteter, 1 ss salt, 2 store løk, 1dl melk,
3ss potetmel, 1ss hvetemel (rug eller bygg kan også brukes), litt fiskekraft
eller buljong av fisk og 150gr flesk. 
Mal fisk, potet, løk og salt i en kvern eller kjøkkenmaskin. Spe inn melk og mel og arbeid det godt
sammen. Noen vil ha en fleskebit i midten, noen ikke. Jeg vil tro at det er like mange forskjellige lokale
oppskrifter på blandaball, som det er beboere i fylkene hvor de spiser blandaball. Jeg foretrekker
uten. Form deigen som små tennisballer og la dem koke i salt vann (ca. ½ ts pr. liter vann) i 20
minutter; ikke fosskoke, men småputre. Dette er ikke den samme som de bruker i kumla.
Serveres med gulrot, kålrot og kokt potet. Jeg har fått servert knakkpølser til, men smårett bacon
smaker best, syntes jeg. Blir det noen til overs, er det meget godt å skjære ballen i skiver og steke
den i stekepanna som du stekte baconet i og ha det som pålegg på brødskiva. 
Jeg har et stalltips til dem som vil smake, men ikke lage. Her på berget kommer en fiskebil fra Løvold
fisk fra Vestlandet. De har kilopakninger. Der kjøper jeg. Gå på nettet og se kjørerutene, så ser du når
bilen kommer. 
BON APPÉTIT

Filosofens lille mathjørne
Nå skal vi ta en matgeografisk tur til Nord-Vestlandet og Trøndelag. Det er
Blandaball. Møtte fenomenet da jeg bodde i Molde på slutten av 1960 tallet.
Jeg har sett flere oppskrifter, så vi prøver denne:
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Viltmål

Da er vi ferdige med utendørs-
sesongen og alle stevner
avviklet, dog med færre
deltagere enn vi kunne håpet på
og både grisen og hjorten har
havnet på båsen, hvor de står og
venter på nytt år. Som en uhel-
bredelig optimist, håper jeg selv-
sagt på at det vil bli en sesong
med mange nye skyttere. 
Vi tar et tilbakeblikk på
sesongen, siden det er en stund
siden han «slasken» som skulle
skrive om det, har fått somlet
seg til det.
I juli var det EM 50 meter, og
Norge var representert med
Espen Teppdalen Nordsveen og
Jan Kristian Larsson. Larsson
gjorde en hederlig innsats på
mix, men fikk det igjen på
normalprogrammet. Mix ble
vunnet av Maxim Stepanov fra
Russland på 396 poeng foran
Emil Martinsson, Sverige på 394
og Lukasz Czapla, Polen på 390,
Larsson fikk 378 og en 15. plass.
Russerne tok laggullet foran Fin-
land og Ungarn. Junior mix ble
vunnet av Mika Kinisjärvi fra Fin-
land på 391 foran Ihor Kizyma,
Ukraina på 386 mens
debutanten Topi Hulkkonen fra
Finland snek seg til bronsen på
376. Vår mann endte på 13.
plass og 340 poeng med en
brukbar annenrunde på 179
poeng. Finnene vant lagkon-
kurransen foran Ukraina.
På normal vant Dmitry Romanov
fra Russland på 591 foran
Mikhail Azarenko 590, mens
Stepanov sørget etter shoot-off

at det ble helrussisk pall på 589
poeng. Larsson mistet litt hele
veien på langsom og fikk 284
poeng. Hurtig ble 268 og totalt
552 poeng. Tror vel at frustra-
sjonen over egen skyting
begynte å slippe taket på siste ti,
hvor han fikk 95 poeng. På lag
ble det selvsagt gull til russerne
foran svenskene og ungarerne.
Blant juniorene vant nok en gang
Kinisjärvi med 591 foran Kizyma
587 og David Pokorny fra
Tsjekkia tok bronsen på 576.
Espen skjøt brukbart på lang-
som, fikk 283. På hurtig åpnet
han knallsterkt med 93 og for-
tsatte brukbart helt til at det kom
uforklarlige høye treff. Han
trodde kanskje de første høye
skyldtes høy spenning, men da
han fikk anvist en bom, begynte
han å kontrollere greiene og fant
til sin forskrekkelse at kikkerten
hadde løsnet. Han signaliserte til
range officer og fikk tid til å
reparere. Kato Nordsveen rakk
så vidt å begynne å lete etter
verktøy, før flere av de uten-
landske skytterne begynte å
hjelpe. Niklas Bergström tok
geværet og sørget for stramming
av skruer og en grovinnskyting
før geværet ble overbrakt
skytteren. Han fikk 2 prøveskudd
og fortsatte så serien sin. Endte
på 507 poeng, men viste ved sin
gode start av serien at han har
mye mer inne. Det er klart at han
ble skuffet, men han skal ha
honnør for hvor fort han la det
bak seg!

Den 22. og 23. august fikk vi
avviklet NM løpende villsvin,
med internasjonal deltagelse.
Våre svenske venner Pontus
Thuresson fra Åtvids JSK,
Jesper Nyberg fra Hylte Sport-
skyttere og unge Andreas
Bergström fra Glaskogens JSK
kom over for å heve nivået på
mesterskapet litt. Mix, eller
blandlopp som våre gjester
kaller det, ble vunnet av Pontus
på 381, men norgesmester ble
Tommy André Sørlie fra Høland
JSK på 376 poeng. 3 mann
hadde skutt likt og måtte skyte
litt til for sorteringen på lista ble i
orden. Espen Krogstad, Blaker
JFF stakk av med sølvet, mens
bronsen gikk til Jan Kristian
Larsson, Høland JSK og Tor
Heiestad gikk denne gangen klar
av medaljene. Blant veteranene
vant undertegnede på 341
poeng. Jeg burde ha kjøpt
lottokupong mens jeg hadde
flaks. Jan Lasse Moe fra Bærum
JFF fikk 328, mens John H.
Larsen endte på 310. Senior
dame ble vunnet av Eli
Enerstvedt fra Nore & Uvdal PK

Fagkomité viltmål informerer
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med 347. Beste junior ble And-
reas Bergström med 369 mens
Espen Teppdalen Nordsveen ble
norgesmester på 348. På nor-
malprogrammet eller regel-
bundna, som gjestene kaller det,
vant Pontus med en solid
rekordforbedring, fikk 590 poeng
og perset med 18 poeng. Jesper
Nyberg fikk 575 dog med en
skanse på hurtig. Norgesmester
ble Jan Kristian Larsson med
563 foran Espen Krogstad 562
og Tor Heiestad på 558. Veteran
ble vunnet av Jan Lasse Moe på
529 foran undertegnede på 520
med Tore Skau, OSS på en tredje
plass. Unge lovende Skau deltok
i OL i München i 1972 sammen
med like unge og lovende John
H. Larsen. Dameklassen ble
vunnet av Eli Enerstvedt på 508.
Juniorklassen ble vunnet av
Andreas Bergström på 558 mens
norgesmesteren ble Espen
Teppdalen Nordsveen på 555.
(Ny pers. med vel 20 poeng.)
Helgen 5. og 6. september sto
NM løpende hjort på pro-
grammet. Vet ikke om det var litt
utrivelig vær som gjorde at ikke
flere kom på høstens vakreste
eventyr, eller om kanskje ikke all
tyttebæra var i hus enda, men vi
greide på sett og vis stille med
hele fire deltakere med deltak-
else i OL. To gubber med erfaring
fra OL i München 1972, en fra
det siste OL villsvinet var på pro-
grammet også en svensk en som
deltok i det så langt siste OL
med viltmål i Athen 2004. Niklas
Bergström og sønnen Andreas
hadde tatt turen over grensen for
å heve nivået på mesterskapet
vårt. Andreas skjøt med bes-

tefars gode gamle Carl Gustaf
1900 .222 sporter og Kjell Åke,
som dessverre gikk bort i
desember, ville virkelig ha vært
stolt over barnebarnet sitt. 
Enkelskuddkonkurransen ble
vunnet av Niklas med 192 poeng
som vi må sette godkjent på.
Norgesmester ble derimot Tor
Heiestad, Bærum JFF på 185
poeng, sølvet gikk til Tor Fleime,
OSS på 182 mens bronsen
endte hos Jan Kristian Larsson,
Høland JSK med 178 poeng.
Beste junior ble Andreas på 187
mens norgesmester ble Espen
Teppdalen Nordsveen, OSS på
168. Norgesmester i dame-
klassen ble Eli Enerstvedt, Nore
& Uvdal PK på 162 poeng og Jan
Lasse Moe fra Bærum JFF vant
veteran på 166 foran John H.
Larsen, OSS med 151. 
Dobbeltskuddkonkurransen ble
også vunnet av Niklas med 183
poeng, norgesmester ble også
her Tor Heiestad på 175 poeng,

foran Henning Utti, OSS på 173
og Tor Fleime 171. I junior
imponerte Andreas med 175
poeng mens Espen Teppdalen
Nordsveen ble Norgesmester på
168. Svært jevn skyting av unge
Nordsveen. Den eldre Nord-
sveen var nyoperert i ryggen og
dermed forhindret fra å bli
norgesmester i veteran. Det ble
derimot Jan Lasse Moe igjen på
170 poeng foran John H. Larsen
med 151 poeng. Eli Enerstvedt
vant dameklassen med 159
poeng. 
Det er ikke så lenge til 2016. To
store begivenheter er i kjømda.
22.-28. februar går EM 10 meter i
Györ i Ungarn. De arrangerte EM
i 2004 i samme by, men det er en
helt ny hall. Zoltan Keczeli, som er
ungarsk trener, lovte oss en
skytehall med 90 skiver for rifle og
pistol og i samme hall 4
viltmålbaner. Det er en egen
finalehall med 10 rifle- og pistol-
skiver og 2 viltmålbaner til. Dette

Skeetlaget som tok sølv under EM, sammen med jr. Espen T. Nordsveen
fra viltmål Fra venstre: Ole Eilif Undseth, Tom Beier Jensen, Tore Brovold
og Espen Teppdalen Nordsveen. Foto Tor Idar Aune.

forts. side 15
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v/Anne Grethe Rendalsvik
Nordisk Felt startet med treningssamling for de
uttatte skytterne hos Farris ssk Larvik sin bane på
Åre, på samme bane som NM felt ble arrangert i
2014. Takk til Per Arve Iversen og Farris ssk Larvik
for at vi fikk låne banen. Samlingen ble brukt til for-
beredelser og øvelser i danske kommandoer og
gjennomgang av forskjeller i reglementene.
Danmark er kjent for sine lange hold, og det var
godt å få testet våpen og ammunisjon i forhold til
dette. Vi innlosjerte oss i campinghytter på Sol-
plassen og Rakke Camping i Stavern under tren-
ingssamlingen.
Noen av forskjellene fra norske reglementet er at i
Danmark får ingen se banen og holdene før man
står på standplass. Det er heller ikke oppgitt
avstand på målene, så her må man selv tenke ut
avstanden som målene står på. Det er fri skyte-stil-
ling på alle standplasser (1 eller 2 hånds) og de har
høy og lav knestående. 5 skudd, og lov til å fylle
magasinet mellom standplassene. De starter med
et innskytingshold som ikke er tellende i kon-
kurransen. Og 1. tellende hold har meget høy
vanskelighetsgrad, ikke som hos oss, med
stigende vanskelighetsgrad gjennom løypa. 
Vi reiste med 2 minibusser (9 setere) med hurtig-
båten fra Larvik kl.08:00 til Hirtshals. Det blåste
godt over sjøen og ikke alle taklet dette like godt.
En litt dårlig oppladning for mesterskapet for noen
av oss. Vi ankom skytebane området i Karup ved
16 tiden og ble møtt av en gjeng glade skyttere fra
Sverige og Danmark. Her møtte vi rester av uværet
Petra, som vi også møtte på treningssamlingen i
Larvik. Det er alltid fint å komme til våre danske
venner og det ble et flott gjennomført mesterskap
av dem.
I år kan vi si at det var jentenes mesterskap! For
første gang i historien i Nordisk felt tok jentene

laggull! Reidun Ann Støle tok den Individuelle gull-
medaljen! Gratulerer jenter!
For gutta gikk det ikke så bra denne gangen, for
det ble ingen individuelle medaljer i år. Bronse på
lag til senior menn og junior. Sist kan vi nevne at
det ble lagsølv til laglederne i laglederkon-
kurransen. 
Takker for en fin treningssamling sammen med
våre utøvere og et flott mesterskap hos danskene.
Neste år er Norge arrangør og vi har fått ønske om
å legge dette til sør/vest landet. FKP vil se på
mulighetene for et arrangement i denne lands-
delen.  Sverige er arrangør i 2017 og det ser ut til å
bli en lengre reise dette året. Sverige ønsker å
arrangere Nordisk felt i Boden i Nord Sverige dette
året. Noe og se frem til for feltskytterne våre!

Nordisk Felt pistol 2015 i
Karup/Danmark

Stående bak f.v.: Anne Grethe Rendalsvik, Lena Marie
Ytterdahl, Sondre Landvik, Lasse Hovd, Bernhard
Kvale, Roar Haugan, Anders Dingstad, Knestående
foran f.v.: Bjørnar Noren, Gunn Heidi Sønsterud.
Haugen, Georg Aas, Wenche Solbakken, Christoffer
Robin Hovd med maskoten vår «Jan Tore», Reidun
Ann Støle, Mona Gjelstad og Vegard Forsberg.
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blir svære saker. Litt uvant for oss
viltmålskyttere, som gjerne
havner i en kjeller eller noe mindre
tilgjengelig areal, slik at ikke en
kjeft har oppdaget at vi har vært
på EM før banketten starter.
15.-23. juli går VM Viltmål i Suhl i
Tyskland. Det blir både 10 og 50

meter, senior/junior, dame og
herre. De har stått som
arrangører av en rekke mester-
skap og større stevner og sist var
i 2013, da de hadde EM lerdue
og viltmål, mens pistol og rifle
var i Osijek i Kroatia.

Ellers er det i 2016 vår tur til å
være vertskap for landskampen
Norge-Storbritannia.
Kanskje vi treffes på en skyte-
bane nær deg?
Øivind Selnes
Leder fagkomité viltmål

Fagkomité viltmål informerer forts.

Fagkomité pistol informerer forts.
Vi håper det vil komme
arrangører på banen og opp-
fordrer herved noen til å ta på
seg neste års arrangement, for
det vil ikke bli aktuelt for FKP å
ta på seg neste års arrange-

ment. Så om vi ikke får søkere,
vil det ikke bli arrangert NM i
denne øvelsen neste år. Bekym-
ringsfullt, da dette er 2 av de 5
viktigste øvelsene vi har for de
utøverne som satser mot OL og

ikke minst for ungdommene
våre.
Anne Grethe Rendalsvik
Leder fagkomité pistol
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Verdens første «Flyttbare»
50 metersbane?
Det startet våren 2013, ved at noen av klubbens
medlemmer hadde fått nyss i at den lokale ski-
skytterklubben Svene IL skulle utvide sin ski-
skytterarena. Dette for å få muligheten til å
arrangere større arrangementer som Norges Cup
og Hovedlandsrenn. 
Vi tok kontakt med klubben og spurte om vi kunne
ta et fellesmøte. På møte ble det fort enighet om at
å samle skiskyting og rifleskyting på en arena,
kunne gagne begge klubber. Hvordan det praktisk
skulle løses, har det blitt gått mange runder på.
Dette samarbeidet ga oss mulighet til å bygge en
bane, hvor mye av infrastrukturen var på plass
allerede. Etter noen måneder med hektisk intern
møtevirksomhet, innhenting av pristilbud, spille-
middelsøknad og kommunestyremøter, var
planene klare. Vi skulle bygge en flyttbar 50
metersbane på den eksisterende skiskytterbanen. 
Kort fortalt gikk planen ut på å sette opp x-antall
stålcontainere på langs av skiskytterstandplassen
med en takkonstruksjon foran. Under denne tak-
konstruksjonen skulle selve standplassen være,

mens i containerne ble det kontor, samt visnings-
og skiftelokaler for skytterne. 
Tegningene av takkonstruksjonene ble laget med
tanke på at dette enkelt skal kunne flyttes vår og

NUMEDAL
SPORTSSKYTTERE
Skrevet av Styret i Numedal Sportsskyttere 

Numedal Sportsskyttere er en av landets
ferskeste klubber. Klubben har eksistert
siden 2012 og har i dag 74 medlemmer
som sokner til hele Numedal, fra Nedre
Eiker i sør til Rødberg i Nord. Klubben har
klart flest riflemedlemmer, men også
medlemmer som satser pistol og viltmål.

Våren 2013 begynte klubben å drømme om egen utendørs 50 metersbane i distriktet og
kun to år etter stod banen klar. Klubben ønsker å forklare litt om sin prosess fra plan til
ferdigbane, som kanskje kan hjelpe andre klubber i samme situasjon.

Banen med klubbens skilt og logo

Klubbens juniorverdensmester Kim-Andre Lund i full-
gang med åpning av den første containeren, med god
hjelp av et av klubbens yngste medlemmer.
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høst med kranbil, da skiskytterne benytter arenaen
fra oktober til april, mens vi kunne benytte arenaen
fra april til oktober. 
Allerede sommeren 2013 var det store dugnader
med opptil 30 maskiner i drift samtidig; dugnadene
telte over 150 personer fra begge klubber og andre
lokale som ville bidra. Til og med ordføreren var
med på dugnaden flere hele helger. 
Samarbeidsprosjektet fikk mye oppmerksomhet.
Kommunens politikere likte tanken godt og ga pro-
sjektet et tilskudd som gjorde at vi kom godt i
gang. 2014 ble brukt til å teste ut første container
med takkonstruksjon foran, samt å gjøre en nøye
vurdering av hvilken skiveleverandør vi ønsket på
banen vår. I tillegg måtte finansieringen på plass
for å kunne realisere banen fullt ut. Våren 2015
kom resterende containere og takkonstruksjon til
Stevningsmogen, samt de nye elektroniske
skivene. Det ble noen hektiske helger og kvelder
med dugnad, men vi kunne i mai 2015 arrangere

åpningsstevnet. Fasiten ble 24 meter med stand-
plasslinje, som ga plass til 16 standplasser med
elektroniske skiver fra KTS. Skivene står under
takoverbygg. Det er også meget god lyssetting,
noe som gjør at det kan trenes også i skumringen.
Fremdeles har skiskytterne 20 selvanvisere på are-
naen, så det trenes ofte både av skiskyttere og
rifleskyttere om hverandre, noe som gagner begge
grener.

Åpningsstevnet:
17. august var det klart for åpningsstevnet på
banen. Det var gratis grillmat, kaker og kaffe til alle
som møtte for å feire at vi endelig var i mål med vår
egen 50 metersbane. Det ble skutt nærmere 40
starter og vi var spesielt fornøyd med at hele 14
ungdomsskyttere fra
arrangør-laget var
med på stevnet. Det
lover godt for
fremtiden. Simon
Kolstad Claussen fra
Kisen Miniatyr-
skytterlag fikk gleden
av å sette de første
banerekordene både
på 3x40 med 1165
og 60 skudd ligg-
ende med 619,8
poeng.

Takkonstruksjonen og containerne opp
over alle 16 standplassene.
Mangler kun endeveggene. Kake er viktig på baneåpning!

Leder i klubben Ola Fosshaug skjøt 2. mai 2015, det
offisielle åpningsskuddet på banen. 

Simon Kolstad Claussen med
banerekord både på 3x40 og
60 skudd liggende
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NUMEDAL SPORTSSKYTTERE forts.
Vellykket stevne:
I september 2015 fikk banen sin første store
ilddåp. Vi skulle arrangere åpent stevne samtidig
som flere lokale DFS lag arrangerte det tradisjons-
rike Ungdomsstevnet i Numedal. Stevnet samlet
hele 136 starter og herav hele 79 i ungdomsklas-
sene!  Noe som i følge forbundet ble omtalt som
«tidenes rekrutteringsstevne». Mange uerfarne
NSF skyttere fikk sitt første møte med 50 meter-
skyting. Vi som arrangør, ble imponert over opp-
møte og hvor flinke ungdommene var. Det var
tydelig å se at dette falt i smak hos mange
skyttere. Det var 100 % premiering til alle ungdom-
mene, og tre medaljer i alle fire ungdomsklassene
på 30 skudd liggende. Disse ble delt ut samtidig
som premieutdelingen på ungdomsstevnet.

På stevnet ble det også ny banerekord på 60
skudd liggende av Endre Hagelund med 623,3
poeng! 
Endre hadde også beste helmatch med 1163.
Beste halvmatch sto arrangørskytter Katrine Lund
for med 582 poeng. Også på kvartmatch ble det
hjemmeseier ved Bjørn Magnus Hanserud med
278 poeng. 
Olve Grønås Birkeland i U12-klassen imponerte
stort med 291 poeng etter seriene 94 - 99 - 98!
Andre plassen gikk til Hanna Johansen, poenget
bak, mens bronsemedaljen gikk til Dan Andre Las-
sesson Korsviken med 286 poeng. U12 telte 19
deltakere.

Pallen U12: Fra venstre: Hanna Johansen, Olve Grønås
Birkeland og Dan Andre Lassesson Korsviken. 

Pallen U14: Fra venstre: Ingrid F. Jensløkken og Stian
Stafsberg Klyve. Mayd Elise Grønberg var ikke tilstede. 

Pallen U13: Fra venstre Erlend Nyfløt, Hanna Synøve
Huser og Magnus Øglend.

Pallen U16: Fra venstre: Bjørn Magnus Hanserud, Mats
Oddland Flatås og Oda Innvær.
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I U13-klassen vant Hanna Synøve Huser etter god
skyting med 290 poeng, hun var da poenget foran
Erlend Nyfløt! På tredjeplass kom Magnus Øglend
med 284 poeng. U13 telte 22 deltakere.
Ingrid F. Jensløkken vant U14-klassen etter god
skyting med 290 poeng, på andreplass kom Maud
Elise Grønberg med 288 poeng (ikke til stede
under premieutdelingen), mens den tredje
medaljen gikk til Stian Stafsberg Klyve med 285
poeng! I U14 var det 17 deltakere.
Den eldste ungdomsklassen -U16- ble vunnet av
Mats Oddland Flatås med svært gode 306,8
poeng, mens andre plassen gikk til Bjørn Magnus
Hanserud med 304, 5 poeng, den siste medaljen
gikk til Oda Innvær med 303,3 poeng! U16 var den
største ungdomsklassen med hele 24 deltakere.

Veien videre:
Når dette kommer på trykk, er nok banen ryddet
ned for vinteren. Containere og takoverbygg er
lagret på arenaen, mens skivene er flyttet inn i
innendørshallen, hvor klubben har samarbeid med
det lokale DFS laget, Flesberg Skytterlag, om bruk
av hallen. Hallen inneholder nå ti elektroniske
skiver på 15 meter og ti elektroniske skiver på 10
meter. Etter et par år med mye dugnadsjobb for å
kunne realisere banen, håper klubben å kunne
fokusere fullt på treninger og konkurranser for
egne skyttere, og jobbe godt med rekrutterings-
arbeid. 
Numedal Sportsskyttere oppfordrer alle andre
klubber til å tenke samarbeid på tvers av organisa-
sjonene. Vi har svært gode erfaringer med sam-
arbeid både med klubb innenfor Norges Ski-
skytterforbund og innenfor Det Frivillige
Skyttervesen. Vi har mye å lære av hverandre. I til-
legg er det enklere å skaffe både sponsormidler og
få kommunene til å få øynene opp for den viktighet
jobben skyteorganisasjonen gjør for samfunnet
med våpenopplæring, sikkerhetsopplæring og et
aktivitetstilbud for alle, uansett kondisjon og funk-
sjonsevne. Sammen blir vi sterke!

En av primosmotorene i banebyggingen, Stein
Martinsen, tester skivene og lysanlegget i skumringen.

Ivrige ungdommer fra klubben på trening.
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Det er Åsane Jeger og Fiskerforening som eier
dette flotte anlegget der Bergen Leirdueklubb
arrangerer norgesmesterskapet. Her til hjortens
rike kom de i 1984, da de etablerte en liten jeger-
trap bane og et lite klubbhus. På 90-tallet begynte
klubben å tenke på utvidelser. Dagens banesjef,
den internasjonalt kjente skytteren Paul Morris,
hadde kommet til klubben og hadde ideer om
internasjonale grener. Etter 20 år med skyting på
dispensasjoner ble området regulert i 2007 og
dugnadsgjengen kunne finne frem spader, hamrer
og annet nødvendig verktøy for å bygge ut
anlegget. Først laget de skeetbane før dagens
arena, OL-Trap banen, kom på plass.

1.-2. august 2015 NM OL Trap
Skytterne er tidlig på plass i Svartebotn. Hver for
seg rusler de rundt på anlegget og forbereder seg
til mesterskapet. Noen pusser på geværet, mens

Reportasje

En stolt Geir Heggertveit,
fungerende styreleder i
ÅJFF, foran det nye OL-
Trap anlegget.
Foto: Øystein Skålevik

NM Trap 2015 – i hjortens rike
Tekst Øystein Skålevik. Foto: Øystein Skålevik og Geir W. Haaland

Hjort har tråkket gjennom Svartebotn i tusener av år – her har de stoppet opp og tygget
litt på løvtrærne oppe i de bratte skråningene og sett utover dalen. Kanskje har de sett
steinalderfolk med primitive våpen ligge på lur i krattet på jakt etter kjøtt og jegere som
har lusket rundt med muskedunderen ladd.

Fortsatt trør hjorten gjennom Svartebotn og fortsatt ser den jegere med ladde gevær
som fyrer løs nede i dalen. Men jegerne jakter ikke lengre i Svartebotn. Nå er det skyte-
trening og konkurranser de driver med her – og i dag er hjorten på plass som en av til-
skuerne til NM i OL-Trap.
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andre står i dyp konsentrasjon i en krok for seg
selv. Saeed Moradi spiller ball med en leken hund
som er fast gjest her på skytebanen, mens Geir
Heggertveit, fungerende styreleder i ÅJFF, lader
opp til mesterskapet med alle de små oppgaver
som en styreleder må gjøre.
Så smeller det. Paul Morris har gitt startsignalet og
administrerer skytingen med stø hånd. Gruppe
etter gruppe, menn og damer, seniorer og juniorer,
står på standplass og fyrer løs, mens de andre
følger med fra bilde 5 den nye overbygde
”tribunen” som er på plass. Europallen som var
”tribune” under Dobbelt-Trap mesterskapet i juni,
er historie. Det er livlig på ”tribunen”, her snakkes
det om både kuler og krutt, geværer og ikke minst

været. Bergen er jo kjent for noen småbyger inni-
mellom, så det er et kjært tema for alle tilreisende
– bergenserne som er her, merker knapt at det
kommer noen dråper.
Men så blir all oppmerksomhet rettet mot en ny
tilskuer – en hjort har tatt plass på skuddhold oppe
i lia og står og skuer ned på oss. Jegerne som er
her, følger instinktet og sniker seg opp mot hjorten
med skuddklare kamera og mobiltelefoner – her
skal det ”skytes” på kortest mulig hold.

Medisinmennene fra Nittedal
Som i NM Dobbelt Trap var det en medisinmann

fra Nittedal og Hakadal Skog
J.F.F. som seiret. Denne gang
vant legen Saeed Moradi –
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Martin Terp og Saeed Muradi følger spent med på
skytingen. Foto: Øystein Skålevik

Det ble satt stor pris på den nye ”tribunen”. Foto: Øystein Skålevik 

Saeed Moradi lader opp før skyting.
Foto: Øystein Skålevik

Juniorvinneren Adrian Terp får
gratulasjoner av Paul Morris.

Foto: Geir W. Haaland
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sist var det dyrlegen Geir W. Haaland som gikk til
topps.
Saeed Moradi kom til Norge fra Iran som ung
mann, og startet etter hvert studier i medisin. I dag
bor Saeed på Gjøvik med kone og to barn og
arbeider ved Helse Øst på Reinsvoll som overlege
i psykiatri.

Han kommer fra en
skytterfamilie – hans
far var Iransk mester
innen rifleskyting så
tidlig som på 1950-tallet. Saeed er godt etablert i
toppen både i OL Trap og Dobbelttrap i Norge.
Han startet som de fleste andre med nordisk trap,
og fant etter hvert ut at han søkte større utford-
ringer enn dette i disiplinene ol-trap og dobbetrap.
Han har jobbet hardt for å nå dette målet, og
seieren i Bergen er en foreløpig topp i
skytterkarrieren hans. Saeed er flink til å hjelpe
andre skyttere med tekniske problemer, og det er
mange skyttere som har lært mye ”skyteteknisk”
av ham! I år ble han også uttatt til å representere
Norge i den årlige landskampen innen ol-trap, som
gikk i Gøteborg første helga i september.
På plassene etter Saeed Moradi kom Sindre
Krågsrud og Jørn Simenstad. I dameklassen gikk
seieren til Elisabeth Larsen fra Eidsberg, og i
juniorklassen sto Adrian Terp fra Nittedal øverst på
seierspallen. Fullstendig resultatliste finner du på
www.aajff.no
Lars Kappstad, junior på siste året, har for fjerde
gang kommet over fra Østlandet for å kjempe om

Juniorskytteren Lars Kappstad (i midten) blir tatt godt
imot av Ulrik Lund (tv) og Espen Unneland (th) fra
Åsane JFF. Foto: Øystein Skålevik
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Her sørger finaleskytterne for at Saeed Moradi får sin velfortjente sønderskutte
caps. Foto: Geir W. Haaland

En stolt
vinner
med
seiers-
beviset
på
hodet.
Foto:
Geir W.
Haaland
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heder og ære i Svartebotn (denne gang ble det en
hederlig 6. plass). Dette er favorittbanen min, sier han,
– den ligger fint til og er i tipp topp stand. – Et inkluder-
ende og godt miljø, folk med internasjonal erfaring
som gjerne deler kunnskapene sine med oss juniorer,
er gull verd. ”Hit kommer jeg igjen”, avslutter Lars før
turen går tilbake over fjellet igjen.
Geir Heggertveit som er fungerende styreleder for en
klubb med 1400 medlemmer, er fornøyd med nok et
godt gjennomført arrangement. Han berømmer både
banesjef Paul Morris og foreningssekretær Kine
Martinessen for arbeidet deres med drift og
arrangementer, og ikke minst dugnadsgjengen som
nok en gang har fått varme på vaffeljernet og kaffe-
trakteren og sørget for trivsel for alle som var her. – Nå
skal vi bygge en 50 meter bane for løpende villsvin,
som også er en internasjonal gren og vi har planer om
å bygge oss nytt klubbhus, forteller Heggertveit.
Da blir det nok nye mesterskap i hjortens rike – det
gleder vi oss til.

Fakta om Åsane Jeger og Fis-
kerforenings skytebaner:
(som også er hjemmebanen til Bergen
Leirdueklubb)

Hagle: OL Trap, Skeet, Jeger-
trapbaner, Sporting og Rype

Rifle: Løpende elg (elektronisk), 100
meter (elektronisk) og jaktfelt.
Løpende villsvin og 50 meter er under
bygging.

Skytesenteret har to ansatte og
banene er åpen fem dager i uken – tirs-
dag til lørdag.

Åsane PK og Åsane Hordvik Skytterlag
holder også til i dette området som er
et skyteeldorado.
Mer info på asanejff.no

I ”kjelleren” på OL-Trap anlegget. Paul Morris fyller på
leirduer. Foto: Øystein Skålevik

Per Brun Offerdahl holder orden i systemet. 
Foto: Øystein Skålevik
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Det var et fullpakket pro-
gram som skulle gjen-
nomføres og første
foredragsholder ut var
Sina Oleane Busk, lands-
slagsutøver i rifle. Hun har
opplevd alt fra å bli klubb-
mester til verdensmester,
Hun kom med «levende
fortelling» fra sin hverdag
som toppidrettsutøver og
politistudent, hvordan hun

trente og klarte å kombinere trening, konkurranser
og student/jobb tilværelsen og hvordan hun
motiverte seg selv. Målet er å bli best og være med
i OL i Rio.
Det er mye å ta hensyn til for at alt skal klaffe. En
må takle diverse forstyrrelser (stenge dem ute) før,
underveis, på reise og i konkurranser. Forstyrrelser
kunne være eksamen på skole og lange reiser. I
konkurranser nevnte hun elementer som
temperatur, støy, og utstyrskontroll. Det var viktig å
få nok søvn og en
god og riktig sam-
mensatt frokost,
men ikke være
mett, få nok drikke
(helst vann med litt
salt i) og ikke
stresse. For å få ut
det siste, var det
viktig med fysisk
trening.

Etter en konkurranseperiode var det viktig å hente
seg inn igjen og finne på noe annet enn skyting.
Det samme var å ha positive tanker og å være med
venner. Så var det igjen å planlegge sesongen
videre.
Neste «taler på stolen» var Kristina Vestveit
Nervold, medlem i Vestre Bærum SSL og tidl.

landslagsskytter. Hun er
trener i trenerpoolen i NSF
og har hatt flere oppdrag
for blant annet VBS og
Numedal. Hun brenner
ekstra for rekruttering av
både nye fellesskap og
nye trenere og har i den
forb. arrangert flere ung-
domssamlinger for NSF,
med og uten assistent-

trenere. Hun har også hatt enkelte foredrag og
instruktør oppdrag for DFS. Utenom skyting er hun
mellomleder/inspektør på Arnestad barneskole i
Asker med ca. 515 elever! Hun har og vært

instruktør på tren-
ingssenter, primært
spinning instruktør.
Kristina hadde en
gjennomgang av
treningsplanlegging,
men hun fikk lite tid til
rådighet. Kort sum-
mert er dette:

Historisk samling for «Jenter i sentrum»
v/Grete Nilsen

Lørdag den 26. september møtte 52 ivrige, påmeldte jenter fra alle
våre skytegrener til tidenes første jentesamling i regi av NSF –
«Jenter i sentrum». Les mer om hele prosjektet i «Lederen» på side
3 og se bilder på fremsiden. Dagssamlingen var lagt til UBC Ullevål

Stadion - VIF-salen. President Jan Tore Berg-Knutsen åpnet med å fortelle om hvor glad
han var for dette initiativet og at jentesatsingen i NSF hadde styrets fulle støtte.
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Sina Oleane Busk og
Wenche Horten.

Foto Grete Nilsen.

Kristina Vestveit Nervold.
Foto Siri Vaggen Kanedal

Lydhøre deltagere. Foto Grete Nilsen.
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