
FAGKOMITÉ PISTOL - ÅRSRAPPORT 2016 
 
 

Fagkomiteen har i 2016 bestått av: 
Leder   Anne Grete Rendalsvik  Mysen Pl  
   (sykmeldt fra april 2016) 
Nestleder  Pål Kristiansen   Sitter IL Pk  
Medlem  Ståle Waagbø    Stavanger Pk  
Medlem  Kristin Sandal    Sandane Pk 
   (trakk seg pga. personlig årsaker juni 2016)  
Varamedlem  Anders Dingstad   Askim Pk  
Varamedlem  Lena Ytterdahl   Oslo Feltskyttere 

 
Trener:  Petter Bratli     

 
Ledere og teknisk delegert (TD) med ansvar i NM, int. stevner / WC og 
mesterskap: 
Anne Grethe Rendalsvik   FKP rep. NM 10 meter i Ringerikshallen 
Helge Olden     TD under NM 10 meter i Eidsberghallen  
Tom Lauritzen     Juryformann NM 10 meter i Eidsberghallen 
Helge Olden     TD NM 25/50 meter på Ørland 
Erik Stai / Tom Lauritzen   Juryformann NM  25/50 meter på Ørland 
Anders Dingstad    FKP rep. NM  25/50 meter på Ørland  
Pål Kristiansen    Landsstevnet for rekrutter i Alfhallen 
Petter Bratli     Leder/Coach European Youth League i Finland 
Anders Dingstad    Leder Nordisk feltmesterskap i Haugesund 
Lena Ytterdahl    Lagleder Nordisk feltmesterskap i Haugesund 
Arild Inge Wollan    Lagleder Nordisk feltmesterskap i Haugesund 
Anders Dingstad    TD NM Felt/spesialfelt på Ørland 
Anne Grethe Rendalsvik   FKP rep. NM felt på Ørland 
Christian Hegstad    TD og FKP rep NM PPC 1500 I Bergen/Åsane 
Øyvind Aurstad    Lagleder Landskamp Norge –Sverige. 
Svein Roger Stamnestrø   Lagleder Nordisk junior Trollhättan 

 
Norsk-svensk pistollandskamp i Karlstad 
Helga 12.-13. august ble det arrangert dobbeltlandskamp mellom Sverige og Norge i OL-
øvelsene. Svenskene sto denne gang for avviklinga, og konkurransen var lagt til Karlstad. 
Det var uvant for de flest i den norske troppen å skyte på pappskiver, noe som ble brukt på 
alle øvelser.  Det var også kaldt og mye vind på fripistolbanen, noe som forklarer de lave 
poengsummer på alle skytterne. Men det var like forhold for alle, og det var den beste 
skytteren som vant til slutt. 
Det norske kvinnelaget vant begge sine to øvelser ganske klart, mens de norske herrene 
klarte ikke å vinne noen av sine tre øvelser. Men det var flere debutanter med, så det gjorde 
nok til at svenskene fikk litt lett spill på herresiden. Det så ut som alle fikk med seg gode 
erfaringer fra konkurransen. 
Det var et veldig bra arrangement, alt gikk knirkefritt og Lars Palmgren, leder for det svenske 
sportsskytterforbundet, nesten lovte at når Sverige arrangerer neste landskamp om to år, så 
vil det bli på elektronikkskiver. 

 
 
 
 
 

http://www.skyting.no/2016/08/15/norsk-svensk-pistollandskamp-i-karlstad/


Sportslige prestasjoner denne sesongen i SH-klassene: 
Paralympics luftpistol i Rio  

Anne-Cathrine Krügers oppnådde 10.plass i luftpistol i hennes Paralympics-debut.  Anne-
Cathrine fikk 362 poeng på sine 40 skudd, og var med det bare to poeng fra finaleplassen. 
Søndag skjøt Anne-Cathrine Krüger sin andre PL-øvelse, finpistol. Der endte hun på 
29.plass, etter at hun fikk problemer i hurtigdelen. Etter presisjonsdelen lå hun på 23.plass, 
men med bra heng på skytterne foran. Sluttresultatet hennes ble 522 poeng (276+246). 
 

Youth League kvalifisering Kisakallio Finland: 
De som representerte på det norske ungdomslandslaget: 
Christoffer Robin Hovd, Trude Johansen, Thea Haarberg og Ann Helen Aune. 
 
Petter Bratli var lagleder. Vi klarte dessverre ikke å kvalifisere oss til finalen 2016. 

 
Nordisk junior i Trollhättan 
Trude Johansen innleda mesterskapet med norsk juniorrekord i finpistol. 568 poeng var 5 
poeng bedre enn hennes gamle rekord, og resultatet ga Mysen-skytteren en 2.plass i den 
innledende skytingen. I finalen ble det til slutt 4.plass. I luftpistol gikk det endra bedre for 
Trude, det ble bronse i finalen etter at hun vant den innledende skytingen med 373 poeng 
etter sterke 194 (96-98) på de første 20 skuddene. Sara Eline Stamnestrø nummer åtte i 
finalen. 
I guttas finpistol ble det gull til Christoffer Robin Hovd med 555 poeng etter en strålende 
duellskyting på 288 poeng. Og Christoffer fulgte opp med sølv i 10 meter luftpistol-finalen, 
poenget bak finske Kuusela. Kristian Engen nummer åtte i finalen, og de to gutta fikk bronse 
i lagkonkurransen sammen med Sebastian Halle. 
 
 

Nordisk feltskyting i Haugesund, 12.-14. September: 
Det norske laget: 
Senior menn (4): 
Runar Magnussen og Espen Magnussen fra Sola Pk, Lasse Hovd og Pål Hembre fra Bærum 
Pk.  
Kvinner (4): 
Britt Elena Wollan Støren Ssk, Reidun Ann Støle Sandnes Pk, Mona Gjelstad Farris Ss,  
Ingunn Edvardsen Greipstad Pk 
Junior (4) (uansett kjønn): 
Sebastian Bach Støren Ssk, Anders Hernes Ørland Pk, Espen Andrè Skipstad Sandnes Pk, 
Heidi B. Øiamo Oppdal Pk.  
Lagledere (3): 
Anders Dingstad, Lena Ytterdahl og Arild Inge Wollan 
 
Onsdag møttes juniorene, damene og laglederne for en treningssamling i forkant av 
mesterskapet. Alle utøverne og lagleder Arild Inge bodde på Grindafjord feriesenter i 
campinghytter mens lederne ble innkvartert på Aksdal Motell 15 minutter unna.  
Torsdag morgen gikk turen til til skytebanen i Sponavika, hvor dagen ble brukt til trening, 
stående, sittende, liggende på forskjellige skiver og avstander.  Fredag morgen var det atter 
på med trening og et treningsstevne for utøverne.  Utover dagen og kvelden ankom 
danskene, svenskene og seniorene våre som kom direkte fra militær nordisk.  Før felles 
middag på campingen var utøverne innom våpenkontroll og informasjons møte. 
Stevnedagen kom og da kom selvfølgelig også regnværet.  Løypa var ikke lang da 
standplassene lå tett.  Løypeoppsettet var spennende og variert med forskjellige avstander, 
små og store skiver, fallfigur, sittende, liggende og nedoverskyting. Herrene og Damene 
skøyt en runde med fin og en runde med grov, mens Juniorene gikk to runder med fin. 
 

http://www.skyting.no/2016/09/12/10-plass-til-a-c-kruger-i-luftpistol-i-rio/


Når begge rundene var gått og alle poengene telt opp, viste resultatene at damene våre 
hadde gjort det aller best av de norske utøverne. Med alle fire damene blant de fem beste 
måtte det bare bli gull til Norge, og individuelt tok Reidun Ann Støle Gull, og Mona Gjelstad 
Sølv etter omskyting mot svenske Linda Svensson som da fikk bronse. Svensken tok her 
Sølv og Danskene Bronse. 
Av juniorene våre gjorde Sebastian Bach det best med en fjerde plass individuelt med 
Anders Hernes hakk i hæl på femte plass. Med Espen Andrè Skipstad på 7.plass ga dette til 
sammen Sølv til Juniorene. De svenske juniorene tok Gullet med seg hjem og de Danske 
Bronsen. 
Herrene våre hang ikke like godt med, og med Runar Magnussen som beste nordmann på 
en 6.plass ente det med Bronse til de Norske Herrene, slått av Sverige på Gull plass og 
Danskene med Sølv. 
Til slutt var det laglederne som skulle prøve seg mot hverandre, og med Lena Ytterdal, Arild 
Inge Wollan og Anders Dingstad på det Norske laglederlaget, så var det hverken svensker 
eller dansker som greide å ta fra oss gullet. Danskene tok sølv på færre innertreff og 
Svenskene måtte ta til takke med bronse. 

 
 
Fagkomiteens arbeid: 
 
Årsrapport, aktivitetsplan / budsjett / fagkomitémøter: 
Styret har i 2016 avholdt 4 styremøter + forberedelser til Fagkomitekonferansen og 
behandlet 21 saker. Som i tidligere år gjøres mye fagkomitearbeid pr. tlf. og e-post. 
Budsjettet var på kr 2 035 152,-  
Vi har også i 2016 deltatt på alle NM med både TD og representanter for FKP, slik vi er 
forpliktet ut fra instruksen i Fellesreglementet og andre bestemmelser i det samme 
reglementet. 
Årsrapportens NM-medaljeoversikt, Bragdmerkeoversikt og Statistikk over vinnere av 
verneidretts medaljer og ungdoms medaljer er skrevet av Pål Kristiansen 
Oversikt over internasjonale resultater er skrevet av Lena Ytterdahl og nye rekorder er 
skrevet av Anders Dingstad.  
 
NM-arrangementene, Landsstevnet for rekrutter og arrangør 2016: 
10 meter    - Mysen PL 
25 og 50 meter   -  Ørland Pk 
Spesialfelt    - Ørland Pk 
Felt     - Ørland Pk 
Landsstevnet for rekrutter  - Kisen MSL 
PPC 1500    - Åsane Pk 
 
NM 10 meter i Eidsberghallen:                                                                    
Mysen PL var arrangør. Dette var først NM luftpistol, hvor det ble skutt på Megalinks nye 3D-
score skive. 
Anne Grethe Rendalsvik var FKP representant og Helge Olden var Teknisk delegert(TD) og 
Tom Lauritzen var Juryformann. 
 
NM 25 og 50m, Felt og Spesialfelt på Ørlandet: 
Ørland Pk var arrangør for alle øvelser på bane og felt i det året klubben fylte 60, med god 
hjelp fra naboklubber på feltøvelsene. Greit arrangement, med omskyting på felt på en egen 
oppbygd område nede i Brekstad sentrum, hvor også premieutdelingen foregikk. 
Helge Olden var TD på bane, Anders Dingstad var TD på Felt, Anne Grethe Rendalsvik og 
Anders Dingstad var FKPs representanter og Erik Stai og Tom Lauritzen delte på å være 
juryformann.  
 



 
Fagkomitékonferansen på Olavsgaard hotell i Skjetten 4. – 6. november: 
Den 23. konferansen i rekken og som har tradisjon fra 1993 Fagkomitekonferansen har 
primært vært til for kretsene, men også klubber kan sende representanter. Det kom 
representanter fra 17 kretser og 22 klubber. Inkludert fagkomiteens medlemmer var vi 79 
deltakere. Konferansen ble ledet av komiteens medlemmer, men hovedansvaret hadde leder 
Anne G. Rendalsvik.  
 
Inviterte gjester og forelesere: 
Jan Tore Berg-Knudsen President NSF 
Arild Groven    Generalsekretær NSF 
Helene Rønningen   Forbundskontoret NSF 
Tor Idar Aune   Toppidrettssjef NSF 
Tom Lauritzen   Visepresident NSF 
Petter Bratli   Landslagstrener Pistol NSF 
Håvard Larsen   Leder organisasjonsutvalget NSF 
Christian Hegstad  PPC 
Michael Brandt  Pistolutvalget DGI 
Sune Rognsted  Pistolutvalget DGI 
Jan Robert Henriksen  Show 
 
 
Av de viktigste sakene og høydepunktene nevner vi: 
Tor Idar Aune som nye sportssjef snakket om Toppidrett, status landslag og 
skytterlandslager fremover. 
Tom Lauritzen snakket litt om kommende regelendringer fra ISSF. 
Jan Tore Berg-Knutsen snakket litt om våpenlov og Løvenskiold banen, samt litt om sine                                                                                                                                    
inntrykk fra OL i Rio. 
Håvard Larsen snakket om bakgrunn for omorganiseringen forslaget, ny IT-løsning, 
omlegging av skytternytt til web-løsning og ny komitestruktur. 
Trene Petter Bratli snakket litt om skytterne på landslaget og treningsplan/rapportering. 
Helene Rønningen tok opp temaet ungdom og rekrutteringsarbeidet i NSF. 
Bjørn Harald Vik, Ørland Pk presenterte en evaluering av årets store NM på Ørlandet,  
Anne Grethe gikk gjennom oversikt på manglende NM-arrangører i 2017 og tilslutt 
gruppearbeid om forskjellige tema om NMer. 
Trim av lattermusklene v/Jan Robert Henriksen m/venner avsluttet lørdagen. 
Søndagen startet med gjennomgang av gruppearbeidet. 
Så snakket Anne Grethe litt om hva Youth League gikk ut på, og hvilken fin mulighet dette gir 
for å rekruttere nye unge skyttere.  
Petter Bratli formidlet på vegne av Anne Catrine hennes inntrykk fra Rio. Vi fikk et godt 
innblikk i forberedelser, reisen og konkurransene. 
Christian Hegstad snakket litt om PPC og aktivitetene i året som hadde gått. 
Pål Kristiansen med kort oppsummering om statusen på terminlister for 2017, 9 kretser 
hadde pr. dato ennå ikke har sendt inn terminlista for neste år.  
Per Arve Iversen fra Farris Sportsskyttere fortalte litt om deres nye baneanlegg i Larvik, og 
viste oss en del bilder fra prosessen. 
 
Referatet fra konferansen ble skrevet av Anders Dingstad 

 
Beste prestasjoner i NM (10-25-50 meter): 
Pål Hembre troner medaljestatistikken med å øke med 7 NM titler totalt i senior menn etter at 
årets NM arrangement er over, kun slått på ene øvelsen, Fripistol av Morgan Bunes og Aslak 
Dueskar. 
 



 
Beste prestasjoner i Feltnordisk som gikk hos Haugesund PK: 
De beste individuelle prestasjonene: Reidun Ann Støle ble en klar vinner i kvinneklassen og 
hun kunne stolt hente frem gullmedaljen. Mona Gjelstad fikk etter en spennende omskyting 
individuell sølvmedalje. I lagkonkurransen ble det gull til damene, sølv til juniorene og bronse 
til herrene,                                       
  

Verneidrettsmedaljen / Ungdomsmedaljen 2016: 
Grovpistol senior menn Pål Hembre Bærum Pk.   580 
Finpistol ungdom/junior Christoffer Robin Hovd  Bærum Pk  566 
Grovfelt (uansett klasse) Jan Arild Myrhaug Trondhjems Pk  98/39  
 

Vinnerpokaler i NM: 
Forsvarssjefens sølvpokal  Militærfelt  Jakob Kråkevik Odda Pk  
Fagkomiteens sølvpokal  Revolverfelt  Kjetil Bromark  Modum Pk 
                                                                                   

Bragdmerket 2016: 
Her viser vi til vedlegg om bragdmerke totalt og de som klarte kravet i 2016. 
 

Landsstevnet for rekrutter i Alfhallen 23.april 2016: 
Landsstevnet for rekrutter ble i 2016 avviklet i Alfhallen med Kisen MSL og det var et flott 
arrangement med rekorddeltakelse fra pistol. FKP deltok med Pål Kristiansen som 
representant og TD for pistol.  
 
Deltakertall for pistol: 
2001 - 36 deltakere 
2002 -  37  ” 
2003 - 56  ” 
2004 - 66  ” 
2005 - 56 ” 
2006 - 48 ” 
2007 - 59 ” 
2008 - 67 ” 
2009 - 64 ” 
2010 - 52 ” 
2011 - 72 ” 
2012 - 70 ”  
2013  - 61 ”  
2014 - 79 ”  
2015 - 61 ” 
2016 - 46 ”  
 
Klassevinnerne ble: 
12 år  Tiril Fredrikke Schüller Porsgrunn Pk    283 poeng 
13 år  Theodor Møller Rørtveit Tromsø Pk    278 ” 
14 år  Tommy Schüller  Porsgrunn Pk    287 ” 
16 år  Mattis Hembre   Bærum PK    262 ” 
 
Lag 12 år     Ørn Sp.f.    810 ” 
Lag 13 år     Numedal SSK    738 ” 
Lag 14 år     Ørn Sp.f    798 ” 
Lag 16 år     Bærum Pk    776 ” 
 
15 klubber fra 11 kretser deltok: 



Mysen PL    1  Østfold sk.krets 
Sarpsborg PK    7  Østfold sk.krets 
Bærum Pk    6  Akershus sk.krets 
Oslo Pk.    3  Oslo sk.krets 
Ørn Sportsforening    6  Oslo sk.krets  
Namnå Pk    3  Glåmdal sk.krets 
Elverum RKL    1  Hedmark sk.krets 
Numedal Ssk    3  Buskerud sk.krets 
Kongsberg Pk    1  Buskerud sk.krets 
Porsgrunn Pk.    2  Telemark sk.krets 
Selbu Pk    1  S.Trøndelag sk.krets 
Ørland Pk    1  S.Trøndelag sk.krets 
Trondhjems Pk   1   S.Trøndelag sk.krets 
Sitter IL    4  N.Trøndelag sk.krets 
Bodø Ssk    2  Nordland sk.krets 
Tromsø Pk    4  Troms sk.krets 
 
Sum     46  

 
Superfinale 

Her skyter klassevinnerne i alle klasser mot kjente landslagskyttere eller andre kjente 
personer i skyttersporten. 
I finalen gikk Terje Olsen først ut, så Andrea Wick og Nicolay Haarberg. Så var det 
R13 Theodor Møller Rørtveit som gikk ut på 5 pl. R12 Tiril Fredrikke Schüller på 4.pl, 
så R15/16 Mattis Hembre på 3 pl., så var det siste skuddet til slutt som skulle avgjøre 
mellom Pål Hembre og R14 Tommy Schüller. Tommy vant med 9,5 poeng foran Pål 
Hembre med 9,4 poeng.                                                                                               
 

 
 

FKP vil takke for støtte og godt samarbeid i året som er gått 
 

Fagkomité pistol 31.12.2016 
 

v/ Pål Kristiansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


